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proclamados tOS vence- .�_. !ii) """"'"l'

dures do pleito para li

prefeltur-s de Silo Pau-
]0, isto éj srs. JâlÜO
Quadros, prefeito, e

Podido da Paz, vice

!)reft"ito. Os candidatos
Ivencedores serno díplo-

mados amanhã às u.

horas, no PaJa.:io da

IIJustiça,

'.-

ncedores das eleiç
IValDos
I

Anstreg'esíto

[Iue está (:11·,
.

'Verldi... uo nOl'deSt[� alivia os �n

"I'!lçõ_es., j{t filtigado::i {'iHH as l::.t·

!i,úrifiS, mais Inventada..: aquI
mesmo do qn c víndas das [Ll'id:J::
J;u l'ag('u,S,
Pensam que ehovanüo, ain',.,:.

que seja pouco. não há, mais L... ·

.

zão para ajuGar o nosso irm:u,
ANO IX ,

R€�l. Ad. e Oficinas
Rua São Paulo, 3191

ITOUPAVA SECA

TEI.EFONE: 1 Il 9 2

End. Te1.: "NACAO"
CaIXa Postal, 38I BLUMENAU, (Santa Catarina) - SABADO, 28 de

- - - MARÇO DE 1953 - - - I

(A T L IrADA PELO BOM SENSO PA A
ALVAGUARDA OS INTERESSES DO

Condição precipua paraI-
obtenção do empré shmo]

:tIO) 2"7 (Merld iona I) -- O sr. Osvaldo Aranha considera coroo "ra

!.tão de se r a exigênci;:, do Banco do Brasil, de que o Tesouro Nacional

ll!.t; entregue u uuro que !;ossuí depositado em Nova Iorque para. assí
Dar ., contrato com o Exi:-ll bank, para obtenção do emprestimo de lOG
milhões de "Mar",. Vis" o ex cna nce ler que se trata de uma cautela I
dir.a.da llelo bom senso p.> ,.'\ salvaguarda do Banco do Brasil, de qual- I

(juer continf;encia. perigosa Observou o sr .. Osvaldo Aranha. que se tor
na necessário a liqllillaçio. tmeutata da dívida do Brasil, pois somente
assim será exttnto o cnarmdo "overprice", Explicou que os exportado
res norte-umertcnnos, sauertores que são dos demorados pagamentos das
merc:ulorbs qll<! vendem ao Brasil, estanetecem seus preços com certa

majoração, <I que in11l1" sobremoüe nos negOCias e nos; preços do nosso �
mErcado inll'lllO.

' I

Preparava um golpe de Estadolno Peru com o apoio comunista I

-
-�

LIMA, 27 {UP) - A Po- vam com ele e sob a direcâo
líeis peruana prendeu J��? II

vinda do exterior. Os pIa-Il'eblo Chau!5 Navarro, dírt- nos apreendidos são de

con-Igente anrísta comunista
que foi ênconh:a?O carre- cepçâo a!:ri:ta e com o a

gando planos militares para poro comunísta,

�i!f���:::��ti.� :��P": Esli-u-Iand-oo-s li-age I dos 30 cangaço os
:�:��cJ�:J:;�;:;�:i�: "prolel S'S1 evo.cam, aliguradeLam eão
na Argentina, na' conhecida
escola comunista Clara P d t d d fMerz, voltara clandestina� reocupa as as ou orí a es com O' ato
mente ao Perú e �ssumirá FORTALEZA,27 (]\!feri-
a d'ireção do mov;mento dional,l _ Revela-se que
subversivo, descoberto há entre os grandes agrupa
um mês· Os pI.:mos, preven- mentos sertanejos, afugen·
do a pl'epal'ação militar de

celulas, foram encontrados
na sua residência, assim co

lno listas das armas que ca

da militante devia usar no

dia da revolta.

tados pelas secas, estão a lando-os, por outro lado, ao que o fato ainda não foi da
parecendo feiticeiros e pro-I cangaço, recorda�do as I}-I do oficialmente �o coílheci
fetas que exp).oram a cr12n- . guras do Lampeao e Anto-. menta das autorldades. A
dice dos niesmos, estimu'! nio Cónsélheií'ü. As autori -

, pUt'amos, ainda, que, se pro

i dacles '

.

estiíl). preocupadas I jeta il1st�lar em São Paulo

, prl1.oUdã,il _ it
.' I�i�:;'�r�g���e;���;��I��lgi��: ":��l�(},��am��r:�I�:!��i��

policia paulist'á aole I levando os flagelados.' :rn
I
cos,' clu'e'�stavà l)}anejado

a uré,e dos tecelões I,' ��s�spero a atos, de vwlen- �:�� ser lt1stalado eIí1 M1-

, .

" Pista segura surgiu no Dois mil flagelados
Segundo o comunicado da SÃO PAULO, 27 (Meridio- s�cretano d� Segurança, ou' crime de Itaipava invadiram Recife'

naI) - A greve dos tecelões vldo a respeito, declarou que! RIO 27 M 'd' 1)'
.

REC ".

Polícia, duas outras pessô- e metalúrgicos prossegue, ten- reina calma absoluta. Infor- ,( �rl lOna -:- IFE, 27 �Me�ldlOnalJ
as teriam sido presas com do a Polícia Política feito va- mou ainda que os grevistas "Foram removIdos para Nl- - Cerca de dOIS mIl flage-
Navarro: Abdon Varanga e rias prisões. Novas fábricas de tendem.a diminuir, em núme- teroi os despojos da mulhér lados, famintos, invadiram

Gustavo A. S. Ma'.,ror PerEz ro, ��ntmuan�o, entretanto, ?- I e da crianca esquarteJ'adas Recife postando-se m
tecidos aderiram ao movimen- PolICia, de ngorosa prontl- ',' '. ,.' , e

estudantes que trabalha- to paralizando o trabalho, O dão. \ em Petropolrs. A PolICIa grupos numerosos, ao 10n-
----- -�- -----.

I ainda não descobriu o crí- go das ruas, em frente ao

EI_A I
.

-, -I
minoso, prosseguindo nas Palácio do Govêrno, pedin-

« es nao tem qua quer senso oe diligência�, sendo o prin.ci- con:i�a e tr.abalho· Não, se

1 paI suspeIto o serralheIro verifIcou amda nenhuma

�
I iugoslavo Bramnko Rancic. perturbação da ordem.

, O Delegado Thegional de _

OU e» J Petropolis, sr. Godofredo J I f d
·

I"
e 1 Vieira, avocará o inquérito U gamen O OS Imp I-

Clark que bS russes sãe mentirosos afirmando que possui uma cados no homicidio de
umas à outras 'na ação. que

ne�'1
necess:dade para coord,mat. to pista segura e que tem e1e- •

se domínio devería ser coonlena- dos 0'5 esforços realizado.3 l.1'
mentos para elucidar o cri- . Capoeuas

da" - declarou particularmi"n· Extremo Oriente contra o c ':nu' 111e. Esp2ra-se que a sensa- FPOLIS, 27 (Ag. Nac.)
te o genel'a! :Mark Clar!" numa nismo. Por outro lado o e-eneol cional declaração do dele- Realizar'se-á hoje, ás 14 ho
entrevista concedi'tla à impnm declarou concordar com -mó ,le· ad

.

1 '. r d os ras, nésta capital, um dos mais
sa 'l'm Taipé antes de regresso.\' clar�.ções feitas p,.10 genPI',',1 g o, lnc uSlve,.p O uza

� I 1t d d d emocionantes julgamentos
a Toquio e ao- voltar de sua v:- Maxwell Taylor. segu'ldo ()c; resu a os eseJa os,

)'ealizados nestes ultimas anos.
sita da Indo-China. A teJe gc quais o,; nacionaliFtas chin ..·;p, mele serão levados ás barras
ral desenvolvida pelo comandan sedam bem'lndo'; ". Cor';;:a, ��. Descohel'ta eUl lVIinus _io Tribunal IJ ex-funcionário
te supremo d.a.s forças das Na- sinalundo: nova jazida de urânio da Bibliotéca Pública, João
ções Uni\.L-1s na Coréi:1 foi UIU:1 "Eu :..colhc·ra na Coréia. (fllul BELO HORIZONTE, 27 Dias de Oliveira e seus dois

quer unid:lde li,; {'el'orço jUn "m'

Meridional) _ Na locali- filhos, Hamilton e Helio, imo
I1"B�e luta:' e tivesse "['llL,·\'! i' plicados no crime de Capoei-
lutar'. dade de Vendanova, vinte ras, ocorrido a 5 de Julho do
Com refereneb :i sitmc:;iío nn quilômetros desta Capital, <:no passado, defronte ao Clu

lrldo·Chillft, .1. (!\ rol! n :h'llf'r,i acaba de -ser descoberta

no-,
he Doz� de Setembro, daque

'.f I' ficado l",1jll" ·r.!on�1{tn e'l1 la
va jazida d tório e urânio la l?cahd�de, no qual perdeu

t:� '.IM plane!; elabol'adc,s pf'h� e, _' 11 Vida o Jovem estudante Os

autorida.des r,.ancês[is "v'"I.-na, Acrescenta a ll1formaçao waldo Zomer,

Ifi��::]�:'�����i;;:�;:� I l'e'"r··-I�-a"----s·l·do· -d-===--em-·I.II·------"--do-�e---p.r-e-S�---I·d·.ente, I"!'''pelto dn l't'uu'iio (lU" !eve

_.��;�����::o:::ü::::::'��:: ::I:��:I da � F o sr- BeIJam' ln Cabello ·1
lo direto com os russos no fim" fi

da última guerra, Eles não tem

'lualquí'r 'dimBO de decência, ho
ne"Udade ou fé; sfio uns _!,lati·
fes e mentirosos",
D<'pci:ô de fi'cordar qU(! hav:a

pessôas que estão SVIU ahl'lgo 'cru

con..'lequ€-ncia de um ineímd.o
que devastou nn. noite na-::'sa_da
um bnil'l'o de "pelhocas" na 13"'
riferia do noroeste da cidade

d:sse que não são conhecidas U:l

causas do sinistro.

