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.(ondenado o pa�or
proteslanle alemão
a 12 anos de prisão

BERLIM, 26 (UP) - A
Igreja Evangelica Luterana
revelou que um tribunal co

munista condenou um pastor
protestante da Alemanha ori
ental a 12 anos' de prisão, sob
a acusação de ter feito "decla
rações hostis ao govêrno",
Trata-se do reverendo Wer
ner Gestrich, pastor de Heins-

I dort, na provincia de Brande
furto

zeiros anuais OS, recursos

necessárãos para financiar
a construção do serviço de

a tomar pela administração. Em

água para cento e cinquen- muitos casos, pela que se lê das

ta municípios em 1.953, du- seus discursos. ele acerta. Mas o

t m 1 954 d t que acontece é que. sendo um ho-
:le11 as e . e uzen as

mem de ínteligencia dos da linha
e cinquenta ou trezentos em . passional. às vezes as pontas dé
1.955". ! (Conclu! na 2.a pa:. let.ra A)

se-

!stá. O governador Etelvina tios
a ·braços com �ilêma ferriyel!

"A revelação foi feita
pelo proprio presidente
quando falava aos· presiden
tes das caixas econômicas.
Como anunclára em seu dis
curso em São Vicente, o go
vêrn., iríã por em pratica
um vasto programa para a

construção dos serviços de
água, exgoto e saneamento
em centenas de municípios
brasileiros.

um'
.

Conselho
Sindical. Cabe aos comunistas
defender nas assembléias sin
dicais a aprovação de resolu-

I.nistas que, com elementos ções determinando a criação
. '

',' ,

I
de Conselhos Sindicais nas.

P d
'

EE UU empresas. A organização dos
er eram os � � um conselhos sindicais nas prin-

• ' •

-

• cipais empresas multiplica a

dos maIores ',CIentIstas força dos sindicatos, contribui
para tornar os sindicatos po-

sobre energia alomica derosos Í1_lstrumentos da elas-j,

'se operarra",
S. Francisco da California, TRILHA DA REVOLUÇAO

23 (UP) - Serão realizados' - "Os comunistas só que-Ihoje os funerais do jovem ci- rem saber dos sindicat::s co

entísta atômico William Twl- mo caminho para a revolução!
chell, da Universidade da Ca- contra as' instituições e o

regi-IIliiornia, falecido segunda-fel- me. Na citada Resolução se

ra num hospital do Exercito. diz: "A filiação aos sindicatos 83Revela-se que nas últimas se- não constitui 'um objetivo em

manas; Twichell perdera a no- si. Ao arrastar as massas pa-
ção . do que dízía, pois sofria ra 1:)S sindicatos, devemos ter RIO, 26 (Meridional)
de um tumor maligno no cé- em mira levá-las à luta ativa, Os armadores entraram na
rebro; e devido a isso, esta- romper com a passivid�de',a Justica com um protesto co
va dia e noite sob a vigilân- apatia e o, ccnformísmo '.

.
-

.

da de guardas de segurança Preocupados; na' verdade, em I letivo, afim de ressalvar a

especialmente escolhidos, pa- de�virt.uar o sindicalismo, os I responsabilidade da classe
ra evitar que deixasse escapar comums��s �U�rel? que �a_s pelos danos e prejuízos quequalquer informação atômica assembléias síndícaís partící- ! h t

'

secreta. De fato o cientista, pem mesmo os não síndícalt- ven aro a oco�rer quan o a

encarregado desde 1.940 dos zados e a íssc dão o nome de carga de terceiros, em con-

equipamentos mecanícos nos "z.ssembléias de massas". I "'-'--------""----:....-----�----------

!���r::����sel�t����er��d1�� - o�������P�R��:resso I Seria o . iugoslav" · Bramko
���r�1Oam:��rií�ea����c:�biam �o�i�����a;r;'Trab�{��segu�� I o provave-I esquartejador

.
"-____;'�_"-"-':'_;'_;__..c._;__""- ",;"";",,,;,,,___________ comunistas VIsam a se apode+, 'II .. .

fte�o���t:d�����:;s �di,70mC�� I da mulher lOira e da criança
míté Nacional do Partido re- I

comenda às organizações do! . RIO, 26 IM'Crid OJ'l:1n --- O ;0:

Partido que não poupem es- goslavo Bramko Rancic. pon o

forços para ajudar os traba- em Iiberda'de mediante habe.i �.

lhadores na conquista das fe- corpus, não fugiu, conrorrno foi

derações sindicais existentes". noticiado. O 'sr. Bramko é acu a

Enquanto não , 'O conseguem do como provavel esquartejado;'
preconizam a fundação de "U-- da mulher loira c da er íanca

. niões Sindicais" como se vê: em PetrópoJ.s. l)rclal'ou hoje aos
"O Comité Nacional .determi-, jornalistas estar inocente do cri
na a todos os comunIstas que me que o acusam e que não é
apoiem .�tivan;en�e ? "trabalh� I

verdade que tenha tentado sui
das UnlOes SmdIcaIs . Trata cidar-se n$. prisão. A Policia está
se de orgãos espurios, não pre- levando em conaideração a'!!'

',Conclui na 2.a pâglna le'ra C) declarações da iugoslava Jo-
,

.

._-------- -------

RIO, 26 O\1crid.» - Na críveis rmserras provocadas
secção "Caixa das Almas", pelo situacionismo em Per

publica hoje o jornal "O Dia": nambuco, pelo sr. Frota Mo-
- "O noticiário registra a reíra, em nome do petebismo.

viagem inesperada do sr . .João Se a coisa continuar assim. -
Goulart à Recife. Os rapazes dizia 'O. sr. Alde Sampaio, en

da bancada da imprensa, na xugando uma Iagríma furtí
Câmara, pensavam que ainda va, - den!ro. de algum tem?,o
o Ministro da Agricultura ti- ate a malOria. da assembléia
.. �::P��"""f�i#@,!�.,.das, :���ª(llJ�1 .���r:a, : :ÇO),U. O Jil'1jJ.

s oeísas
-

das secas no nórdeste, pOIS mnguem ' poderá reslsbr

pela secretaria da presiden+] mas o sr. Alde Sampaio ex- por multo tempo aos cantos
. . �

d
' . plicou o negocio de outra ma- r da sereia, que oferece tudo: ,cta per comissao e técni- neira: empregos - direção de au-

I _ "O sr. Cleofas partiu a I tarouias - e gaita fa�il e far
chamado urgente do governa-. ta do Banco do Brasil, E ar

dor Etelvino Lins, que já não I rematava:
.

r-ede suportar sozinho as ín- (Conclue na z.a pg., letra J)

VENOA DE�TE Ol.l\RlO
NA ENGRi\Xi\'f!\RIA

PONTO cmc

-----------:.....__�---------------_..,...----- --_._----

tlin�em a milhOes �e cruzeirGs os �rejuizos
com a �aralisação �os· serviços �rluários
navios estariam ao largo do cais do porto'

Y-tan·lo t 1- �ria 11::I.!�;\. -.:�flCJ. PI1:ill!O
afim de i";;CfJotl' n�� ç� • ... n�11 f

homem qtH.' 3U\3\':1. D:a;::. dep·-,i..:
não soube HiU",; notc f\S ,[p Ir"
ne, não l'g.�ndo, por ém, impoy
tanci& ao caso acrec1itantril} (,,'1

.Irene. não ligando. porém. ir]'-

110rto.ucia. �" {'" SQ, l'lm'pditaT1 �

!lue Ireúe t:vesse 'partido par.:>
São Paulo sem nada comunicar
;:;0 sr, Br3mko.

mar com precisão. Disse que
pela manhã, se falava em

oitenta e tres ao todo. De
pois de referir-se aos gêne
ros pereciveis que abarro
tam os navios retidos e que
somariam' a mais de cem

mil volumes, o sr. D. A

raújo acentuou que os Pre-,
JUlZOS ocasionados pelo
movimento são vultosos· As
cendem à milhões .

"E' o caso uma verdadei
ra calamidade. Nunca se

assistiu coisa igual - afir
mou. O comercio sofre hor
rores. Há titulos vencidos
e as mercadorias ainda se

encontram a bordo. Não é
só o caso das -mereadorías
retidas, é tambern o caso
da correspondência retar

da, com sua parte de conse�

quências. prejudiciais: pedi
dos atrazados, contas, fatu
ras, tudo enfim, paralizado.
A vida da Capital, mais cê
do do que se pensa, começa
rá a sentir os reflexos des
sa situação".

sequência da p,ralizáç�o
dos serviços portuários, de
pois das dezesseis horas.
Aproposito, do número

de navios existentes na fi
la do cais do porto, o secre

tário do sindicato dos ar

madores não soube infor-

seep.hf{ Iv��n..,w" eh, afl1j�a de Irc!lf?"
.a qual decla.rnu que a 'dr-sapn
J ��'-�i/':, fizl!P�.-lhe (:onfi!-'':"õ''�� di_

't _

reveto.çao

nos

deputado Velde
iate pl'esidcnc'al

"VÍ'-;1IiaUlbU.,Q!'l11HlaiS
de um banho pOl' semana.

i! f i m 'd e discutir mais O Clmselbo, d
-

pors 'de discutir
a vontade ,a copcração enil'e m o a'.':su'nto. incumbiu o prefeito
dots países. Por sua v(.'z. o se- .Jolles dC) responder que a r,,,"a

cr�tario 'ele Estado DuUe1 e {l era forte, mas ainda não lira tão
chanceler frances Georges Bi· forte ass'Dl •••

FORTE SECA ASSOLA
O ESTADO DE TEXAS
Fort Worth. Texas, '26 (UF J

Em faee' da seca verificada no

Estado d'e Texas. um advogadO
àesta eid-::>.de escreveu ao Con
.s-elho 1Iunicipal, propondo fo<;se
batxada uma lei mun:cipaI proi'
bindo OS moradores de toma]'

ENCONTRADA A MAIS RI
C�\. .T 4. 7.iIDA DE PETROLEO
ARABE
NOVA IORQUE. 27 (DPl --

Informa"s!) que' unlfl. em�'es\
de petroltJo norte-americana en

controu a jazida de pc' ,'o)",'
mais rica. O poço foi ubertlJ m'

peninsula árabe. 'distante mai;;
2(} quilometras das r:cas jaz·d..,;·
de Kuwait, numa zona neutl-a IJ,. ,,,od". d.

sobre a qual teem. jurisdição tan

\.,
unulÍ1llo uçgJ Ql

&lUD UVIU �. A.
,to o �l).r.fe. do Kuwait como o

'\============�rei da. Arabia Saudita. '

(Dml·lIsplJ'lII Inlillall
O m!:>derno 'folomento d�l)

,h,lllç6.s fcmi"in"'�

·fornia. Acresc··,ilton quP a csco·

'Ja, reservadà. a. fune 'on::iriop ''_; ...