(

clecencia
Declara Mark
TAIPE, :37 IUP) - "A guerra

II aln·,lo·China e na Coréia, e a

"ituação das Filipinas e da',; ,lh,",s
:Formosa eEtão no espírito do !:c

Yerno norte-americano, liga.{hs

Seria úma indisci ..

pllna gráve a grive
dos médicos

RIO, 27 (Meridional) - Os

médicos irão à gréve no pro
ximo dia trinta e um, tendo,
deliberado, nesse s�ntido, na,
assembléh I'calizada ônt(.'m.

Falando n l'('slwilo o sr. A
l'isio Viana. direi: l' do DAS?,
diSse:
"A greve ti, uma indisciplina

gráve. O t'slatuto combina pe
nas Dara a.c; infrações à disci

lJ!ina a que �Ubmetidossem distinçiir, [, . os funcio'
nários. No CaSO dos que são
médicos, essa falta é agrava

da, porque sua missão, é assis
tir à população doente. La
mentável é que assim proce
dam, arrastando para a nobre
classe médica um despresn
gio de que ele, em absoluto,
não é culpado,

fl'AÇAM smU8 'l.NU).{QIOt
NES'!"F. fllAftIO

Tatica para impedir
ii votacão das leis I
Ro�!�il2.!��!, n�, �'��j� I

.rc-'c da, Ir'lha. tOl'tos c1f'. "ano, 1'''-

li eea In enl suas poltri"lnas
L.1.U1XltO vrússegue a \,';'(1:5:..;5..0 tnj-

êhlda vin1.c e qua.t.·o ll')l"z\:! atl'!l:'

}}al'a :q,rovHl' a novu lê·l PIe to

::cal. E' que oS comunistas al..-':"O'!:él-

ram a tát.'ca dos díscur�o>; int<:��·

Dlinávei::.:-. na esperan�:1 I.)e Ca[l�

çar ,;eus ad..<r"ário5 c imped'r
2:S�ill1. a. \!otaf,:âo. A sp.s.sáo comp

<:ou às 10 horas du. manhã ell'

(}fitem, c até às 10 horas de h\J·

'je só haviam ralado qU[U'etHa r

�l'ês Benrrdorc::: comuni,'tu" 0\1 I
es�ue�t1istllS, faltando alndtl

j
�n,u5 c,nquenta.,

honestidade

De rig_orosa

Prolongue
suo mocidade

com

OFORENO
(OcllIo-Regulador Illl!�raJ)

'0 moderno

trotamento

das funções
femininas

en'

Um produto do

LABORATÓRIO LICOR

DE CACAU XAVIER

$. A.

Fó/mula do

MogCllhões

JConstruir casas para as classes pobres é o
Imelhor meio de se combater· o comunismo
IPediu o premier francês maior ajuda dos. EE. UU.

WASHINGTON, 27 cu

P) - Falando ante o Clu
be Nacional de Imprensa
o premíér Mayer da Fran

ça, convidou hoje os Esta
dos Unidos a dar mais vi

gor à sua ajuda ao combate
do comunismo na Europa.
O sr. Mayer sugeriu a aju
da dos Estados Unidos para
vasto programa europeu de
casas residenciais a baixo
custo. A esse respeito, fri
sou aue na Franca o melhor
meio- de combat-;'r o comu

nismo é construir casas pa-
ra as classes menos favore-

roupa, C, o 1""-

medi",
Só mão f,�lta a. Cl'f'Uf;a do- j-:

vrador norde:,tlno na in10rlali<h,:'
'<te da sua terra. A bahugem ",,!-.

tá cr'esesrrdo da, noite para o d!!t.
Voli:!l o ve,-de a paisagem C'l':'
zcnta.

'
.

Como bens bra.s.Ielr-os, \,<u11o,,"
pensar noutros assuntos. Na g,',

cessão pr�si(1éncIal se o tl"s';Jaiú
cidas O sr. Mayer tambem no ano de 1.952, em qua a

I
'

afirmou que o principal tea Itália importou produtos no .'
tro da guerra no oriente é valor de 23.697,00 libras PediU o governo
O da Indo-China, solícltan- contra 21.729.000 em

1.9511 tche'CO a dAUoluça-odo maior ajuda norte-ame- e exportou produtos no va- �'.
ricana 'aos francêses que alí 101' de 19.907. 000 lib�as do avião fugitivolutam. contra 2.530.750. As prm- VIENA,27 (UP, .. , A ramo .te

Rejeitada na ONU a cipais importações para a praga anuncia que a 'I'cheeoslo-
moção. soviética Itália foram as seguintes: váquía solicitou aos EE. TJU, n.

NAÇÕES UNIDAS, No- café, 20.505.000 liras,' ca-
devolução dos passxgcíros e trt-

V I 27 (UP) P pulantes elo avião tchéco, 'lU"
a arque, - ar

cau, 1.378.000;' péles, ,., fugiu para' à A'.emanhn, oc.deu-
quarenta votos co:r:�r� quin- I 684.000; carne, 5L78, 000 e tal. Como se "a

..
be, o a vino cne

ze, do . (grupo sovíétíoo e f '
.

.

.

0<:
.

_
gou com "vinte e "nove: passaRe,

pUlSeS árabes e asiáticos) e
madeira, 153.000

..
� ex

rDS e t.rlpulantes llo," qU[ii,_q HeIS

cinco abstenções, a comis-I portadores da Itália foram ])e'diram asilo políLco na.' 2001:"
� . .

1 t at'adu. lVf"ag a '1\:ltf'CO�lová.�ul::t
são Política rejeitou a mo- prInClp� �en 'e

exige a devolucâo de todos, ln-

ção soviética que pedia a no domínio das maquinas e clusive do,; t rípurantes .I[I,t' �1""

comissão para convidar re- apa�elhos para a indústria qui.tetaram a. Iuga, aí'.m ,1e

presentantes da China po- textil e roupa. ri fi castigadem:
.

pular e da Coréia do Norte
para. tomarem parte, sem

voto, nos debates sobre as

acusações de recurso' da
guerra bactereologica.

RIO,

Rrig mnfARnO GOMES
('ft;xto na 6.a págiua)

Icusa'o· �e um plUDO �e sabntuDell
o superinteD�eDle do p

. lo
·

Fuvoravel 30 Brasil
..

o comel'do ('.HU fi

Itália
ROMA, 27 (UP)

da

Dará ��ó �<Bundeslfal» alullillaipalavra
sobrelios tratados fde] Bonn:feJ.'Paris� I'· ��, ,�w:,

Dever�J� pronunciar ..se no] dia 24 de Abril
BONN, 27 (UP) - O "Bun-I comissãQ de n�gocios estran·l

MOSCOU, 27 (UP) - °

destrat" fixou para D dia vin- geiros, da segunda Câmara. ch:;l.llceler �olo.tov rece?eu
te e quatro de abril proximo Foi em razão da viágem do hOJe em audle�cla o embalxa

a data em que se pronuncia- Chanceler Adenauer, aos

Es-I
der da Arg�ntma, sr. �eopol�

rá sobre o projeto de lei de tados Unidos que o debate, do Bravo,. Um porta-vos, da

rratificação dos tratados dj€ que primitivamente devia se

Bonn e Paris, definitivamen- àbrir em 17 !ie abril, foi adia-
...

te, adotados pelo Parlamento. do por uma semana.