P,ll';tiúo Comunista, visava trei
nar ésteos pára a inflltr:1ção n�"

:;ndustriaSi clàve da défcsa. na-

,donal.
'EISENHO,\;<;-mR E MAYEP.
CONVERSA:a.r - EM ALTO
MAR,

"

WASHINGTON. 26 tUPI

I
preside>nte Ei�senhowcr .e o Pri:
ineiro Ministro fran(�ês Rene

1,,:........._IIIII...._.__IIII111Í._••ÍIII...._••IIII�, :Mayer saíram paruc alto mar na

daultse reuniram às 21,30 horas.
com um destaca!10, grupo, de a"

cessores' diplomatícos" militares
e eco.nomicos.

'+NIvL. lia .

. "'01. F...nondD·M"90Ihh•
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. Uma casa de madeira novo
2, apal;taméntos em prédio Te- tipo ,chalé, como também tro
.centeraente termíaado.ma me"S ;Ç,a-se .eoN uma caminhonete.
ãhor rua: resídencíal de BIu- Pretende-se boa volta, _ Os
menau; ·41arnêda Rio Branco, in'teressadps queiram .dírfgír-se

. 456. Andar., térreo. com saleta; a rua Alrrifrànte Barros nr.

sala ,de jantar,' ,cosinha,.2 dor- 215, (perto da Electra Aço).
.mitórios e :banheiro. Aluguel.;
.c-s l.4Q{J;;OO.. '.

Andar -do meio varanda;
sala, de . ja1�tar,: cosínha,. terra -

.

ço;: dois .do:rmitório� e', banhei-: Vende-se um bungalow na Vi
ro. Aluguelc Cr$ .1.80.0,00. La Neva. -'- 'I'ratar com a viu

va Mina Koc'k - Ruà S, Pau-'
lo, H181.

Procura-se uma empregada E N F f R M f I R A' . .,

para balcão;' que fale os aôis'
, '. ,', " , .

,

C?,l11 muitas das ideias de 01-
idiomas. _ Livraria e Tipo· . .

mano de Melo, quero acent�ar
gr.a1ia Carl ,\ValHe SJA. rua DlplQ!na,da e com pnÍlca, 0- que es�a congregaçao �e PaIS�S
15 de Noven�bro 992 _:

FÓ-I1f�;rece��e
par,a trabalh�. In-jlIvres e !)o.r certo um Id�al dIg

ne: '1017.
,", formaçoes nesta redaçao. no do a!)OlO de todos nos. Po-

----------
�

Y f '" DE.. S' ,E
"

.

, N16:O'.CID
ALTO

UlIla.,boa EMPI,tEG,(\D,!i.. :Q1I::ça ca-.
sa. Particw,ar �. ,e:xclU�V;tlIle.lite pa.-.
ra s�rviç�s d';ni.�ti�os,· C9l:n:b.�a .�
pareu,cia e que rale o alemão. Pa
ga-se bem. Tratar com: ERNA

KLOTZ"- :Sêco
..
TiÍlibÓ; 315" o,u

Empresa K�mo Ltda.. - Prolon

llamento',;RUa. '1!t., ,!\Tl,c,tor Ko.ndcr.

----

'��-iQUlNAS
.

ê
'

,MOTORES I
LEGI'l1I1VIAS ALEMÃS I

da
'

,

GRITZNER,:" ·KAYSER S,A.
Xarlsru�e - Durlach'

NOVO ,TIPO '1953 ' f
, ,* I

Motores alemães':,HKayser"!
de '220 volts p. ligar â luz; !

sendo ll).ot()z:�s_ �e liupla
. for,ca - 80. watts..-

* - _, !
!
I
I
I

.il
* 1

I ;Não compr.e sua' maquina i
an��s ;de fazer.uma visita I

1 à LQia 1\1AX KQNRADT I
i Rúa 15 de Novembro, 6791
f defronte a() B.aneo IllCO•. 'I I

1 Máqumas "'Zuendapp"
elétricas - portáteis cf luz
embutida,

.'

F,e6Stato' de
.ped'ài e mála original

.... \,

. Peças' - Aeesl>orios.

Clleas � Agú�as

AV IS O
,

Acham-se à dísposíeão dos srs, aclQnistas 11.a séde social,
à rua Floriano Peixoto. n. 26, nesta Clda�e, (JS documen-tos a

qual se refere o ar-tigo ?9, do decreto-leI n. 2.627-, de 26 de

setembro de 1940, relativos ao balanço do ano de 1952.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
2.a Convocação

São convidados os srs. acionistas a com�arecerem à lL'!
sembléia geral ordinária, a realizar-se 1]0 .dIa 25 de. Abril Franco Montoro, Alipio Cor- da Agricultura.
de 1953 às 17 horas, numa das dépendênctas da SOCIedade rea Neto, Carlos Alberto de Diante do imprevisto, tem
Dralnáti�o-Mus�cal "Cados Gomes", em Blumenau, para de- Carvalho Pinto, Prestes Maia, se até a ímoressão de que a

liberarem sobre o seguinte: . Porfirio da Paz e Scalaman- coligação partidaria que apoí-
'ORBEM DO DIA dré .sobrinho. 0U o sr, Cardoso, entrou em

1) Apresentação, discussão e aprovação do balanço geral Por outro lado. volta-se a agonia. E a noticia que correu,
relatório da diretoria e parecer do, conselho fiscal, tu- falar em alterações no secre- ontem de que {) sr. Sales Fi
do referente ao exercício findo em 31 de dezembro se que, enquanto o PSP dese- lho

..
estivera com o sr. Lucas

de 1952.

I
tariado paulista, salientando- Garcez

.

nos Campos Elísios,
Eleição da nova Diretoria: ja um secretario cem por cen- depositando nas mãos do go-
Eleição do conselho fiscal. to yessepista, o governador ,?erno o posto de Ieader, vem

Assuntos diversos. Garcez pretende a reorgaruza- robustecer a observação ací-
_ Conforme artigo 29,'c!lpÍtulo y. �?S nosso� estatutos, cão no sentido de captar a ma.

os acionistas lll'CSentes ;j,S assembléias gera_:s deverão, confiança do povo. --------- _

sêmpre, legiti'1:arcse mediante apt;e,se,ntaçao dos seu.s Os. rumores de modificação
títulos ou exibirem documento que prove terem-nos deposí- no secretariado mais se acen-
.tadosára séde so.cial.' tuam quando se fala em que o

" Blumenau, '24 dE' março de ·1953'. !ir Pacheco Chaves estaria na
.

OTAVIO PEREIRA - Diretor-Gerente. iminimchr de deixar a !lasta

ocasião
EMPREIA AUTO-VIAÇÃO (AlARIN�NSE s.

da cidade,

Asscmblé�a Geral Extraerdínârfa
São convidados 0S srs. acionistas a comparecerem à As

sembléia Geral Extrao:::-dinária, a realizar-se no dia 25 de
.Abr íl de 1953, às"15 noras, numa 'das dependencías da Sonic
dade Dramátíoo-Mnstaal "Carlos Gomes", para deliberarem
sobre o seguinte:

'

ORDEM DO DIA
Reforma dos Estatutos.
Blumenau, 24 de março de 1953.

OTAVIO -PEREIRA Diretor-Gerente,

D,E O (A S I Ã O
B A ti'

2)
3)
4)

N.B.

de (arhmagem e Artefatos de Papel
,

" O ,S I EH S. A.
AASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

Indusiria

Pelo 'Presente ficam convidados os senhores acionistas
desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral Extra
ordinária a realizar-se na sede social à Avenida Rio Branco,
nr. 865 nelas 17 horas do dia 15 de abril p.f. afim de delibe-
rarem ;Ôbre a seguinte ordem do dia:

'

,.

1.0) Redução do capital social;
2.0) Conversão de créditos em capital;
'3.0) Modificação dos Estatutos Sociais;
4.0) Assuntos de mterêsse social.
Blumcnau, em 2ti, de março de 1.953.
ltENRIQUE RIS(�IIBIETER - Diretor-Presidente

Um terreno ;l.0 X 3D, sito a rua.

Paraná, à 50 metrôs da Ala
mêda Rio Branco - 'Tratar
na Alamêda, 456,

1'i550 a Organização dos Esta
dos Americanos _ onde o Pa
raguay e o Haiti tem ames'
mo voto que os Estados Uni
dos ou o Brasil - é um orga
nismo de tamanha importan
cia no mundo atual.

.,

Linime�to
efeito

$edati�o
imediato

Sanador é u.m b;;ílsamo de fiç.ão
sedatíva contra a dóI' nevrálgi,ca,
reumática ou 1l1l,lscul;;U-•.Uma fricção
com Sanador estimula a circulação
sanguínea e produz rápido aliviQ

'.
üM PR.ODUTO DO

llBORATÓRIO LICOR DE CICIU lIVI(,8 .S. Me

clar a contenda com seguin
te constituição: Castilho, Pin
heiro c Níltcn Santos; Djal-
lna Santos, Danilo e Baucr; Ianca d� SP:. dCnIH!!O�iH rcsuttam j nho CT"-1 tiPniitir-5C. p:l["él nau se r

J'ulinho. Zjzinho, Baltazi!r, . .ele 'dOis gumes: toe,ml no governo';·lconivcnte na polilicH oposta ao in
l)uli é L>inga. �'nas.,eonfUlldem ao mesmo tempo o' tC1'i'sse naciol1<1l de I ..oa ocgm'an.:a
Sobre o aproyeitamcnto de, orador. Dcsferindo pancadas de cc- aérea".

Ademir e fi.odrigucs, o técnico go. o demagogo a tal po:l.io se en- Até "qui o UI'. Baleeiro. pedindo
Aymoré reve1011 que, possi- candeia, ,,que pcns?ndo bato:r nos ,viões ? joto. ",tt com a clcmi5s".'
vehnente, am'pos atu�,rão um l,do governo, ora espanca os amigos do ministro
tempo. Ademir no con1ando. l{S d" sua grei. orn "té .:l si lnesmo. Mas a delici., elas elelicias ela n.

em lUgar de Baltazar e Rodri- 'r Quem já não viu um dcniagogo rac:1O do depul.,do B�leeiro é o l.1'e
gues na l)Onta, substituin_9.o, se eontedi7;er do modo m.c.is de- 'cho em que. pintando a "situação
Pinga, Essas, as observaqoes ploraveI para? ética da SU3 earrei- in1ernacional sombria". ele reela
Cio técnico· da· seleçã. nad�nal I

ra, se .ele é tun parlamentar, se e-I ,na. para nos armarmos contra e

sobre o quadro que devera a- le exerce o m�nd�to de um parti- I 'a. o avião a jato, Seu entusiasmo
tuaÍ' hoje contra o Paraguai. ! do, se eIc, quando fala. não emp,,-. por esse engenho de guerra. na

--_..;..�--_-...--------....,.---..."..-----.,.....-----. nha apenas apropria pessop.. mas F.A.B. era tão ardoroso que pedia
a honra e a autoridade de um gru- ao ministro da Aeronáutica que c

po partidário? le "se demitisse", se n50 tivesse
Está hoje eneanzmado o dema- meios, para adquiri-los.

gago mais fl.tivo e mais laborios@ Os meios, �fin�l. aparecenun:

I
da Camara em denegrir uma ope- são os nossos algodões "cnjeita
ração de eompens?ção do Banco dos"· 550 os algodões"que compra
do Brasil, a qual era o único jei-: lUOS '32':";J acima da paridade inter
to de 'dar a"iões a jato a nossa ju- nacional, e que o ministro eneon-

ventude militar. Combater a pre- i trou meios c modos de colocar 15

sença do avião ? jato, na Força' mil tonel�.d�s deles contra 70 ea

Aerea Brasileira, é o mesmo que ças" jato, na Inglaterra.
cpmbater fl. compra do "Barroso" Pois esf"? façanha, à qual se viu

e do "Tamandaré" para a nossa estLrnulfl,do o ministro do 8r. pelo
Marinha de Guerra. discurso do valente c corajoso lea

Com efeito, que estimulos pode- der bniano, como " recebe agora
rão ree<?ber os nossos aviadores o Er.. Bnleeiro'l Dr:' garrucha em pu
milit"res, ventlo, p.té nesta parte nho, par" c.,mb�tê-l". e já ? esta
do eo.ntinen�e"os seus COlegas, des- altura negandc. de modo rotundo,
de mHis de dois anos, já operando que tenhamos ii ver, sej�{ o que for

com esses 1110dernos engenhos dn com ::>. situação internncíon,al, lá

A.

..

:�unummumllmUlmmmlmm�lmHmlmmlmmmmmiíullnnmmmUlllmn�lInmmll;muunmUnnUgl ..., H.
_',a

. E X p, R f-l·1 \0 8 LU M E NAU � ( U R I J I B A = ! defender ,as representaçoes aI-
,.;5 ..... � t",. '. :--;' :: I vi-verdes, para que compare
'E: , �al:Yl'el e Curitiba;

. ,LIMOUS,�"'{ES ::

f çalTI nos dias acima marcados
ê � � �,�-,,�, 'ª� às quadras localizadas na anti-

�� E ga Rua das Palmeiras, afim
;: :: de se prepararem convenien-

� ª temente para os futuros com-

o:::: = promissas.
� ::

{� � �: f
;ª ;.. ("} � :: cores de qualquer "toilette"

:ª � �'� §==, deve seguir a .ordem natural,
-

.. ;; "!I;I.o isto é. os tons .azuis devem ser

iS IS S > mais 'escuros que os tons ver-
e'<' de, am<ITele e alaranjado, Do'S � mesmo modo o tom violeta de

:: ve ser mais escuro q.ue o de
._ : quaisquer outras cores. usadas
:;; :;;;: na "toilette".
,= -

De acordo com uma espe-:§ cialista�. J�10 grande "mÇl.gazin"

,===='
:: .da Quinta Avenida I,.ord &
- Taylçr, a quem tive oca,sião

.

ª de entrevistar recentemente,
uni conselho que. quase. sem-2

" _"",c ..

� ,,,,_, .fi"l� --
11' : fii!5� �

::;:

I
pre é nroveiioso é l) de se evi-

:& Vl�eWJ ,,41á.r�M
�

enke
.

Blum'uia:n e Curiti�a. de domlei�o ã d'Q'mlcum. .f\�e:fI,ciM� :: lar as-tonalidades chocantes.
= BLUMES'AU: -lWa 15 de Novembro. 31:3 <lIoiel Boletz} '7'"" Fone. ln!',�. :::ii I

- Essas tonalidades jamais
:: �rtm..�:,� Rua,lã de No:vembro, dtZ - Fone 634.

.

ii l:lal'ão bom reSultado, seja:: == qual for a cor dos cÇibelos·ou
= ACEITAM.7SE VIAJ1ENS ESPECIAIS. PARA QUALQUER .PAB'l'X· I) a i dos olhos - disse a minha ,en-

�i�flU�;lml�í;��millUllnmUlUmlmllw.umlIumlnnummmmmlnmmn :1111111111111111'iJ 1 treVlstada.

(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. - lomercial)
_ o SEU CINEMA - Com Renovação de AR PERFEITt 7" Apresenta:

HOJE Sexta feira, às 8 IlORAS - IhJE
.

JOHN GARFlbI"D e PATRICIA NEAL, nuna colossal

P,.°Rende'nçaõ '''Sangii�Z'a
(Impróprio até 18 anus)

PI. 6,{)O e 4,00, Baseado na famosa obra de ERNEST HElHlllGW�dY'surge na têla um fllme espetacular, reunindo um e -nco e

astros de prhneíra grandeza ! ! !
.

Por dinheiro ele vendia corageÍn... e com o koprlO'
sangue comprou sua redencão l.! !

"R E D E N ç li 0 .. 8 A N G R E N TA" - Uma pefí
cula .repleta de ação, romance, intrigas e traição !

Preços de costume.

e
HOJE 'AS 8 HORAS:
TIM",HOLT '_ RICHARD MARTIN - NOREEN NASH
JAC'QUELINE WHITE. cm:

Cavaleiro da . Audacia
Uma das mais emoclgantes aventuras do "mocinho" mais a

famado do cinema: TIM HOLT! _ Um "Far-west" vibrante de
emoções! Lutas! Mister+ost Audacia!
Acomp. Compls. diversos _ Preços populares:
Balcão Cr$ 4,00 e 3,00
AMANHÃ... A COISA ... A COISA VEM AI', em "O MONS-'
·TRO DO ARTICO" e o sorteio de cinco prêmios de Cr$ 200,00
entre os 1.200 esnectadores!
D.OMINGO: O BALS",",MO QUE SUA ALMA RECLAMAVA:
"AINDA HA SQL EM MINHA VIDA"!

8

(
vistos na legislação, que não
representam legalmente os

trabalhadores e não devem
merecer çualquer acolhida das
autoridades publicas pois sem

pre são orientados dirétame.n
te ou indiretamente, pelos co

munistas.

F.raque.la Em Geral
VINHO CREOSO'rADO

Silvt�ira

M

6 J
Shék para dar ordeno; ,lOS de
mentos .nacíonalístas que se

encontram no norte da Bir

mânia, para que se deixem in
ternar. de acordo com a lei in
ternacíonal.

'.

- "Que falta nos está fazen
do as cinzas nesta sexta-feira
da Paixão, para o nosso pres
tigio politico! ... O pobre do
Etclvino está metido num di
lema terrível: "ou dá, ou des-
cc ... ".l'E MP Rf

AUIOMO'VEIS USADOS
FORD Gil ItP. - 1937 - CitE·

VROLET COUPE" - 1940 - RE

NAULT PERUA - 1950 - MER

CIlRY "... 1948 CBRYSI.F.R

CONV. - ,.934 ,- FOR:D 85 BP.

_; 1Jl37 - ADLER 4.CIL ...- 19'36.
CHEVItQLET - l!1iS O.PEL
SUPER 6 - 1933 - AUSTIN A-70
- 1952 VOLKSWAGEN
L951 - 1)ODGE - 1938 - FORD
Ik CONV. - IS29. - TRIUNPH 2
PORTAS - :JS5l.
"A é I S A" Fone 1324 - BLU,
MENAU - Rua 15 de Nov., 983

1',EÇAB E ACESSO"RIOS EM
-- Gl!1RAL --

INDICADOR DE VIAGENS
EMPRESA MOR:EIRA.& WERNER

. VIAGENS DLl.'lUAS ENTRE ITAJAI' E .BLUMENAU

HORA'RIO DOS .ONIBUS:
PAR'1'mAS PARA ITAJ'AI': 7, 10 e 15,30 horas;
PARTIDAS PARA BLUMENAU: 6, 8 e 15 !lorlUl.

HORA'RIO DAS CAMIONETES:

PARTIDAS PARA BLUMENA.U: 7 e 12,30 h(jra5;
PARTIDAS PARA ITAJ"AI': 9 e' 1,7 horas,

PASSAGEM: Cr$ 15,00 nps ônibus e Cr$ 20.00 nas camionetes
AGi1;N'CIA EM ITAJAI': Rua !lereillo Luz - (Ao lado da Ig:reJa
Matriz) - Fone, 373
AG:tNClA �I BLUMENAU: Travessa 4 de Fevereiro - (A-
gêncIal Brll-Rlu) - Fone, 1266·

'

_SI___:' _ ..
__e_

·RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
EINHA DE ONIBUS ENTRE:
LIN'HAS BLUMENAU-BRUSQUE

8AIDA DE BLUMENAU: - (De 2.as às 6.as feIras àB 7, lO, 13,
14 e 16 horas) - (A,os sábados às 7, 10, 13, e 14 horas) - AOI

Dom4\gos às 10 horas,
'S;'llDA UE. BRUSQUE: - (Dias úteis às '1, 10, 16 e 20 l!.OI&ll)
(Aos DomingOS às is horas),

.

. " ..

LIN'JIA� BRUSQUE-FLORIANO'POLlS
SAlDA DE BRUSQUE; - (2.as à Sábados àS! 6, 8, 15 e 15,15 h.
$Al!)A DE FLORIAl'iO'POLIS: - (De 2.as à 6',as 1eiraR 1.

.' '1, 16 e 17 lus,) - ,fAos sábados, às '1, 14 e 16 hrs,)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
SAlDA DE BRUSQU&: - 2.as à Sábados às '1 e 16 hora••

SAIDA DE ITAJAI': - 2.as à Sábados às 8 e 13 horas.

LINHA ITAJAI'-JOINVILE:
..