Essa data foi marcada para de- SERAO HOSPEDES DA
pois das conversações entre RAINHA ELIZABETH
representantes do governo e 3. LONDRES, 27 (UP) - O

rei da B5!lgica e a rainha da
Holanda serão hospedes da
rainha Elizabeth no castelo de

Windsor, durante sua perma
nência na,-1nglaterra por oca-

I
sião dos funerais da rainha

I Mary. Essa informação, que
'foi colhida de bôa fonte, des-
mente os rumores segundo os

quais a rainha Juliana e o rei:
Baudoin se hospedariam num

grande hotel londrino.
RECEBEU MOLOTOV O
EMBAIXADOR AR·

GENTINO

- Prepare ....

8 futuro de
seu filho
dondo-lhe

IOFOSCAL
• (I0dHásraro-CJIdt)

embaixada argent,ina 'assegu-
RIO, 27 (Meridional) - Oves J cação do Catete. se;;:m1c S<, a� Argentina, assím Ge re!prl'. hoje, tur '3ua responsab'lidadc' 'rou que a: entrevista ;foi tuui"

p(lrtino "O Glor,o" diz 'lU" e�tá Ilevera, nada ml''',(l�. ,} .. OItu ,'-"c· ao ped>'do de informaGõcs que c 'nlf:didas que. prejudicaram a eh to cordial' € pro,veitosa.
habilitado a 'pformar 'lue (o "r. fIOS de serviçJ (,a C,"l"ft,P for"", senador Bernardes Filho vem de trega normal. Vá1'.o" navios. C<"I11' E'COS. DOS INCIDEN- -

Benjamin (',l[p!le ,-"I;i dl'm '.'-lo· d:spl'nstl'dos rl'J tl":ln,,(:u:"':l f( ':ta llo1ic;tar aO 1tam'.'--:-atí· 'protesto marítimo, estão dt'se'" TES' PERlTVIO-EQUA�
mirio 'do cargo d,_; pr<'>il·!t nle .ln 'JPmana. "Aeho mu:to justa" mtLlro ,,,- ,·ega.ndo no porto de Nit ·I'Oi. C TORIANOS

Comissão Fe,.I,. .11 .,,: .\1,.-, .d· I!:!M F'''-L'1'� UI,: ['11', :-;t:P"_l L' zoáv"l a i.niciatív:l do o,;l]nador I metlmo sindicato tamhém imp� QUITO, '27 (UP) - DecIa-

menta e Prl',;v". Aliáil. por inrl" I
DE PAR ',LIi,:: \ I �:FAN'J'I"i Bernardes Filho. O Senado !911 .

tOl'tt um mamla'j(l de spguran<;:> l'a-se nos círculos oficiais que

I
t (' I' C ' o Chilé d'esignou o corou.el 0-

------��------"'"-------------- RIO, 27 'Mef,;;innnll ,- \'iI· direito de conheccl' tu,'.o em d.'. eon ra 'l ompan tia 'O,",,,ÜI'3_ HI"'..>

N I I �
d I

•. "c, tacio Cortes Gonzales éomo

a-O us a' oD�e o lIa RIO qUI sera'
rio" pl?dlatréls C(,cdj�.;:I'''·;:�l'. 11;)- talhes. ID o !tamUl'ati, na,iut'u)· Virtu e Ce var.as irregU,"",J·irta·

d cr seu represeiltante para apurar
je, que :;fc-C".I�, ('n"·. e�tam'-" m.l'ntl', s,� dará Pl'('SSR f'n ater> e�,

junto aos representantes do
<?l.n f.acê d.e '101"1 �'1J�'!t) i!E. Tlaro.li I d.ci". _Convern pOl:éll\: e.::.ehH·t;C.l!t. . I Brasil, Estados Unidos ,e I\r
Zla Infanltl p flHC f'.;�O r. nl) l.e· que nao houve prollt'!amentr II' .

gcntina, ''os fátos tiltimamente

combatllldt. 9 p a r g 11)1 S.I' a 11101'.01(11 ��le;:i �::;:.�!i:;:l:�:::!':��,:�ll·�':;;�:�·I�� acar�:Ó:I::' _�'·:::;:c;�:�:.� ���i�g��!!���O �!�1:��a:������t���O:iO:Ou U U 1
U lia que o do an,! p"�.3adoj. (omo PORTO DO RIO

comprovam n� I:su'üis! ""Fl. La- RIO, 27 IMeI':dional} - O a.(.!
mentaraln, u:ll,'CI UI".·O, 'lU" r,o

vogado do .sin'tlicllto da;:; f'mpr-c..

�io dl7 JaJ"!("I'} 'I ,'lr'_ 03 hn!,pita!s sas de navega.ção declarou OI!<'

do govêrno. nf;ll� ')� 11aspitais det'am entrada na Segunda Va-.
particulares ·.�i"�;":,l a;�"H'lh".,jo'.· l"a da Fazenda Pública, dois pro
para. atender a.!" e')llt;Il�:'n,:jas te'3tOS, um c01eUvo e o outro '(["
desse surto ,le l'nr!1h?H.\ infanUI. natureza part'cular, contra "

caótica situação do porto do R:o
de Ja,nelro. O protl'-!5to dos mal'i
Umas transfere as r"Hponsaoltl·
c1ade<1 e danos ou muda.nça <1ó�
local de (ntr"ga. pela,; comp:"
Ilhias transportadoras, para eVI-1

chefes de serviço ·foram dispensadosOutros

NOVA IORQUE, 27 (UPJ Imuniza os trê-s t'pos ',ia parn'l-
Está a, vi'.ata o dia em que a pa- zia infantil. O novo medicamen·

ralizia. infa;ntll poderá ser com- to já foi usado com suee"':lO e:"

batida -por uma vacina preventl-
.

hov,!llta crianças e adultos; m:lS

va, tão- facilmente como hoje se Salk advertiu formalmente 1)11"
faz com a "arlo1a. Essa bôa n\l- até agor.a, eJtá. a'nda n" fas"

\Ta foi 'dada peio dr, Jonas So.lk, experimental. P. qUe numeros:!s

chefe do Laboratório de pesqui- outras provas' ·.;lerão necess:irio.".
sas de Virus da Universidade de Essas provas serão- fpihlS :lpe·

P:tsburg. Falando pelo Rádio, mm par ele e seus colaborado!'c".

Salk l'evelou a'l' realizado eXJl�- não (il'vend,� outl'o� médi/'!)" :n

riências com umae v!lclna (lU;; t9rfeI'l!' na";) p""'qulsa".

Resolva seu problema de abastecimento de leite, te-
.

,�\P<i
lefonandO' à USINA FRIGOR, pelo telefone 01 e reclame,

pelo mesmo, qualquer irregularidade que encontrar.

TEiYf O 1'�ESAr)o') ,) ])!KJ�l
TO DE CO:" hF:Cl':R 'tUD'J

RIO, 27 (;\Iél'.úi'lfl.';) - - ,) mi-

nistro Joüo A1b·'�·· '). lIn'. lo::; rí'�

p()ns{l,v(�is p 1::... J"(:'.�('oHtp ntôrd,'"

comerc!Q! que as.ínumos com a

"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. ASSEMBLE;IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
.

Pelo presente ficam convídados> os senhores, acionistas

desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral Extra
ordinária a realízar-se na sede social à Avenida Rio, Branco,
nr.805, pela� 14 horas do dia 15 de fabril p.f., afim da.dellbe-
ra rem sôbre a seguinte ordem do dia:

.

1.0) Redução do l'spital,social;
2.0) Conversão dr? créditos em capítal:
B.o ) Modificação dos Estatutos Sociais:
4,0) Assuntos de interêsse social.

"

Blumenau, em 2:5 de n1àrç;), de 1.953.
HENRIQUE RISCIIBIETER -'-:: Dtretor-Presídsnts

�.

de Cartonagem e'A�fefa'os de',Papel .

H O S r En S,;, '4.

VENDE-SE em Rio do Sul, no melhor ponto da cidade,
Uma loja, de tecidos, ínclusíve pequeno estoque.

Preço a combinar com' o proprietário, sr, Francisco Per
fall," em 1,{io do"Sul.

'arce

I\1c' E M :A:S
'.�

-
<

(me
(Estabelectmentos JOSE' DAUX ,8.: A. "'� c,ç()l:ne.rcial) ,

o SEU CINEMA - oom aenovação de, AR .P,ER.F.EiTN.,'-:.APrésenta:
HOJE --: SA'DADO. às 19,30 {�,30) liôras:....:... Nnvo, e seu

.sacioDal dupln-pupular, eom .ri npresentação de 2' fil:ines é um

se·rindo;
.

.

.. "

,

,

c;' I ;.

.�'

IIOJE'- SABADO/às S hs. - DIA DA SORTE"COM.
O SORTEIO DE CINCO PRElVIIOS DE Cr$ 2iHl,OO ENTRE OS

1. 2fiO ESPECTADORl':S!' 4 .... .'
.