H O R A R lOS:

SAIDA DE lTAJAI': - De 2.as a sábado aI 'f, e 1�.15 ho!'u.
'SAlDA DE JOINVILE: - De 2.as a. sábado as '1,311 e 15,00 hu.

LINHA S NOVA.TREN'l:O-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE N. TRENTO - 2.as, 4.as e ,6.as ,feiras'às '1 hora!!.

�AIriA DE tPOLÍS . .,.... 2.as, 4.as � 6�.a!I teu,as às: 16 hnu,l.
_*__*_" _*_

.
A U T O V.I A ç Ã O H AS SE

, Atendendo às n�eessí�des e convenienel.a d\)s sn. lIassagdrol,

a

.

A�to Vi!lção Hasse, a,caba de est�belecer novo horaria dOI!

seus transportes coletivos. os quais já entraram· em Vigor til

que obedecerão ao �egulnte:
PARTIBAS DE.BLUM·ENAU; (diádamente): 6 haras - ônibus;

9, horas - onibus; 13,30 - onlbus; 14,30 onlbu,s (;via Ibirama):
PARTIDAS 1)}3 RIO DO SUL: (dlárlamente) 5,30 hora� - oro

bus (via Ibjr�m,..); 9 horas - onibus; 12 horas - onibus; II!

horas - Çlnil;lus.

EXPRESSO RIO DO lESTO LlDA.
Omelhor e o mais rápido serviço de OnlbuB 1nterur�aDo

entre Rio do Testo (l'omcrOde) e Blumenau.
.

BOBARIO: � Partidas de Blumenau, Rua Neren Ra;lnoJ,
DIAS UTEIS, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,00 hOlal -

AOS SABADOS: - 13,30 - 16,00 tJ.oras.

AOS DOMINGOS: - 8,00, - 9,00, - ..,.. 13,311, - 11,30
e 18.15 horas.

Partidas de R�o do Testo (Pomerode) DIAS UTEIS: - 6.00

'S,30 - 7,45 - ],,2,011 e 13,nO horas. DOMINGOS: - 6,30
'130 - 12,00 - 15,30 - 16,30 horas,

,

PONTUALIDADE":': ·RAPIDEZ - SEGU�ANÇA
____ t

__
...
_

EMPRESA AUTO .VIAÇAO RIO DO TESTO
SAIDA DE RIO DO< TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,30 flORA!!.
AOS DOMINGOS: 6,15,"7,15, 12,30, 16 e 17 nORAS.

SAlDAS DE l3LU1I1ENAU: (Defronte ao prédio da. M'Útua CIt.

tarinense) :
1)IAS DE SEl\fANA: - à..q 9, 11, IS,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: - à30 8,30, 11, 14, 18 e 19 HORAS.

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

EXPRESSO BtUMENAU ..(URIJIBA
Endereço Telegráfico: '�LIMOUSINES"

,A.G:8NCIA. BL'l!MENAU: Rua. 15 de Novo. nr. 31:3 - Fone: 1002
AGiNClA CURITillA: Rua. 15 de Novembro, n,r. 629.

BlUMENAU"JOINVILE
VIAGE:NB RA'PIDAB E SEGURAIJ

-_- ,SO' NO, --

EXPRESSO ANDORINHA

d

I,ne lu

N. B. _ DOMINGO às 4,30 e 8 horas NESTE C'INEl\<là,
o RE-LANÇAMENTO, do maior filme de todos os tempo<>:

"SANSÃO E DALILA"
B R E' V E: - '"Ao MALQUERIDA", _ VITIMAS DO DES-

.

TINO _ RETRIBUIÇÃO c... "UMA AVEN-
!I'URA NA AFRI€A" ·A G U A R D EM:' - r "OBE-
PUSCU,[.O DOS ,DEU,SES" Rua Chamada Pecado".

INSTITUTO DE OLHOS", OUVIDOS � NARIZ
GARGANTA A V I S O

.: "1
De volta dos Estaoos Unidos renuciou a sua clínica o
dr. Armínio Tavares, que em companhia do dr. Fernan
do Heusí, prestarão aos seus clientes o que ha de mais
moderno nas suas especialidades de olhes, ouvidos, na
riz e garganta.

f _
duna QAh!íD!!iL

.Juerra no ftr. C: o Brasil, uma na

ção que fez" segund? Guerra

Mundial, n? Europa, ainda com o

material obsoleto. do qual se ser

viu ('I 1.0 Grupo de C(',Ç? n,"" Italia?
Não era uma atroz injustiça fei

ta �'!'s bravos Gaviões de Penacho
da F.A.B. o governo brasileiro e

ximir-se de lhes entreg"r o tipo
de ,wiões de eaç?, com que ali, no
Pratil, :� Argentinil eortR os céus do

pamp1'l, no ruido vertiginoso das
suas asas?

Qu,ern foi O parlamentar brasilei-

,ro que defendeu, com m?is deno
do. !lO .Congresso, a necessidade do

Brasil adquirir. sem perda de tem
po, 03 �viões ::. j;:�to? ��o .se espan
tem: o, sr. Aliofif'.r Baleeiro, o mes�

InÍssinlo ilustre colegfl, que' faz da

ação ,corrosiva do demagogo a su

bstancia dR sua ação parlamentar.
Ei-lo .c. falar, em 20 de, junho de

1952, inaugurando o "voto de des-'
con1).ança·' aos ministros na Cama
ra:

MINISTERIO DA AERONAUTICA

Quanto ao ministro Nero Moura,
diz o deputado Baleeiro:

"N�o �ou propenso a aprovar a

gestão da Aeronáutica que peca

por omissão, quer sob o aspecto
civil, quer no que interessa á defe
sa n!'.cion:::.L 0 C2S0 do "Prcsiq,cnte"
]rrova a L.".lta de e:>mpos de segu

'rança' Il..". .rota Brasil-Estados Uni
do�; !aita de, helicopteros. etc. E'

,wtOriO que não temos ainda a

viões, a jato, num tempo em que
a situação internacional se nlostra

,SOmbr!.a ..0 luinistro devia tê-los e-

.

xigido e .se lh�os negassem, o. can1i-

QU�.llta enunuidade pode diZer

�rn belo c educado espírito, çlefor-
111ado pelo couvivio dos cripío ...eo"

llluni::;tas dR Canlara!"

Depois (Ie ba,·er cai!!o na .deplo ...

ravcl contradição em q''''' o vimos

rolar, o leacler baiano ainda decla·

r.H que Y�nlDS
i. receber nrmas em

troca do s:!ngue dos brasileiros".
Entiío 1\ defesa do hemisfério con

tra urna agressão russa. não exige
que o Brasil se arnlC? Então o sr

Baleeiro está esquecido de 19:1��

Quem pr,eparou a revolta daquele
ano dentro do nosso pa.ís? senão o

comunismo bolchevista?

O �r. Baleeiro ?nda fi pedir cu·

rador para lneio l11undo., Enfrcía 11- -�

to. qucn1 11!:'.ÍS c�rece de curatela

são esses denlocratas qtlC. para li

sonjear �'; n1assas irHbalhap.as e cn·

venenadas pela propaganda comu

nista. torcem a historia e abrem,
dentro do esp?.ço de U111 Rno, al

çapões paJ.. a cn_iren1_ dentro deles,
eles mesmos. como patos.

Cora.

Em lf)32. p?r:: O 51". B?lceiro, o

Brasil tinhél neeessid?,de de caças

a j:üo. C.,reeb. d<:e todo o modo
desses engenhos de guerr". Por

que? Porque o panorama interna

cional er?,
..

sombrio" .

Hoje, quando o panorama nacio

nal está longe d<? se ter alterado,
o fr. B:'!eeiro sustenh, de alma

em) edel'nida, esta calamidnde: que
a guerra que aí pode vir (emu ()

irnperiali�mo pau-slavistB), não

sendo nos�·:�. quenl nOs deve pro

ver dos c�ças a j':l_lo são os Esta ..

dos Unidos..

DAS PERNAS; ""'...em� iit
..VlSF�.PSiA:8.:'PRISAÓ DE VEN'l'RE, COI,i'I'ES.
.i\MKBIANA, FISSURAS•. COCEm.A NO ANUa

C08AÇAO, PULMÕES, RINS, BJi.:DG..!. iflGADO

- DR� A R Y T A B O R DA-I
-- lWE'DICO ESPECIALISTA- IClinlca Geral de Homena. Mnlb.cl'ellI $ Crlançu

lTO.UPAVA SECA: I b 11 eU U 1:1 De. BLU.�'!'olAU
���"'�_.
'!,rIIflIIllUIUlIIIJIIllllmlllllllillfllJlllllllllllim". IlliUIIIIIIHllllllflIUJ':';

� DOEHCAS NERVOSAS E ME
.

AIS §
ê

.

Dr. Arnaldo Giiberti :
ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. S�

--- DA ,GLORIA ---� �

: CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Ca.sa de Saúde ª
_ de 4 às 6 Rua Candido de Leão 3.9

_

I:: Fones 4212 e 3055 �= CURITIBA -

�mmmIUII!IUllmmllnmllillinmllllllllu.mllllnlllllnnlllnlllnDllni:
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Redator: RAUL. FAGUNDES
EX PEUIEN Ta

Sucul'sais� 0.10: - Rua do OUTidol' D. 103 - Fonell
t 43-7634. e HFÚ'97. - SAO PAULO: ......;. Rua '% do
Abril n. 230 - 4.0 andai: - Fones: 4-82'7"1 e 4-4181
BELO HORiZONTE: .:._ Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: - Rua João Montauri. 15. CURITIBA: -

Rua Dr. Murici, '79& � 2.0 andar - Sala 233. JOL'i·
VILE: - Rua S. Pedro, 9Z.

Renhu embaraço á livre
pro4uçao. aguardente
. RIO,. 25 (Merid.) - Repre- não correspondem acs ínteres
sentantes dos sindicatos de ;

ses da produção e nem estão
produtores de bebidas de São' contribuindo, como era de se

Paulo, Minas Gerais, Estado i e�p�rar,. para, a economia de
do Rio e outros Estados do' ,1lVlSaS, atraves do aumento da
Sul encontram-se' reunidos � produção de alcool anidro, os

nesta capital, desde ontem,
.

produtores de aguardente vão

para debater as resoluções do ;encaminhar às autoridades' e
Instituto do Acucar e de AI- xecutivas e ao legislativo um

cool que criaram a sobre ta- tango memorial, no qual solí
xa de dois cruzeiros uara ca- cita a renovação pura e sim-,

da litro de aguardente e de- t ples das resoluções ou a sua'
terminaram a entrega de cín- modificação, de modo a que
quenta por cento de toda a se concihern os interesses dos

produção a autarquia, para a mdustriais e do IAA.
sua transí'ormàcão em álcool
anidro.