HOWARD HAWI{I<1, O PRODUTOR REVOUJClONARIO,
APRESENTA MAnGARE'Í', SHERIDAN·· E KENNETH T�
BEY,I'-10 MAIS IMf.KESSIONANTE FILME ATE' HOJE A-

PRESEN��ÔDOM ON,iS TitO D O A R ti ( O" iii E.D ECR ç Ã O S � 'H G R E tttAü ,

, ". espetacutar .produção da Wai'ner; coiú JOHN c

(A"COISA) , GARFTELD, PATR1CH. NEAL e PHILLYSJ'1\�'],'E�.,:� U·

HUMANO OU ANIMAL? O ,I<'O,GO.NAO O DESTRO'!! ma pelicul� repleta. d� ação, romance, iqtrigas, e traição!�! .;;.,_

AS BALAS NÃO O MÃTAM! .. ,
..
DE QUE I\1UNDO·TERA'· "REDENÇAG SANGRENTA" -

.: <Im!)r. atê 1& aRos}:'_;' c

.

'.

VINDÓ? SERA' UM ENTE DESTRUIDOR?., INDEDI'l'O! 2.!J' filme: _ RQY ROGERS, DALE EVANS e GERGE
FANTASTICO! O PRiMEIRO FILME FANTASTICO-ClENTI- ,'mAR�UDO" ;HAYES. em. mais um sensacional western do
FICO! "O l\-10NSTRO rio ARTICO" (A COISA) 1\ PELICULA: Rei dQs C.(lw�.B,oys: .""

�!��I?�c��!������:ES �1;;:���o��!2S�latta�o��,
' L U A fl DOS E Rl Ã O T E X A N on .

6,00 e 4,06 _ Balcão CrS 4,00 e 3,00.'
.

Comp1éta .b programa, a c'on'tinuaçã� tlo'snitldo
'

".

'.. "Nlnvasâo dós PeleiVermérfiasfi
com WILLIAM ELLIÓT, - P:r�ços de costume.

.
c

Precisa-se de marceneiros profissionais, Paga-se bem,
Melhores informações; no Eseritorio e fabrica da Ind. de

Ivr�veis Ideal Ltda., li Rua Cap. Euclides de Castro, n.o 142
_' Blumenau.

indusiria de (arlonagem e Arfefatos 4e P�pel
"OSTÉ'ir t Á.

A V I S o

I����'�:'�i�'�'����"'�Acham-se à disposição dos senhores acionistas,' no c escrí- fi E II O B B O I DAS .

tório desta sociedade, os documentos a que se reiere
"

o art.:

9!'J, dai decreto-lei no 2.627, de 26 de setembro de 1940,
" ' VARIZES E ULCERAR

.

Diplomada e com pratica, 0- Blurnenau, em 26 de março de 1953.
. DAS PERNAS: curas sem operação .'

ferece-se para trabalhar. In- Henrique Rischbieter; Diretor-Presidente OUlPIU"S'iAS, �RISAO DE VENTRE, COL1'.fES. ;:
la de Rio do Testo, medíndo 50 x .formações nésta redação. �M',E1HANA, FiSSURAS, COCEIRA NO ANUe
liOO' metrs. - Frente com o Rio do ---..-

• ,j U ,'_70 de D ire ito. da 2. a I,Tesro fi cortado pela estrada geral I, . F
UORAOAO, PULMÔES, RINS, BE:.DGÁ. FIOAlJO

'Biumenau..;,laraguá. do Sul. Tratar SEM P R E IH:::l!. f' ;:I da (ornare;" de I('Din: Rodolfo Klotz. na Empresa I
'i u u u � - DR" A R Y T A B O R DA'�

,

�E:":eLt::l; RuaB�;m�:!;,�lt, 177 AUTOMO'YEI,l USADOS' Blumeneu 'I deE�!rc:r:a����.: algun>as
FORO GO BP.·- 1931 � CHE-

. . ,

-.

I
ractertsttcas impressionantes do i

- lHE'DICO ESPECIALISTA ---

, .,

_ ,VROLET COUPE" - 1!J40 - RE- Cartono dos Feitos da Fazenda- filme "O Monst.ro .do Arttco", qun
i :

,

Ctinlca Geral de Homens. Ml1lherei i!) O:rt.allt�
, p. R O ( U R. A ,;,; S E NAULT PERUA, - 1950 - MER- EscriVã!):,

.

e'.;;tal'á -em projeçã.o hoj� às ,20 � fi' ' •

,

- CU.RY - 194& - CHRYSLER FREDERICO KILIAN

l·horas;.
na têlai do Cinei,BuscH. I". OU�AVA SECA. j b 11 e 15 as 1'7 1nD. BLUMENAU

Uma boa EMPREGADA, para

ca-ICON,V.
_ 1934 _ FORD 85 BP. .! ,.

c,'
. ���'U����

1Sa particular e exetustvamenta pa- _ 1937 _ ADLER 4 CIL, _ 19,36
PEDIDO DE TITULO DE-

ra servteos doméstieos, com. boa a- CHEVROLET _ 1948 _ OPEL I CLARATO'RIO I

parenc� e

q;" t: o alemão, Pa.- SVPER 6 - 192& - AUSTIN A-70 E D r T A L \ <, .......,.
ga-se em. �a r co�: ERNA - 1952 - 1I0LKSWAGEN - O Doutor Arv pere'ra OE. "

�LOTZ - Beeo T1mbo. 315 ou 1951 - DODGE ,� 1933 - FORD! veír-a. Juiz de Direito da 2,3 .,
-<Empresa Karmo L�.da. -=-_ Prulon- A CONV, - 1529 - TRUlNPH 2 Val'3 ela Comarca de BJun;"-1

--
......

gamellta Rua.- J)l"� \'l���r Kop,det: PORTAS - lSS"l. nau, Ef-d-a'do de Sa.nt a Cai;.� _

2

,
0= - - -- - _. _... "A C r S A", Fone 1324' - BL'U. ' f d'

'

_"
. . rlna. na. 'Ol'n1f\ a .iCL ptc ..

V r N DE;;.;:S E.. MEN�U - Rua. 15 de Nov., 983 TORNA PUBLICO, de asô"oü I
PEÇAS E ACESSQ"RIOS EM com" lei que regula a naCiO-\' "

--. GERAL .-- flalida,dr; 1:.ra'si1eira, que por par-
Uma camjnheuete For-A, ém - __" - - � - - te de CLARA MARIA !\UGUS

.ótimo estado. 'Tratar com ur- ·0 f E R. E ( E � S E TE STEIMANN, lhe foi dil'iV1r1a
gencia na Oficina Universal, a Geguinte petição: "Exmo. Snr,

Rua São Paulo, 1527. '-- Jt. Dr, Juiz de Direito d2 2,a Vara,

�êc:l, Correspondente em inglês e Clara Marh Auguste Steinann

,
alemão, COTIl conhecimentos natural da Alemanha, onde ng.�-

jilAQiiNAS� lUOTORrES! primarias de portug�lês, pro- ceu ern 10 de Novpmt>ro de 1871,

I
LEGlToJTvIAS ALEMÃS r <;!ura cploca�ão. - Ofertas por filha le;;ítima. dto Friedrich 'Nil

,

,

da ,favor sob FUTURO alc da re- heIm August Ludke 'e Johanne

GRITZNER � KAYSER S.A. daçã�, deste jornaL' Wilhelmine Louise Ludke, resi-

,J Ka,dsrtihé Dm'lach dente nesta cidade, casada. COlO

XAROPE Hermann ,Steimal1l1, brasileil'o

I NOVO TIPO 1953' �Sto.ANTONIO por titulo 'deClaratório. possuin-

I *!
(lo o caSal hem imóvel no

Brn.·lI
Iítrotores alemães "Kayser"!

slI, antes de 16 de Julho de 1934

de 220 volts p. ligar á luz, !
e nã.o havendo manifestado a 'n-

sendo motores de dupla
' tenção de conservar a .n'lc1onali-

força - 80 watts
üade de Grigem, tu'Jo c(,nforml"

t'.. .. provam os documentos juntos,

I :r..Ú.quinas "Zuendapp" requer, .muito respeItosamente, a

elétricas � portãteis cf luz V, EXCla., com fundamento no

embutida, reO!ltato de I artigo 6, da Lei n. 818, de 18 <le

'pedal e mal;i original I

I
Set'emhl'o de 1949, que a dedare

.

, . *''I (,;dadã brasile:l'a, expedindo"lhf! o

Pe�as ..:.. ·.ÃCessorio! II oompetente titulo. Dá'se Ú, jH"!-
Oleos - Agulhas I

. �ente, parA. os ef,'itos .fiscais G

.. L I'
valor

de. trezentos eruz' "1'.(;''; (Ó:;rINãO compl?e sua maquina i 300,00). Nestes termos, p, D!'-

antes de fazer uma visita I ferimento, Blumen3-l!, em 21 d2
à Loja MAX KONRADT I março dr> 1953. (Assinado) Clara

I Rua 15 de '.Novembi·O, 679 I
TOS S E fvlaria. Auguste Steima"'ll (soh,."