-

PREJUDICIAIS AOS INTE-
RESSES DA PRODUÇÃO
Durante a tarde de ontem,

na sede do Sindicato da Indus
tria de Bebidas do Rio de Ja
neiro, realizaram-se longos
debates. sob a nresidencia de
um dos integrantes da dele
gação de Minas, o sr. Josaft
Macedo, Renrcscntantes dos
Estados de São Paulo. Rio e

Minas manifestaram-se' íutran-
-

slgcntemente contra as reso

Iuçõe s do IAA que, segundo a I
ópiniâo geral. estão criando'
serir s entraves a industr-ia de
aguardente, levando mesmo o

desanimo a maioria dos pe
quenos industriais.
Considerando que as medi

das adotadas pela autarquia
•

t

f��'��'����������"-��������IlAtençcJo,snrs. ()fjciais:i
em Lstofarnen.tos ! ! �I
A FABRICA ALlVlOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua IMarechal Hermes, ne. 11 (Perto Centro Civico) em Cu- �
rrtiba necessita de oficiais e meio oficiais estofadores, �

� para }wtumóveís e l\fóveis estofados, i

I
PAGA-SE O'TIMOS 8ALARIOS $
Os interessados, deverão se dirigirem a Gerencia com $

o Snr, Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres-
tpondencia para C. Postal. 1.242. {,

�
_���''''I..'''''''''''!4''''''�������'''���'''��''''�

dando-Ih, ,

.....quando a mocidade não é prejudicada
pelos males femininos

� : �r s_
\ "

Q
Prepare

o futuro de
seu filho

I

Se pr'a você nem todos os dias do mês
são azuis, experimente tomar Oforeno,
Oforeno é o moderno regulador das fun

ções femininas, uma fórmula cientifica
mente perfeita, de autoria do Professor

Fernando Magalhães, especialista em
. moléstias' de' senhoras. Oforeno é eácon»:
trado em líquido ou em drágeas.

IOFOSCAL

---------------- -----_ .._---

- ORMO"REGULADOR INTEGRAL-

,Do Brasil e do Exteriorl
I

PEQUENOS TELEGRaMaS DO 011 J
UM I'JlODUTO DO

llBORITÓIUO DO LICOR DE CICIU XIIIER S.I.
Jotad

Bilhete a

qu
RIO, 26 (MerldJ - A Polícia carioca: já -está'voItan-dõ

suas atenções contra possível organízacão de trafico de escra

vas brancas, do tipo "Zwi-Migdal". A transação está trazendo
jovens de preferencia (Ia Itália e dcs países atraz da cortina
de ferro, muitas das quais desajustadas da guerra. A Polícia
inieiou diligências para descobrir os responsáveis pela orga
nízação.

RIO, 26 (Mérid.) -- Alunos do quarto e quinto anos da
Faculdade Nacional de Arquitetura enj,;_'aram em greve. A par
tir de 6i4 os demais alunos cntraramfdc parede, '(J que será,
então, geral, caso as aulas, até lá, não passem a ser dadas no
'edifício da reitoria da universidade.

RIO, 25 (Mertd.) - Anuncia-se nara maio nróximo a vin
da aê' Brasil do secretário de Estado -americano; sr, John' Fos
ter Dul les, para assentar as bases da neva política americana
com o Brasil.

ANKARA, 26 (UP) - Nos círculos pulítíeos desta Capí
tal prevê-se uma próxima demissão do gabinete do sr. Men
ders, ° presidente do conselho seria de novo encarregado para
crnstituir o gOVêlTIO. Este seda o terceiro, presidido por ele
desde 1.950 e nele ent-aríam algumas personalidades novas.
Todavía nenhúma modificação está prevista para os titulares
das pastas dos negocias estrangeiros, interior, finanças e eCD'
norma,

SANTIAGO DO CHILE, 26 (UP) - A chancelaria chile
na entregou ôntem 2.'0 embaixador brltãníco uma nota na
Qual Q governo chileno aceita as propostas inglêsas para' um
e�tudo das .medidas relacionadas com o problema das posses
soes antartícas. Contudc, a nota' declara que antes de mais
�lada, é indispensável :! reconstrução do refúgio chileno na
Ilha da Decepçon.

BUENOS AIRES, 26 (UP) - ° chanceler Remorino de
cIar�u que a Inglaterra ainda não respondeu ao' protesto ar

gent.ino, contra r: desmantelamento das instalações argentinas
na Ilha da Decepçon, no Antartico.

TELESCOPIO AGICO

Li
de Verão

DE LADISLAU ALFAIATE
Rs 15 de Nov.r 592 tO,Andar .. BLUMENAU

_I�� -----------------------�-�.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



da viciao

íernldade
fsabél" .

CHICOTE·_ Em Londres estão sendo estudadas a
se:lo as possibilidades óa adoção da pena de castigos corporais, havendo entretanto alguma reação em certos meios
por considerar a medida o retorno a hábitos bárbaros En{Karachi não há disso. porque os castigos corborais são' adotados na rotina da justica. Ainda agora oito individuas foram
con.elenados peles tríbunaís militares e diversas nenas que Ioscilam entre fi a 15 chícotadas. per desordens.

- ,

.0 �ASO DO H01UElH .NA CAVERNA .- O antropo-llog\! catalão 1Vllgud Fllste. há tempos que vem realizando

Ip�cle.r:��.) estudos sobre .05 resultados de algumas expedições .

c!.enh�lcas levadas a CfpllO na Espanha, Numa dessas expedi- \coes foram encontrados cs restos fossilizados de um parietal que: de acordo com as conjecturas dos cientistas teria!pcrien.cldo a .um homem que viveu há cerca dc 75 miÍ anos. IO nar ictal (01 encontrado numa gruta denominada Cova Negra ..
nerto de .Iati va. () fa�nOR() antrooólog- empreendeu pesqtusas {',urladf:')<]s ,I rl'!'llello dn curioso achado, afinal. chegou à COJ1CI""RO de q'l': o homem cujos <:ssos foram descor�el:tos teria vivido taeu a lado com rjlloccronles c elef;lI1tes

"l�� 1 :o�n�l.}alnhptJl f(:':;,n� achados os (),,'(l:"; dCé;:;CS R'11mais n�lJ;._.>!Jla ,lU rt , nas �Jl'O;;i;'llrladcs da Cova Negra.

-- Fazem anos hoje:
Completa, hoje. mais um a

no de vida útil e !lreciosa, o

sr. João Paxeco, Inspetor de
Linhas Telegráficas, em Itou
pava, motivo porque será mui
to cumprimentada pelos seus

numerosos amigos.
_ a sr ta. Ruth Junker, re

sidente nesta cidade;
- a sra. Waltrudes Schneí

der. esoosa do sr. Conrado
Schneíder:
_ a sra. Lidia Schramm,

esoosa do sr. Engelbert Sch
I.'a·mm. comerciante radicado
em Gaspar;
- o sr. Pedro Bonetti, re

sidente em Ascurra, e
- o sr. Henrique Seíler,

residente em Ibirama.

-- E"sti\i.eranl hospedados na

éídade:
HOTEL REX: 51'S. Arno

Dlego'li, Ed\-Vy A. dos Santos,
C. Ivo Fonini. Luiz Chianca
.de Carvalho, Woll'gang Loetz.
Felix Arnsdorn, A.. Bollinger,
Haroldo Pederneir"<is' e famí
lia, Paul Scchwebke, Raul
Schmídtlin: Emundo. Hauer,
\Villy Hauer e Franciso Hau-

PRECEITO DO DIA
Alímeatacâo e 'Saúde

A al imentaçã., conveniente
não impede. muitas vezes. a

gordura excessiva. Nessas con

dições, podem estar em causa
disturbios internos. principal
=iente perturbações. glanduía
rc.s. que exigem tratamento
médico adenuado.

Faça-se
-

examinar pelo
seu médico pelá menos de
seis em seis
SNES. -

As

DRÁGEAS
VIS I
XAVIER

- Com o nasciment.; de
õCU filhinho Rui, ocorrido an

te-õntem, nesta cidade. acha
se em festas o lar do sr. Pe-
dro J. Pereira e sra. Carmen

I
Santos Pereira.
_ Acha-se enriquecido de

uma interessante menina. cu

jo advento se verificou dia 21
elo mês em curso na Secção
de Maternidade do Hospital
"Santa Isabél". o lar do sr.

Jcão Evarrsto 'e sra. Cclia E
varisto.

- Também o lar d J sr .. Jo· i

I
só S. dos Santos e de sua es-

.

pesa da. Cecilia dos Santos,:

I
acha-se engalanado com o nas-

icimento de uma robusta me-:
nina, ocorrido dia 22 do cor- J
rente mês, na Secção de Ma-

------�-�=---�--��----

(!'ARA OS RINS)

Provom que eIS

plantas Qnai!.irgs
,..alixom mílQl!frlu,

Dlur,;'luu f§

ollmhu!dor ...
do 6dclo Y�iiiO.

Togal . atí v!n
rarddez.

Tegai ... é it'l-dlca:}(.I C')':'itra:

fiE,ras üe �qhaça i. RBS!rladl15
r�{nH J,hJlas I af'ip�"', ,

f""'; �DRm.nmlhSillO : ..;taâ&€1

r

l'lamLI';.'\-1i\ N. 788
lIOP.fZONT{\rS:

1 - Bu,:,-�,Ia. :� --- S,!Ilt" ;,rdllart'l. :1 ,-- Sucertlote hindú,
ii -- Aram." lIiJul1'l:JllLÍa.!) -- Veloz. U -- Semelhant€s

;-';I,fixu ! Icm. ::. pJ. J 7 -- Lavra --- Combina. 8 - Pópa
Auto.

1 ... - M. ,,1 ir. �� _ .. Recifes de coral -- Unidade das medo
azrar.ias. :l -- (;PtWl'() rlé' rcpt.is batraquios, 4 - Divides em
torou. ;j --- Granri« misra - Começo de ação. 6 - Advínho.
"1 -- Porco - Nr)i1\C l)l(\prio masculino. a - Destruição (fig.)

_.- No mundo damoda-

Senhores ,Comercianles
RECEBEMOS

SALSICHAS TIPO VIANa - AÇUCAR ROYAL
Efil .PACO'I'ES s QUILOS E SABONETES

LYNDA ROS.