_defronte a�.B�nco �n.,co, ,,1.1,
BP ONQUI TE r estampilha 'estadual 'ie do';;

, � OU Q U r D Ào cruzeiros e, mais !! taxa dc Saú-

----'--�-.,...,..-----�--------�----_ ,'e). DESPACHO, "A, Expe(�a-
se o competente edital depois
tlc paga. a taxa Judiciária, Em
21.3,53, (ass,) Al'y p, C'jiveÍl·s.",

E, para que qualquer :]'dadão
llO;;Ga apre�ental', imp'lgl1aç;W
fundamentada. mandou o 1\'1..!\1:,
.Juiz s(' lavrasse o presente edi
tal que será afixado no lugar. do
costume ,; puhlicado pelt im
prensa local. Dado e pas�'lad'}
nesta cidade de Blulnena'!. :J'),;

vinte e ,,,,te de Março ('e mii
llovementos e c'nquent:;t 'e tr';,
(1953). Eu, Freder:co Kili:l"l, i'!3-

crivão, o escrevi. Blumenau, ,' .•,1

'2'1 dI' mZ1rço de 1953, (Assinado)
Ary Pereir3, Oliveira, .Juiz de D'-
I'f'ito da 2.a Vara (Selad\J com.
uma estampilha estadual di" Ci'.�
2,00 e a Taxa de Saúde).

CERTID,\.O

ENfERMEIRA
Um lindo terreno, com uma ca

sa de madeira. e ilive�so's rancnos,
:perw do perímetro urbano, da Vi-

(ASA

Vlag:e1l5 dIárlas entr;�BlunH!��e Curitiba,":de 'dom Icílio"'"à��lr.lJO. A�êtJrla:i:
BLUMENAU: - Rua 15 de Novembro, 313 Ulote1 Holetz) ....;.;. Fone, 1'011.2.

CURI.TIBA: - Rua 15 de Novembro, ,;�2 c_ Fone 634.

usCIRe

cuquando a m.ocidade não é prejudicada
pelos males femininos

Se pr'a você nem todos os dias do m�.

são azuis, experimente tomar Oforeno.

Óforeno é o moderno regulador das funo

ções femininas, uma fórmula cieonfiCa·

mente perfeita, de autoria do Professor

Fernando Magalhães� especialista em

moléstias de senhoras. Oforeno é encon�

H'ado em liquido ou em drágeas.

·N
� ORMO-REGUlADOR INTEGRAI.-

.J.JM PRODUTO DO ..

LIBORITÓRIO DO UCOR, DE CICIU -XIIIER S .. 'I�

G
CER'rIFICO que está coafol"

me o original que ne'sta ;lata foi guerra contra a Russia, o sr,

afixado no lug�,r do costume, do Mayer respondeu, com ve-

que dou.fé. emencia:
EI1,menau, em 27 dê Março :!e' "E t

'

1953. O Escrivâo: FREDETI \('0 S ou certo qUe a Fran'
JULIAN,

'

ça lutará a despeito dos 510-

gans comunistas, se for a

tacada".

t
desprotegendo QS pro*"res,

,
O, Governo 'estabelecendo

maiores direitos para as clas-
3es menos favorecidas está e

laborando prejuizos àqueles
que fazem do trabalho. cons
tante a sua própria vida.
O Governo agora estabe

lecendo câmbio livre para uns

produtos, ,está colocandO em �

desigualdade os produtores de

I.�""""�""""""""���f������������������������������ 'outros produtos.
O Governo promovendo um

empréstimo para pagar DS ex

portadores norte-americanos
está, colocando. em desigualda
de com todos os outros paí
ses credores estrangeiros,
O Governo .intervindo nas

finanças dos J3ancos, através
dos depósitos obrigatórios m.

SuperiIitendência da Moeda e

do Crédito, está colocando

es-,ses estabelecImentos em situa
ção inferior aos demais esta
belecimentos industriais do
país, pois que lhe tira a subs
tância própria de sua vitalida-
de, ,

O Governo proibindo a ex

nortação de l\m artigo, está co

locando em posição inferior
esse exportadOl', perante os ex

portadores de outros artigos.
O caso. dos de_pósüos no Ban

co do Brasil para atender o

:__5_.
pagamento de títulos de imo,portação, foi uma medida uni
lateral, com a qual ,o tal cre

g dor norte-americano, Plender

'.:::=====__,'
nft:) concordou. Por isso. o pru�
cesso. para sequestro do nosso
ouro.
Temos agido como se fosse

,nos os donos do mundo, iI1sa
- namente, tudo porque :foi U"

§ bandonado o tratamento equa

O E lime para todos os brasileiros
."�pfJ!' ffllt� de uma planifica-j
<;;aQ mau; tllmples. .

A l)SINEM ESTE
DIARtO

CHURRASCARIA
..

�=ú"/�ai"o � !�§@�
.

i I
A P R E S E N T A �

'j

ITodos os dias das 11 até 13,30 horas e das
18 horas em (hante. " I

Fra�.gos Iv'Iarre:;cos cf muss de maçã, churrasco
>

IFrango a milanesa etc.
Bebidas naci'lDais e estrangeiras,

���������"}�����I

, Crn dos melhores meios de
�vitar um t"esfriado ê' tomar i(t'

C"gnllC de Al�trão Xavier,
que atua como pr.v�ntivo das

::nfect;ôes bronquicas "e

pul,m;mare$, d.ui:lf<rondo ..

fortalecendo 0$ çrcãoe
respiratório•.

'

Anticat"rral,

,:xpectorante e ",dàtivo' da toSse.
; ,.

MOUU: .. SE . COMO UM PINfO.
M�S tOMff U

. .

ca"I<Ac (IIi .!<�cjmlÃ" x...vl.i
UM PRODUTO 00

,_.
UHfãUráRH.I Llcon fif eg.CiiIJ UYlfR S. I ..

N. B. - DOlfUNGn as 4,:W e 8 horas NESTÉ ClNEIUA
'

o .cRE-LANÇA,lHENTO, do maior filme. de todos os temp()§;

\ <'SANSj'O E D!t'llA�f '<'
B R E' V E: - '".-'\t MALQUERI'DA", - VITIMAS n.O DES-

"
.

TINO RETRIBVIÇAO e:., "Ul\'IA AYEN�'
.l'URA NA _!\FRWA" _ A G U A R.D E 1\1: -.- "CRE
!,USCULO DOS DEUSES" ê "Uma Rua Chamada Pecado".

_.

'��������������It'1" (o.
P L A N T A ,8: .1".

ara decor<l;ções -

Ins�alaç.õe.s.•, _

'

..de casas - LOJas - Hoteís: {)Sw ,.,.
� C O N F E ç. ô E S: Decorações de janelas:'

" "

.
.. ,.finas ou simules ',..' ...

@

",

..

'

V l� N. ti A:; De aeorttnados todos os prEços. '
.

I F. 'iTLB�;E DR iECKt{its T l E R

'

! ARQUITETO 'I!l'EC�RÃDOR DIPLOM�:ÔO NA

J
--- ALEMANHA ---

.

Blumemm - Rua H. Hosang, 9' - Caixa Postal, 582 �
�,�.��%%.��-ç�����

tllIUllflrl'flUílllillllHllUrflUuúínflillllilUIUHlllliunlliilJlnnnltnuuk

r
"

';, DOENÇAS Hf�V9'SAS E MENrAIS .,', '. i
�

, .: "Dr. Afnálão: GilbertJ
. ".

ª
:: DtRE'fOR CLINICO DA:CASA DE SÃU'DE DE NAt ª
;:, .'

..
' ;�.;DkGLORIA� • ".' :::

:; CONSULTAS: 4e 2 à,s 4 horas na Casa de Sáúde E.
ª de 4 às 6' Rua Candido de LeªG 39 ,�
:: F.ones 4212 e 30,55 ., , SE
:: ..

' �. ,i ..�.(l_lJ �.I-'-r IR A �
. .

.

::
-;,II" I" I' II"" III' trlnUi t t I tI ,iI' I t f" " fi II i I.' fUin I f I f f II ftrf IIi tU (fi III fIIni III ir:

IRSTllUtÔ'.ôf'ÔLHbs" .. OÜVIDOS �'NARft, ..

GARGANTA lo. J1 \I 1 S 0,
De volta <dos ·EstóGOS UnidoS. reiniciou a sU·a clínica o
dr. Armín�o Tavare5; q,ue em companhia do dr. Fei'nan�
do Heusi, prestJlrão aos seus clientes o qú� ha e.e l1í.ais
n;l,Jderno,.flti$ su'as especialidades de olhos; ouvidos,.há-
1'IZ e garganta.

.

.

INDf�AnOH DE VIAGENS
EMPRESA MORIEIRA � W'ERNfR"
VIAGENS DIA'I'tIAS ENTREITAJAI' E ilLtJil\'IENAtl

.
H�)RA'RlO DOS ONmus:

PAR!fmAS PARA trAJAl': 7, 10 e 15,30 h�rasr
PARTmAS PARA BLUMJl;l'oiAU: 6, 8 e 15 BorM.

,HORA'RIO DAS CAMIONEir�!!:
.

pAR'Í'IDAS PARA' BLU1VIEN'AU: .7 e 12 30 ,ho1'&';
PARTIDAS PARA lTAJ!AI': 11 e 17 hor;s. '

.

l'ASSAGEM: Cr$ 15.00 nos ônIbus e CI'$ lm;(j!) nllS ciunionetés
�Gf!:NCIA EM ITA,TAI': RUa Berçgiu I,U2 • (Ao J"dú da Igreia
Ma.triz) - Fone, :;73 '

"
, c,'"

AGíl:NCIA EM BLUMENÁ U:. Travessa 4 de Feveroairtl ;.... (it�
'gêil.Cla ·Bra.BIú} --. Fone, 1266

.

_.� _*__ ..
_

RO�OVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE;'
LTh'liA DE' ONrBUS ÉNTRE:
LIN'·HAS BLUl\'IENAU-BRUSQUE

8)\IDA DE BLUJl.fENAU: - (De Z.a.!cjís S,as feiras ã. 1, lO, U,
H e 16 hçras) - (Aos sábados aS1, 111, 13, e 14 ]10�.aii) _ Ailll

Domingos às 10 hor'ls.
.

SAIDA DE BRUSQUE: - (DlzlI úteIs às " 10, la; e 20 hOlal)
(Aos Domingos às 18 horas), :

LINHAS. BRUSQUE-FLORIANO'POLIS
SAlDA DE BRUSQUE: -(2,as à Sibiúlos às, 6, 8, 15 e 15,15, h.
BAlDA'DE FLORIANÓ'POLIS; - (De 2,ás i\ a.As feIrai ll,

'I, 1 G e 11 hrs.) -- (0.,\.05 sába'dos, às: 7, 14 e 16 hn,)
,

"

k.INHAS DRUSQtm-rrAJAI'
SArnA nÉ BRUSQUE-: - 2.as à SábiÜtos às � 'tI ln Ílúru.

'

SA.lDA DE 'iTAJAi';' -- 2.iu ii. Sábados às 8 e 13 hoj'�u.
LINHA ITAJAl'-JOINV!LE:

HORARt-CíS:
'

SAIIjA DE íTAJAI': - De 2,as a. �ábado as '4, e Ü,15 hora.,

SArnA DE JOI-NVILE: - De 2.a8 a:;,�:l.bad(l as 7,36 I! 15,60 hra.

LINHAS NOVA TRENTocFLORIANO'POLIS
!lAIDA DE N. 'l'RENTO - 2.as, 4.as e \6.as .. teiras ,h. 7 1101'411.

SAlDA DE FPOLIS, - 2.a5, 4.3.S oe 6.as feiru,., às 16 har....
_

.. ._......... --:*_

A U T O V I ACiO'HA"SSE
. .

,

Atendendo às neee'ssidades e convtnlencla dl!;s srs. passageiros,
a Auto ,Vi;>ção Hasse, acabá de estabelecer 'no,vo hfjral10 d ... !!

seus transportes coletivos, os quais,}á entraram em -vIgÓl' li

que ,obedecerão ao seguinte:
.

.

'

.

PARTIBAS DE BLUl'vfENAU': (diát"lamente): 6 horas - OnibUll;

1Illoras _:_ onibús; 13,30 - onibus; Ú;30,onibIlS (via Iblrama);
PARTIDAS DE lUO .DO SUL; (drá.�taii1éJite) 5,311 horas - oDi..,

bus (via Ibirama); 9 horas c- oni,,:vs; 12, ljoras.7· "fúms: ,ü
horas - onibus, ':. ,/, '�""""�"

EXPRESSO RIO D.Ó t�SIO 1TDA.

i

II
Omelhor e o mais rápido servlÍ;ó: de onuiu" 1Í1tel'urbano

entre Rio do Testii {Pomerode} e ilÍumenau.,
HORARIO: '..,- Parildas de' Blumenáu, Ruá(Nereu Ramo.,
DIAS UTE:fS,

'

.__, 9i30� _ H,lO, 7'" lti·e 1-7,00 horas -

AoS SABADOS: - 13,30 ..._ 16,00 Aoras.
AOS DOlln�GOS: c- 8,00, � 9.,60, ;_.

e 18,15 hora,. ,

PartIdas de Rio dO Testo (Pomerode) DLJiS VTEIS: - 6,00
6,30 - 7,45 _;_ 1-2,00 .e ),3,00 horas; DOMINGOS: - 6,30 -

7,�0 - 12,00 - c15,3fJ -16,39 horas.

PONTUALIDADE -<RAPIDEZ - SEGURANÇA
_.� _.__._

EMPRESA AUTO VIACiO RIO DO TESTO
SAlllA bt 'RIO tid. TESTO: A!S 6;15, 7,l!í e 12,30 ll�R.Â!I_
AOS DOMINGOS: G,15, 7;15; 1230, '18 e 11 BORA:S.

sAlDAS DE BLUMENAU: {Def;onte ao prédIo da lwfrtuA tJ�'
tal'1nense): ",. ',' ,

DIAS DE S�MANA: - 4s S, li, 16,30 HORAS.
AOS lilOMINGOS: - às 8,30, 11. 14. 18 e 19 HORAS,

_*-.:. -�""""':""" _._

EXPRESSO BLUMENAU·CURITIBA
En'Jer��o.· Ú;egráfico: ".LIMOUSÍ�ES"

AGlíNCIA. BLUMENAu: nua 15 de Nov. nr. '313 - Fone: looi
AGlêNCIA CURITmA: Rua 15 de 'Novembro. llr_ 629.

•

_.___ _._. _*_-

BlUMENAU..JOINVllE
VIAGÉNll RA'pmAS E BEGURAa'

.

. ;-'-",� 80' NO �,'.
jiXPREils() ANDôiHNuA

'

.... � '.
:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AOIMP MI o
li NA.(iAO

VIV RA CTOAT
iJr��:��iO:Ol�it�lf:ê�aC��S :��:���: As dlllfl"cu'·dades br·aS·---lllllellll-r=a�S �*�ll����l��r�; ���f����I�6)lál�� 'I'GoiJaiasco-financeiras que tem o nos- . -sigua l dado .ao povo brasí leí-

$;0 Governo afrontado, como 1'0, são causas de transtornos

a desvalor-Ização interna da
rncs o sequestro do ouro do do desobodcc ida desde SéUS q,ue Influem diretamente na

I
YUCCA FLA'l' Nevada :!!í ,Uf'

'I
explosão, inlpr,ljlJa 1,pliJ Vi'TItll

moeda nacional;. as díflculda- Tesouro Nacional, que se cn- primór-d íos. . sJ1.uaça� gera l. -- Pmlf'gídos por lima t.rlnchci que mudara. d" (jirf'ç1'w.
dES de exportação de muitos contra depositado no-Nattonal A extranha irurumlssâo do

I A.1."'1 da oia'ta to da procu- 1":J dI' 2:'0 metros [1" profund da 'fo(los os orícta.s il,-rlnrnr3.In
.

r dutos ern vir-n de d r"
.

.' 1"1. 101 postergada de rorma 1
" ..

I
..

j' .

- t· 'e
.

p '.i t é I a rxa- City Bank of New York , New Governo em quusr iodas as a'
• I ,- .., : '< b _' e nove üfl<:"'!' VÜ unt ar-ro-, ", que consen rr-u ru ern r' UifIH?'-,;':

o;ão oficial do câmbio, em ba- York. C íd d ioriais íc c -rr ér !.lU" Jflll puuca COUsa su me Exército r.mer ícano que ,;f, ..,r. experiêncjo rna is perto �I(l

�,€·8 prejudrcíaís a exportação: I,VI à €S .na<;)On�ll. {J '0 I -

te-se a essa preciosa lei CU]':!
li .

.

... '�' "

""

"

n � Lu,,� Analisando todos esses pro' CIO e da Indústr-ia, procul'an- '1""
.

" .

f
,.'

contrli\"lill!L 2,50 HIEtrOS tia t o r cl"ntl:o de dHlagra<:,,-ü nurnn

.s r'ali'" do carnblals para co- bI d d b t
..