C E R E A Ia I S ·

..

T A
C�A T A' R I N E N'S'E&. 'I'elegr� - "JALAUS"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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' QUIN'l'/\ PA'GINA

, Dimitir;am-s� dos cargos que
-�----._-----------_._--------�-----,

I'
Il

u
", .....

�-=.

put r o c ria
das

ra
Será reuniões do Conselho Divísional squískões fclrá o alvi-'negro

Di
.

A Liga'
.

Blumenautinse de ·fim oficial, convoca todos os

I
nal para que compareçam à 1, horas do dia 31 ,do corrente,' talado aquele , ';órgão D�a ,as' a-

; r Futeból, em seu' último bole- � membros do Conselho Divisio- ,reunião ,que terá lugar às 20 \,oportuhid<i.de em 'itue será .i,ns" tívidades' do ano, de 195?'
--------- -,_-----

dada a palavra final
. .

prexmescaso numaao
lua no !,ebõl da Segunda
visão,

Existem perespectivas de atual temporada.
um camp-eonato espetacular I Terá ele uma equipe de pri
da Divisão Extra de Proflsslu- ,meÍra linha. a qual vai dar

. i
.

naís neste ano de 1953. Den- muitas muitas dôres de cabe'

lut,ebol Lajeshei, .de .poucos dias terão iní

cio as reuniões costumairas
do Conselho Divisional da Li,
ga Blumenauense de Futebé l.

grandes eça aos chamados

ompodemos assegurar mesmo que
dentro ele breves dias surgi'

sensacionaisnovidades

quan�o então serão iraçados com respeito à formação da

os planos com os quais procu- representação cruzmaftina. "

przar-se-á emprestar ao certa Na tarde de quarta-feira a r .

.

..
me oficial deste ano o maior I agremiação de Tes�o Central

sensacíonuüsmo possível. deu entrada na entidade local, D" C b t·
- í Z a' t I· P oe obr o q re víu eUma das noticias mais alvl- de um ofício, no qual solicita I,:, a o sr.. ,�e. as i.ao:, ",TU " repor agem sua) m rd � S 3 S" e

çareíras destas últimas sema sua' filiação c inscrição na Di D àrd
.

I C" I R
it

'

d

�:; :�z :=:�;�todO \�::ti�:')l:l� ;�ã: ::'i:ecl�����:l�f���Od!U;�: f::i�/E�'n��I3s����:ri���di:t�='; cidade serrana ..Cumul:adª d� h�ntHe:za,s a de. eHaç�o .do
,

,

ar ,0)
,

enzUX} ;:tf���S����ó�1:fif;�:�1���=
Ihndas, chefiou o 51:', -Scbast ião i �:),fre,u .

qualquer .
arranl l,ão, a \

la classe que sabe ,demonstrar. thur Paulo Lang". o futeból de, Lajes, De,vemos I preensão das finalidades " do.. no Campeonato ela Divisão r'�'�1F"ctivatnentc. A palavra '.
..

�ruz, presidente da L;B;F., a' dlscípllnu. O; timc .Jocal e dig- quando dela precisa para dar Extendendo-se em suas con- procurar 'o llltercam�l(� para 1 CSPOl't�, vontade de trabalhar
P,riucipaI da I,_j�.F" Seus es 'dccjsiva dos dirigentes da Li- delegação do Carlos Renaux

f'
no .de todo !-�s':leito, devido ao i ccrnbatc a rum �11.tagonista,de siderações, fala o sr. Sebastiâu atíngrrmos o necessarro en- _. realtzar. Com tais dírtgen

iOl"çados dil'etOl'CS já tomaram 'ga Blumena uense deverá sur- que f�i a Lajes, atendendo. grande csnirtto de luta com"1 ,lasse reconhecIda' corno c o Cruz: , ... '. grandecimento do association Ies, caminha o esocrte de La

as. 'mais.', importa.ntcs. Vn.1Vi<l{'I" I.:;j.� numa ,das prÕX51l.1a.:,. ,r.eu assim. a um convite especial I que Se' emprega 11;5 jogadas e I Carlos Renaux. Impecável foi! ��- ";E; 'desconhecido q\ta�e catarlnense; do qual Lajes é Jes. ,!')ara um futuro premis-
- a ele d,iri'Jido !)('lo. maioral porque lambem nau .d!i:cr, pc- a al'bHl'agerú do árbitro Ar- ,lUe completamente entre nos parte importantíssuna, puis ser E.i", verdade. rlt1,".- _'10 .rnoment.:las neste sentido, ínteiraudo l.UI:'CS do Conselho JJnw;1011al,

I
' �" ç

.•

'I '!a ref'ertda aÉ�n'llliw;;:;o"
.

'.
.

,"

-

pelo que vi e, observei, assim to o campo existente naquela
�e a reportagem tio A NA {,'i\O

I
C!"I:;u!do, cst.unos certos, os de- !\l

cI cl
'

r:J LF'
.

.

.

" icrclarlc L<:Tr;",feil'iJ �\ Lar- .,

_p'resi eo.te'" .... '8
�,l1e1t1<; seus dir-igentes. como bela cidade não corresnonde

. que gramles. afluisi�õcs ctitá mais clubes �l,"ão concordar. ,de por nossa rC!Jorlagelll. deu' . gra ece II O ,pelos seus .aletas e ainda pelo às cxigencias de um bom fute-
i d I

-

I d! 110S o nrcstirrioc::o dP�I""'H·tjC'ta} . -
-,

.

.' bói mas o E tádi M "'1razen o o n-campeao (ii

SWI
cem a nromc çao os cruzrna -

..
'" : s .:-. : ";.-"''''

-a

�' í entusiasmo que se observa lHJ �. lU.� _

S ,a .1".) - _UlllClpi.L

g 1 f, d r·t b 1 s�ms lln9ress0f_:'s :ml!Ic.,1 exc,Lu-

[,
'. . " ,,, ". '''' '1'a11cle nl"'.Dlcrf' (Ie a,r'e. )'to',' em cO!1�truçao, é ul1la:reahza".une ona, a un c!>c aprc',';;l1" .mes, ruiU o cm ora um c ;u:u

sao emprce!1(lldas à c:nl1('c1(1<:I T',nVIOlJ () sr. Sebasl.lao Cruz trlculôl' que !rJl a I.aJf.':-i, os_ dos, cUJa dISCIplIna e c::nclut;J r- 'i J Jd
' tIl' I '"iHI que colocará Laj"" <>11) '.'i-

tar com ba::;t;mte destallt1c tI:l I d.ificil à.c s�r ]rrcenchido se a- '1 d ' ..,! I
.

"
,.', .

.

. _,', rmallC [) gran.e massa ce t' ""_ " '.U -.. .'

ClC a e sen ;,ma. C;} (]:I<I guar· deipachus lelegraficos ,I'JS Sl':�'l quaü; se _purtanlin cum cxe!n: técnica denÜ'o cio gomado f!)- ,

"

.

i Ul:l�'n() .de .l,gualdad):! ,tom os

,_���.ç,_�"'��"'_"'$."'!I!""'#.'�'��_""�J:"'_"'_"_#<�JO�1
d.':' 35 !l:a!s "ratéls, recllnlil- João Carlf"� H<'I,'élUc-{' 'rhuer pI"" di''Cinlill''l

lorcedvi'es e, na �;art<; fm;m','nawrcs. centros ·Cl'_\]U.rtiV03 de
"��""'�+'o�-"'-.#""_O#"'''h+'''��'''''''' ���' ,;[1(':;, {lllCl;Ü!llcll(e (Ü;C'"iC o 5e-

' . � _,., < .. J<,. ,
..

""- _d ,_,--o "

,
rau! exclnplarc5, cdr�l. p.l1ssibilita gral!df�(j ,'t;- :3:�nJa .cat�,'ín;l."

II�STiTUTO nc guinl�:" ,prcc;idente dQ Atlético (1e /'>0 H. José Bagio dirigiu
'

.

_ _:__.--'--.__
'

�.__

ill I � Ul:. -- A vlaJ:(elll a L:l)'�" :(01 13rué;que, e Jo;;é Bágio, preú" iam!,)!"!!! agradecÍlllentfJs, nelas

h O
9 AI �

G i
I muito boa . .sob qualql1cr pon- dente da Liga Serrana (le Des- at"nçües que dispensou à de-

OI OS.. §lY.dOS nariZe.. argalh3 � I ln de vista, dceorrendCl flor-

� malmentc. [lois nari! 1� segui- pOt�los, agrad,ce�n(�o uu pri' 1e&'1<;:1O Cjue cÍlefiou, enalle-

do$. Drs. � mos en� um i'lllibtls b;lsl:mtc melro .':lcla chstlllr:<.1O de qne (:e11<.10. ,,).01' outro. lad;;...---os mé

� conforlavel. chcganch todos: fôra alvo, por parte de !,-;c!o:· riíl)S dos futebolistas que in':

f Q

Tavares
� J })f'JI] di:,;p05,tO�, ccrca ct"s 17.30 f os comp':ll1entes da embaixada tegr;_n'"m a cqui_'e do Alia'

,nl �Ihoras da �1!tJll1a s�xta.rcil'a'l'
. ,

-
� Alguns qUllomctres [ora da ci-

.