í'l
- na anca Justa e cer ta corrrge I'· 'I' "en�a' h' '1

.

r of '" 1'1
.- � c

emas, procuran o as suas o com a e1' urna In açao cu- td' t d
H' mr ta rca em que> se u"'� .' trínc erra ame a ma .. s pr I lC ,

bertura da nossa importação, dit d
" , ,

tâ f lt d
o os os erros e esper esas e

d 1
-

t"
.

a" d t.écni nt m cos

d _

,-

d
causas e me 1 an o serlamen- JuS raizes cs ao ,nu.·a a e

t acamba rcadcres, naturalmente e�u a. exp asao a orn ica ü,- rn- -

",egun o ,os ecrucos 1••0,,',

I coloca_n O nos na posiçao e te sôbre os mesmos, chegamos austeridade do proprro gover-j. '. ! ' nnã de cntem sobrevíverurn ;, ser-ia posível a um ser nurnano

catoteíros perante os fornece- -

....-, ,

-
- autcmátícamente. " fl � , t·',

' P' ,.,.

I . a conclusão que desde á nóssã no na prodigalidade com que I O G' b '. d d _

ne agraçao. Fnrarn con UuO li no fundo de uma tr-ínche íra "o

dores es�rangelros.; a demora
se 'gastar11 os 'dl'11hel"-os púhli- t . overnot galXan

o 'ecr�_

\
brigados 8 abandonarem prec p; b�eviver a uma explosão atõmtca

na solução de muitos casos de constituição vimos marchando. • •
. os para pro e er os consumi

t d t f
' �' 1 "PU

t de estrangeiros e firmas errado, isto é, desde 18 de se- cos, na facilidade simplesmen-: dores está automaticamente "a um.en e seu r e u�'o. �meaç_ desencadead3; a �J!lenas .a,' .

I be;ls .
,

_ tembro de 1946, pc ís tem si- te d ltatnrial com que se inter- .Concl.ut na 2.8 pãgina leira (.;, JOS P la nuvem l'adlO-ai,,:a qw" metros 'da d:stancta.,
.

; eStrangeiras, ,as explor.aç�es se formou em c011'i;equenclu da O oficial de mais alta paVllte
que tem sofndo as Comlssoes .

rl
'

era o tenente coronel George Pa.-

I de Preço e o desprestigjO des- A
III ,

.

t
III

• I A R'Ã O P E BELO rish. Declarou que no momento

sas comissões; a necess�dade nlma oras as perspec Ivas para I da explosão a terra treme;ra..E

constante .. do Governe mter- f Advonado que SE<t1S colegas e ele: t nh!llll

Sucursais: 0.10: - Rua do Ouvidor .n. 10. - FODei! vir na economia e na finança

d rl rl
� ouvido uma detonação � "con1.pa-

; 43-7634 e 13-7997. _ SAO PAULO: _ Rua '7 d. IJarticularés e inúmeros ou-! I. ..
.

..
.

• 'II Atende em qna.1lsquer ce' ravel ao t.roar .de mil canhões

Abril n. 230 ..:._ 4.0 andar. - FQnes: 4-8%'77 e 4-4181 tros problemas, como ocaso, .:!:b n ·ustr/.:!t Ina elrel r� o paIs marCll3 do Eslad-o em uníssono". O calor de,,�r,,�n,
BELO HORIZONTE: __;_ Rua Goiás, 24. _ PORTO A-' ,da alg�dão, _transform�ndo alU,. g U

.

- BLUMENAU dído pelo mecanismo, .a��mlM
�!���: Mu!�� 1�O:?_��:t:�� 15'S��RJ�f�m !���:l:��:���� ver��delramew I «Dentro de·· POUCI tempo estaremos desfrutando uma situa-I Id1fl� "INCO" �l�:'d�n�o:ll;:�Utri�:h�f;:�al" �o

VILE R SPd ii
. .

Para colunar a serie de es- - •• • P R O f E f r O R E {' NUVEM RADIO-ATIVA
: - ua

_._e_ro_,_o·_.---'- ____....;_ca_n_da_lo�s_e_d_i_sp_au_te_'rios, tive- I çao realmen�e satlsfatorl3n .� decl�ra O preSidente do
_

INP r J J J
i !-,a� Ve�llS, :�Ti�U;:Ôlcic:- rlc:�

C
�

dA. Ilhal· d.... 'd
. J

S, PAULO (Mend) - En- fogo. �raças as operaçoes que recer mais a exportaçao �os 1:1 II II 11 . m,lssao de en .. tg
-

3. 250 habi·

O uma ISp·onl I Jda: e·�· e
�

quatorze
contra-se nesta capItal, em,e estao normalmente desen- ccrnpensados hem com.o de In-;: H, E. C, AZEXEDO !! ( o1Clem, esta r:'allha, d Lincoln

. � .�
viagem de inspeção, o sr, Pt;- volvend�, sençlo de esperar-se 21uir no Cambio_ Liv�e as ma- ,'ReG". dO Ministério_ ela EdUCa._:- II

11nr:tes, d�. locahd,ade e

de sessen-

,\' dro Sales do� .. Santo� ... presl- aue, mUlto breve, esta!emos deu'as duras, nao so nos Es- ção e Saúde: }'rances, l'ortul:ues.1 Mmes,. :ltua�a_ a, cerc;t cca.· FlatfJ,
. ,.� 1 ... .

dente do InstItuto NaCIOnal do desfrutando uma situaçao re- tados do sul como do norte do Ingllês, Matemática., Ii:stenogirarIa,! \a qUJI0metlo>s de Yu
,

b·tilllll-
.

·e· E A···F'·
· Pinho, A visita de s, s, pren- almente satisfatória, E' que país. I Datilografia, Correspond.mcla II de- perma;necer encerrado� t;lTl

liDeS as'
.

·alx·as conomlcas·· -e erals de�se a questões ligadas ao co- na proxima semana, segund� "O abastecimento do merca- I e Geogra.tla. II: suas casas (lurante, a l?as�a�·.m
,

.

.

.

..

merda madeireiro, inclusive 3e anuncia. será assinado o do interno é problema que IRes.: Alam"da RIo 8ranco, " 1 de uma. nuvem rarl'o-all\'� 10:-
. ... . .

.
.

.

. Q inclusão das madeiras no novo convenio comercial com não prcQcupa tanto como há I Héco depu!> tia "tlla Afar';'"bll.o, ti I muda pela última explor,,).O úto-

,,"·S.-Itaram n pres·.··.de·.R.te da Republ.-.ca IS represenlanl·es 8ft
regime de cambio livre, a pa- a RepúbliCa Argentina, Por um ano atrás, Tenho contado . CD"a, 19. II miea.

. U W dronização da peroba, que es- esse tratado, o país vizinho com a colaboração do Loide
.

911 ·e
.

d
..

,....
- lá sendo estudada pelos sín- compromete-se a receber quan Brasileiro, 110 setor da cabota- ������

..
. •.•. Ingtesso essa Ins I Ulçal ' dicatos, etc, Aproy�itando a tid�de sufic.iente e pre-estabe- gem, e das estradas de ferro, \ INfH1S'I'RIA F. ()(}l.\HmeW •

RlO. 2tl Ovlerid,) - O pi'e� I
XÜlOS aos municipics ...:.:.... ser- o agradecimento e o apreço sua �resença em �ao; Paulo, os leclda de �)lllho serrado e o�- ;3ar3 o tranSp�lrte de substan'

.;idente da República recebeu viços de agua e esgoto. O>n-
I
dos dirigentes das Caixas ao pr�sl<:tentes do� SIndIcatos ma- t�as ma?eIraS, aos preços mi' ciais quantidades de madeira

I rtEPm;;SENT!\ÇAO lo: CONTA PR()PRIA
ontem, no Palaeio Rio Negro" cluiu o minjstro da Fazenda preSidente da Republica. Sa- delr�l�os conVIdaram-no para I1lmos vlg�rantes. ,

para os pontos de escoamento.
fl VISlta dos presidentes·· das sua rápida esplanação, reve-

I
lientou em seguida que, mes- preSIdir a uma hom�nagem "Como e do conhecunent? Entre as ferrovias que melhor

S I LCaixas Econômicas Federais, lando que o conclave repre-: mo Que o sr, Gehilio Vargas prestada ao sr. Eugemo Sar- geral, a madeIra serrada de PI- [cm colaborado com o I.N p, ·1 t
.

tque participaram, -reeentemen- sentou mais uma valiosa con-
I "não' se encontrasse iI. frente raceni, representat?te do go: I:h� e ri :11a.d�irrl com?ensad� vnle ser d<,;stacada a Estra"da U ecote, do 9.0 Congresso das Cai- tribuição para o desenvolvi 1 los destinos do país, os presi- v:erno?o Esiado na Junta De ·.oram lllclUJdas n,o 101 . dos de Ferro Sorocabuna, que a-Ixas, realizado nesta. célpitaL O