$l dade, inúmeras figuras ele eles-

S' T "
li'onnado pela Faculdade de Medicina da Uni- � taque do e"_:Jorte lajcano, di- I/.,

ve-rsidade do Rio de Janeiro ,@ retores do Aliados, bem como I � I K"' O r I pProfessor Catedrático de Biologia da Esco- � I
outr:s despOl'tIst3s. recebe- U,

,la Normal Pedro II � ',m�nos de man8:ra

carinho-I'Assistente (lo Professor David Sanson .'� I
sa, realizando-se. nouco de- Por EDGAR ARRUDA SA- I se conservar no ar o atleta d2-

Chefe do Serlliço-Otorino do Centro Saúde de � '):,1s u�na,!)a_sseaia f.2stlva pe- LOME' - Técnico de A-1'\,e
inclinar o tr:n('� à frente

Blumenau. ÇI! 120, nrmC]1)alS ruas de Lajes, tl::tismo n') na !1arte :Unal do terceiro

F
lIt $. clirigind:J-se a embaixada brus' SA L T O T R I P L O

!
nulo. Em síntese: todos ?s n�o-

S 'luense para a séde do Clllb2 vunentos devem ter o ln1:Ulto

elP a� "',' �USI � ;��I��a,drol'omiangqO slerf!a, I1d'?=tS,O a�- Del inicio
- na l1rlimeira !cle alT3star o corlJO pal;ç: G ar

U '1 � U � {i
,"", . < ua o� IS 1I1gm- . impu são - a !lerDa (a cl1a' Q;� maneira a que .� salto ::,eja

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL .�'
da c 111 um coektail. acompa- inacla vai "arrastada", enquan-I o mais comprido possiveL Os

IC d' d B'l ' nhado de frios, havendo. nes� to que a eutra se eleva, De- I dois I),ontos de "D.aragern" de',DE lVIED INA, a Urnversidade o raSl,

� t
�

_____ Rio de Janeiro
'

a opúriuniclade, vári::>s discur- pois. a mesma �1erna volta a, "":em ser executados com exccs�

1
sos, Fomos hosDedados num tocar no solo l"xua Uln see'un- siva 1'aI)idez. a-tim-de não seEx-interno efetivo do Serviço de Otorrino a- ,�1 I'

"
�

ringologia do Prof. Dr. Raul David de San- �
lote muito bom, a despeito do .nulo o· mais alto possivel, perder a velocidade na impul-
de t:dos eles acolherem nú- durante o qual os bra�._o.s pu- são. e se consifl_.,a al"'um pro-

sono Ex-assistente da ClínÍGa de Olhos Dr. J
"

mero e_evada de pesso2S vin- xam : ceroo ·.1<)1'a o céu de veito dcs movimentos propul-'Moura Brasil d d
�

as le outras localidades de forma a tornar o pulo mais sares, realizados quando o cor-
Santa Catarina, as quais pre- comprido possível. mas de !_Jo está no ar.
.senciaram as brilhantes festi- maneira a não _D2rder o equi- No triplo salto exige uma
vidades da 7a, Exposição A- librio. eondi<::ão esta preciosa preparação dos museulos infe

.

gro�Pecuária de Lajes", oara o terceiro e ultimo salto. ;fíçre.s. muito cuidada, Sôbre
I Prosseguindo em .suas de-

.

No terceiro Salto - deve a maneira de' tr=inar. diremos
clarações, fala o sr, Sebastião empregar-se a técnica do si!l� que c seu método tem :por. ba
Cruz sobre as homenagens to em comprido, Para melhor· se -ii do s3ltQ;éfi- çomprimenio,
,�ue foram 9restadas à delega-

.. < " .' ," ",

. i ::� a::��i:�J��d\�;;::��/}:= Atencio. 9 f I e f 9 S
.

·,'r9�."1_a·":.ILI'S·.IJsjeanos, Ofereceram-nos uma
U Ü U uU U U

suculen1a churrascada na tar
dc de sábado c nos levaram a

'1
visitar a Exposição. sédcs das
principai� associações esporti
vas da CIdade c tambem ao qudcs que dcseja�;n se submc
jEstádio que atualmente está ter a treinamentos de atletis'
I s::ndc, c-:;:�s�ruido, c_uja condu
san tr.ara lncalculaveis bene- mo, às segundas, quartas e sex-

Ucios ao sóccer lajeano, A to- tas-feiras, das 16 às 20 horas

� ��e�:;�,���!��P;:��!ifl�!�i n'egp9recera" fi rgIUle"llr'a"s nos! Il :}���:��gl��l� ���Isfl�;�i������i' II li
.'

.. U ill

I� �o�l�rl��Se�;I�l��!r�O:o�;u�:� ��ãr� IcertgmeO do IrO l0 I, e baQquetet ;;0:��1��I'�;��;�jrtf�:;;���:,!�!),;;: 1����:� ,

,

li ;, .�,b".I,b" .'

u!!
,

� <::Olfi is!') queira '-'1:S dcsIH2're- Todos os clubes fIlIados a X!aH, (J sr. Gllber,to MeIreles,
� ce, <I fidalguia de : u.(l'('<; l'an- 'Liga Atlética BlulllCllHUenSE.' resuQllsável pela" secções de

�, to;; \'hlCf'rO� amig()c;: sr:,;, ,1os{:' ji' del-<ul1 inicio 'ao,> sc�!s pre' Il10la ao cesb e valei do gre'
.� Ba�lD, \1rf'o:.dpotp ctn 1 irra 'Ser':' l'

,

1
' , ,

�
-'

.. -. . .... ,,..,. . 'nral1v"'; InriJ ii (l'-Pld a dO" Jllln esmera (buo c{!l'lge por
.' l'ana de l:.h.�Sl){)J"to�;� ('�a.pi1-;4n�·

- L '-'

",

- .1:. t.. .'_ .. , :.). --- I _. I - , -

Jc'l4vA
'�, Sotl1bJ":l, (lirifienl.c l!1á)';i;l�lO (í�,'i, cnmpcon;-!los cit�dinl,:; de Ba5'

I
}lO;;!;!) intermédio, urn convite

':� ,:1iatbs: ;:g�ll(lr Varc�la" �ar- :{!ue�e, e V[Jle�lJúl ma:;,cuIíll?,�: a .t:,dos ,aqueles (�lJe queÍram
PARA EXAME nos OI,ROS

,

'- !allO �g'osfmllO. l}t. ErleslO "crnmmo, eU,jO tornew lHH:LU ,{;onclU1 l'a :!,2 pag, letr8, H) I(EQ{HP�BAUSCH·IJOltnH li Nny 'CaOll c o r�xTrack do " ""

l'ARA RECEITAS DE OCUí..OS E � ['<llnwÍl'as l"�"snl(" ",era €fef.uadu a lo du l!1':S vm' 1 'fMA "6 (Uh') A'
..

,t .. '-' ,. .,. I. .
' L �� . '"

. 1:". -

Yll!Ore'lRESPECTIVO eONTROLlli (,� ,Com respeito ao cotejo ofi-. douro. arguido sobre qual o time qué.

DAS J,}!�NTJ�S RECEI" cl�l ,dL1 di� 15, a"�,im se ex- O P�ln:ciras Espo�'tc Clube, c!?t::aria em campo p��a pr,e�
.

TADAS C/VERTO- j)l,CSSOU o atual pre"Idente da 'lgrcmwçao que fara seu 1'ca' I har com oS paraguaIOS, a
lfIETRIA. Liga Blumennuense de Futc- r. ,. ,

'.

"t '
'

Microscópio hinoeu1ar - Lâmpada de Fen- 'JóI'

i
pareCllncnto nas dIS.!_.utas a· 1 a,tem ou quc. em prInCIpIO, se- I

., D' t ) -'-�"""'" ' . , . d 't. .
.

.. ',I na o mesmo quadro que ven-
..a - e,nme 1'0 • "':',t;f A,pmtIda J'�I ganha ma ons as promovld.1S pela cell 0'< chI'Ie s S d
-_ __ " t,' l' "

- no , egun o o

d ,_�m ca eg��lR pe o Carlos

Re-,
entidade onentada pelo ,sr: lécnico. o quadri). brasileiro

Gabinefe e Traumatologia Ocular nctux.,.eqUl!,e que encontrou Renato Benito. vêm treinando atuou reg-ularmentc bem e
110 AlIados um adversário. à

'

não h--
.

t'
'

"

.

lt
"'XC. US!'" Il ","'ENTE PAI:>" TRA"'AD }\r11

", l't H" '.',
..

, ' todas as tercas . c sextas-fei" �

a mo IVO.,
.

.',Jara a era-
.1).•. " , viUfA' • n'o;. ... n '.i a ura, ol.n�c no.rellta nllnu� "

',' " '-. '." çoes elo onze, .que deverá ini-
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PER!- tos de luta" 1I1teI1S<1, onde não ,ras na Alameda puque de ça· (C{l'Uclui na Z.a llãg, letra M)
elAS - CONFECCIONA LAUDOS E DESM'AS- "'m.m'· ,. I·CARA.SIMULADORES. ���__

:--,H·o··,'·-a·r·." fi. ao ,...,-c,Sf,".SA(fOHAl. 0. fERIA. '·DA .CASA BUERGfR AOS SEUS FREGUESES
� IIV

,..,
, AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIP L\ IS l'RAÇ 1S DO ES •

•n.stitulo funci,oo,a.. d.e,manhã e � fta.�
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TODA COMPRA ACIM:A DE CR$ 40,0,00 DARA' DIREITO A

I TADO DE SANTA CflT�4I.RINA, NO RIO DE JANEIRO" E "CURlTIDA
� .,0 �['��as de Depó-:ites
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enseo
observou encantadorana'"'

Homens desanim
_.

_.r
10

PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAl;;
,

Molestias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARII e GARGANTA

--
..... : �,,,

As Pílulas Xavier,
.r....,:1!:ste Instituto Especialisado está Magnifica<

mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e hnportado da Suiça
Alemanha e America do

.

Norte.

contra. aIienü�� verroi-

nosas, visam combater os
,

"I -'. /:
.

vermes e. fortificar" o
Comunica-nos o professor

Edgar Arruda Salomé, qu� es

tá à dis_nosição de tocl:s a-

organismo debilitado.
no estádio do Grêmio Espor
tivo Olím.',JÍco, onde haverá
material à dlspcsição dos que

participarão dos Primeiros Jo'

das Classes

11; medicamento de ação
__

'0....
_

suave e segura, já famoso

em todo o Brasil. 11; inofensivoGABINETE DE RAIO X
__

c** ..
__

APARELHO :l\IODERNO SIEMENS PARA
OIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
-_...._-

Gabinete de fisioferapia
BISTURI ELETIUCO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CURTAS {Ultratcrm SlemeIlB

modelo 52).
lNFRA-VERMELHO

AEROSOL (Aparelhll in-
glez para nebulisação no tratamento das slm..

-

slntes sem operação). ElectrocQag111ação.
Diafalioscopia etc.
__

9•••
______

UM PRODUTO DO

LaBORATÓRIO I.IC:O,R DE CICIU XaVJER Ss It

Gabinete de Retraça0 ..

BANCO INDU'STRIA; E COME'RCIO DE SANTA CATARltfA s.
� Mªtrh:; I '1' A J li l'

23 .d� Ft)v�reiro de 193ãFu.udíHlo �m

Capital
Fundo de R�"serva

., Cr1? 50.000.000,00.

�
_
.

., " 35.00.0.000,00

tolal (b não exigível

Tot,ll dos depósitos em" 28.2.53 de Çr,� 700.000.000,00mais

fabricar qualquerOficina F�lmes e máquinas fotográficas
• - _. Ihores qualidades

RUA 15, DE NOVEMBRO, NR.

das
'Iipo, de lentes

COMPLETO SORTIMENTO DE

.. "" ..

.. ....

(Defronfe ao "(ine 'Blumenalt�)
�- ����êf§%§_������

O'(ULOS PARA ,SOl· E DE· GRA'US c: .....
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I. Estaria i inente a substituição
I do sr. Benjamin Cabello na CUFAr

do Catele uma listai para "emissões

da China nacionalista e pedin
do ao Conselho de Segurança
para garantir a integridade
territorial da Birmânia contra

incursões de elementos nacio
nalistas chinêses.
A queixa do governo birma

no é uma continuação de pr-o
testas que este último havia
transmitido varias vezes a

Formosa, protestos que pe
diam ao governo de Chan Kai
(Condul Aa Z.a pág, letra G)

da

r

DE 16
'�.

à 31 de Marco

na

as a

"A PITAL"
REDU(õEl DE to, 15 e 20 POR UNJO

,

EM TODOS 0$ SEUS ARTIGOS

I II
-.- iii I Grave aci�ente na Ct!ntral

Dep(�is c/e atirados sobre o 'eito da ferrovia
os passageiras foram esmagados elo trem

DESTRUIÇÃO ARRAIADORA DOS PREÇOS DA

Sensacional liquidação de arligos de verão!

CERTIFiQUEM-SE DOS PRECOS VANTAJOSOS, O;:ERECIDOS NESTA GRANDE VENDA DE VERÃO.
DE 16 DE MARÇO A.4,. DE ABRIL

de Cr$ 1.320,00
desde crs 260,00
por c-s 940,00

VERNIZ de c-s 235,00 por c-s

RIO, 26 (Meridional) -I dois passageiros éram co

Duas pessôas tivéram mor- lhidos pelas rodas do 1-16,
te horrivel e sete outras fi- tendo morte horrível. Os
earam gravemente feridas trens prosseguiram na sua

em consequências de um marcha e, pessôas que se

:lesastre ferroviário ocorri- encontravam no local ver i

ia hoje pela manhã entre ficaram que nove passagei
IS estações do Engenho de 1'OS jaziam por terra, sendo
Dentro e Encantado. O Ia- que dois se acham mutila-
to registrou-se precisamen- dos.
te às seis horas e trinta mi
nutos.
As vitimas viajaram co

mo pingentes em dois trêns
1ue se'destinavam à esta
;ão Pedro Segundo. Se
sujEm os coletivos lado à
'ado. Quando atingiram a

quele trecho da linha fér
rea, numa curva ali existen
.e, os passageiros foram a

tirados no leito da estra
da.

�. Procedente de. Japeri
� trafegava o 1-16, pela linha

, I
número 6, com numeroso::

'passageiros, muito superior
à sua lotação. Na mesma di

seguia o 1-13, tam
bem super-lotado e que
procedia de Campo Gran
de.
Os passageiros que via

iaram pendurados nas por
tas e janelas dos trens não

I se aperceb�ram do fato, re
sultando dIsso serem atira
dos uns sobre os outros na

linha' férrea.
Gritos lancinantes se ou

vÍl'am e algumas pessôas ti
véram tempo de ver que

"As providências", .inter
rogam. E o "zé povinho",
incançavel, coritinúp espe
rando até Que as autorida
des se decidam; mas qual,
ate o cambio negro ainda
prossegue. .. Onde se en

contram as tão anunciadas,

decantadas e mirificas pro·
vidências?

O clima que deixou o

desastre hoje é de comple
ta revolta, principalmente
entre milháres de operarios
que diáriamente se utilizam
dos trens suburbanos.

Vestidos
CASEIRO desde

LINii.O eôres lisas :lc Cr$ 130,00 por
LINAÓ estampados de Cr$ 250,00 por
FUSTAQ de Cr$ 215,00 por

LINHO ejbord, ourdonct desde Cr$ 580,00 por
CHANGEANT BANGú desde

T a iii eu r s

Capas de Chuva
Cr$ 130,00
c-s 98,00
Cr$ 180,00
Cr$ 170,00
c-s 395,00
Cr$ 140,00

SEDA diversas côres de Cr$ 810,00 por c-s 490,00

SHANTUNG desde Cr$ 350,00

Eis em linhas gerais mais
outro desastre de trens su

burbanos no Rio de Janei
ro, Por isso já não consti-
tue surpresa quando o PO- Ficam cc nvoca d os a com pa 1952, Os qua ís sec"" L, .. "c"'.iJ'J.'

vo, revoltado faz depreda. rCCCr Íl. _ ...:_->:ó." a de Elstat Ist íca gratuihull"nl".
a Rua 15 de 0N-:� �"'!1bro. 1'�?;; Estão isentas do prcnchiIncnto

ções na C�nt,ral. O QU� ?- Sobra'Jo. os pronr-ietarro. 1'�:' 40 formulário as oficinas 'lu!' .e

�orreu hoje e consequencla .non.saveis por índust r ias de qual- dediquem ao "S ...r-v <;0.-' ',1" Cnn

da falta de vagões. Os ope- quer naun-cza. que se dc,1'rjucn, :ecção, Couscrvnção " Repara

rarios são obrigados a via-. a extr�çiio_ transrormucàc ou I ��o' \ali8.::,lari"_s. nfi<; na" me,:"

. . _ .' I he:nct'](�lanl(..:rÜ:: {I .-'n·�I.Eque]" pro- nicas e ortcrnas de conscrt.os cru

'ar em condições pengosls- dutos, afim de obterem <;,3 bole geral) f! li" Indust cias de co ns-

simas, .resultando daí tragi-, t "5 de�ctill3.do·' .

,),' rpg'i,,'l'o ,,:;, t'ru<;i\.o .?'Vil. .' ., 'e

COS acidentes, �}l·odn.ç3.o r('!la:t.t�··�1. e.,tJ ano de FOi f
í xa.do o 'Pn�zo ;l. f� .t.} f'.'

abril proxlmc. 'P�ll-n ;t fh�vnIH�;� ')

d��s- quatro �·1) Vhl("!_ I.�fl fo, .. tl1l1!:','"

_IIII11I1I1HIIIIIIIIl 1111111111 i 11I1II1I1I11I1I1l1ll1Hl1l111111II111111111111l1I1111l11'= do. devidan1f'nl.e prp"nch ic]: 1';.
.. - �·.A_ lei garante o ::::g lo d:··�

� A T E ti ( Ã O MO R A D O R E S § declaraçóB� prestarlac ;lOf; !lI'j-

"""" viços ostattst icos ....r\H df:C I�i t',�HO/) -;:

•

O O V A 1 E D O I T A I A r ::: �ançadas nos qucst iouá.r+os n" I

: Dia 30 de Marco abrín\ suas portas fi rua ]5 à; N�vembr(). 486 ;;;_= .po'dem ser utiliz'H1H3 ('ontr",!)

. I!er.:!arante )'Jara fIne;' C·.-icclis, tl'---
... em Blumcriau , (110 pr':!(!io onde funcionova- o Arrriazern Ponto Chic}, 5: ba.lhista.; ou outros q\la!3�U('1 "',

A ( A (' A (O E l H O _A..... nlesnla lei. prevê a 1l1U" '1

_ J' ê (l,' 'luzentos cruzeiros (Cr$ ...

_ que rcceber;í grande ,:;i()!'tinlcnto de Tecidos C0l1i.prad06 direünnen- - 20000l !l. yinte mil cruz U"',:
-

t� das nlclhores fiihrica:3 do País, e vendidos por preços jalnais 5 (Cr$ 20�OOO,OO) para os casos d�

:: vistos em BLUMENAU ã '�ecu'"a atrazo ou soneg:tção à'"

Retalhos de Seda. a�;;�àáo, brins. chitas� ri5cadinhos� etc" a 111e- ê �nformações prestadas para f)'

tro e a qllHo. ainda "'" grande sortimento àe sedas. voiles. brins. _ levantamentos estatist'cos ofi-

_=... chadrês. caseluiras. linhos, chi.tas, riscadinhos algodão, casacos 5::::- eiais.
para senho�tls e cr\an ;2S, roupas feitas para horllcl1.s e crianças e Para os esclarecinlentQ;;:' '111'.�

: urna infinidade de out!"os artigos. $_ 'Se torntU'enl nPccssário;;:; ,fit"l

:;
Não façam suas complas agora. aguardem a abertura da C A S A

_
,esta. Agencia ã' dj5pOSj(�fl.O d,:;

:Ií. C O E L H O. que lheB venderá por pouco o que hoje lhes pedem ::: interessa'dos.
:t muito. =

, Blumenau. 2') dl� 11lnrCO de-

= C A S A C O E L H O, de Irmãs Coelho Ltda .• sita

5\1953.
... "

:: à rua 15 de No'Tembro. 486 em Blumenau, a que 5 BenjamIm Lima

ª lllais baratos venderá e lnelhor atenderá., 53 Cl1('fe Ü=". Agencia Modelo. Pa'

�miHlIflrllHllilnUlllmllhfIUIIUlIlIlIiIIIUIIUllmmlllmlllnIIIIlHiilll.� dl'Ao n.

Registro de produção na

Agencia de Esfatistica
Bolsas

( A S A P E I T E R .. f i I i ii i: Rua 15 de Novembro� 643 ..651

COURO diversas côres desde Cr$

desde Cr$
LINHO erú de Cr'S 250,00
LINHO cõres diversas de CrS 220,00
ALPACA estampada de c-s 215,00

Blusas

por Cr$ 195,00
por ces 175,00
por Cr$ 195,00

Carteirlnhas de C01'lO

Idem de couro crocodilo de Cr$ 125,00 por Cr$

por c-s 280,00
por c-s 350,O()l
desde Cr$ 45,00
desde c-s 52,00

Roupas para (r�anças

por Cr:j; 650,00

VESTIDOS orgundy de Cr$ 425,00
Idem rustão de Cr$ H·O,OO
Idem tafetá xadrez de Cr$ 335,00
TERNOS de linho ele Cr:? 250,00
TERINHOS de brim
SUNGOS
CAMiSAS Alzodão
CAMISAS malha

por c-s 120,00
por c-s 95,00
por c-s 290,On
por crs 215,00
desde c-s 42,00
desde Cr$ 39,00
desde Cr$ 15,00
desde Cr$ 21,00

por c-s 76,00
por ces 55,OU

as 2 f.

PREÇOS FSPECIAES NOS FElPUDOS "ARTEX"

Uma liquida ;ão na (ASA PEIlER' .. filialr favorece sempre o freguêl

ASSINEM ESTE:
mARIO
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