'1
menta dessa instituição de cre-

\
dentes das Caixas Econômicas lIberalIva do_I.,�. p". p;odu�os .

favÍJrecldos pelo Jiás, l'€:presenta uma tradição,
ministro Horacio Laf<il". ao fa- dito eb benefício do povo, Federais iriam ao seu encon- Declal'açoes a CambiO L:vl'(:[ com a porcen- pas suas· rf;lações com o

Insti-lzer a apresentaç�ãQ dos visi�. diante das resoluções práticas tro para render aquela home- reportagem 1.agem de :10',,', Nu que w<.:a a tufo".

tantes, declarou que as Caixal) , adotadas. I uagem, pelo muito que fez em O sr. Pedro Sales dos San- primeiI'a, a P)"(Jj)ol't;ão sé mos- -��-----�-�--

EcçJllôlYlÍcas, cumprindo o pro'! Disponibilidade. de 14 beneficio do povo,. através da tos, �aland-o à reportagem, fez lra l'azoavel, Nnbol'U que pa-
,

grama do cliefe na Nação" es� biliões de cruzeiros grande instituição de econo- as seguintes declarações; "a () mereado americano aiiJ-

tavam trabalhando num sen- Em seguida, o sr. Bias 1"01'- mia popular". Salientou que o
- "A situação da industria da exija sCtcl'ificio dD expor-

tido emillentemente social, tes, presidente do Conselho preSidente da República, com madeireira orerece perspectiva tado!', enquanto não se operar

quér na p,lI'te referente. aos fi-, Superior das Caixas Econômi- suas determinações, soube im- animadoras, com o crescente a esperada e deVida recupera

r'Jancíamentos para casas pro- cas, falando em nome dos con- primir uma força ao desenvoI- volume da exportação do pi- t;ão dos pre<�()s, Quanto à ma

;:>tias; quer na questão dos au- gressistas, disse que traduzia vimento das Caixas Econômi- :lho sel'l'ado, já inÍciada ante- deira compensada, o custo de Icas que hoje essas institui- dormente mediante vincula- produção no Brasil ainda está

ções; já com uma folha de se1'- �ão e, aumentada, com a en- acima· do pi'eço vigorante no

viço bem significativa presta- lrada em vigor da Lei do Cain- mercado internacional.

dil ao povo, encontra-se em si- :lia Livre, prinCipalmente pa- "Continuo a promover gt'S

tuação financeira �rivHegia- ra o mercado inglês. Já se po- tões junt.o às autoridades com

dlssíma, pois conta com uma dem sentir os efeitos do desa- petentcs, no sentido de favo

disponibilidade de 14 biliQes
de cruzeiros, Finalizou o

sr'I��'<';j..����;:t;t.�'§.���,.,,'!Sr,!,;>��"'�'�">�;���""''''''''����������'''''�'''Bías Fortes o seu discurso a- �centuanda· que () sr, Getulio'

Q
Vargas "é considerado o ma- � I DIESEL E BOMBAS ALThIENTADORf\S
ior benemérito do Conselho - � _ PtC TU

N:1o fuI ii VII CO!lvenção Nacional do nosso querido P.T.. :las Caixas .Econômicas". I � � I' >
......"""......""""..-."""_A.�_--...:........,..�.....-.;;_;;;:.;;;WI""IIIIiII-.""""""_""" ......_""""....,.."""'..

-

."3, P(}:r_q�le nii(l tinha .ql'lllq�er expressão a minha. presença. Os serviços de aguas e I � �
�lals tar(�e, pül'em; lu: abraçar (} Jango, co�. que?"l con- esgostos dos municípios � 'i

•__

�tli'S?I" tran{!�nlame:ntc .. mais de um,a hora. E vel'lfI�luel que o O presidente da República � � ! O B
II � d E I

·

IHlll'clndo gancho, U Sêl. ,bom e .dedIcado companhell:o da� ho, 3gradeceu a visita e as pala- r1 1.

O raSl1 e o x erlor:ras ;:m�a!gas, no sul, e!,ta,)lerfeltamen_te senhor da S_ltuaçao'- I vras que lhe foram dirigida�, � �. .

D1ZI�J (Jll,tem, um ,blllhante cronls�a, com mUlto acerto, tendo acentuado· que as Cal- � � !

(i,úe u. J:.B�gO,e,.o que n�;".���emos con�ld�ra� "um .�omem no- xas Ec�mômicas constituem
-

o .� � !
.

aMAS DO 0111,,(}, pára t!I1M J,HJ,:".l I}'1·rtIca ; }rorque e sobrw e exato, s_�m _a· mealhelro dos pobres, razao � PASSEIO Í'! . PEQUI;NOS TELEGR�u�;a ,d,emalfuglaz,mha que nos gostam�;> tanto,. mas qu� ���nao pela qyal. havia recom.enda�o, ío{ � I 1. .

..

cnc,mL�� tencutJ. �efil. meSl1l0,naS cam�da8 populares: .,' ..

_

em ptImerro lugar, o f:nancla- � ESPORTES � I·ASSHI1, � presldel1t� do P. T. B, nao te,ve palavras embo menta da casa propna, pro- � 1., .

la(hts�pal'a dizer I) qU('���nte, c do que preCIsamQs fazer. grama esse que estava sendo � U()O DIÁRIO � . RIO, 27 (Merid.) - O !)residente da .Rep�bhca acaba de
Ora, ,se o senhor "f!rmou, na ca�panha, que o P.T.R; �e- cumprido com satisfatorio re- � 1..1 autorizar mais uma v€':< Ilelo espaço de tres meses, que os n�-

:presentarIa 110 seu governo a ,mentalIdade nova e o esPIrIto 3ultado, Outra missão entre- � � vios estrangeiros que possúem câmaras frigorificas deverao

d� progresso 9-ue o lJOYO preCIsava, se nos prometeu_ um go- gue às Caixas - salientou e â "II fazer cabotagem nacio1:aL
verno tr�banllsta, re{ó\'ut�ndo pa� o futu�'o do BraslI os ho que representa uma tarefa 'de lI:" .�-�
mens maiS valorosos, :t.l:!IS ;de�temldos, maIS capazes - subin- real valor, é o auxilio aos � � I S. PAULO, 27 (lVI::rid.) - Cem mil operarias em fiação e

do as}o:�ad.:s do Catet.e, ate
Aha, bem pouco temllo, �squeceu-se municipios para a execução � � I tecelagem e oitenta r' �l metalúrgicos paul.is�as, ent�al'am em

da eXI"t;np'" do P',T:B., a forç,t re�o�a?ora, pre,fe:mdo .os v,:- dos serviços de aguas e esgo- f. ' greve, O movimento L: provocado pelas relvmdlCaçoes de au-

lhos pO!I,tI�OS,. ·�s cIl'llt'allos, ·110VO ,sInommo de CIniSmO, Jnclt_:l t d " T. _

� completo 1:: mentos dos salários.
.

do no mClOnano da Slla Academia de Letras, .e dando mao
os, sen o que es�e al1x� 10,

_o.� dos �
.

. c.

forte a malandros matriculados na Legião da Imoralidade,
. ra em andamento, se lmpoe, �� ';; RIO 27 '(lV[prid ") __ Informa o enviado especial que não

P
-

t
. -

t 1· d' 'd porque reYJresenta o sanea- j.' ,
-,

--

or consegum e, nao en la. UV! a de que vamos nave-
t d

-

,

F'-
.

d I, CHAPÉUS � tardará a surgir entre ,;: massas llageladas um novo lampeao.
gaml0 l�ll!D mar agita,!o, e .de11-tro da barca, en:bora dizendo 1::1; °G��ufals,V �L".?U am a, f, .��� � Con"ersando com nord::,slin:'s, açoitados pela fome, o jornalis-
o contrarw, estames amedrontados e sem controle. I

", - 10 ,a g"s que os

.I';� .�...
-� -.

� ta sentiu qu�. aos 0111:;,': daquela pobre gente, cheia de amar-

Jango, o nosso J::l11go, que prefere uma boa esteira., no estudost dos dservl�cs de aguas '1·

R
/"

""�'
, g'ura e desencanto lal;1.õeão, o falecido chefe de bandidos, sur-

. -

.. �- B
' . .

.

t·
.

. I'e esgo os eVel'laln prosse-, � �
'.;,' , .

seu.r!ncao ue uao ona, a gos osa cama maCIa do Catete, foi, 't I AMENZONI
J

Y gc como um h"roi U>11 verdadeiro gênio vingador dos fIage-
POSItiVO aI} enfren�a.l' :JS. elem�ntos reacionários que infestam I gUl: s�m, esmorecl_men os, De,:

� 1 \ � I lados.' ,e .A
a seu g'overno., assmalandu que·.somente depois da alteração entao a .In�orl11aça? d� que u

.

.."
'I. �

!los quadros c!a a�min5straçã·o·llúbli.ca, mais livre e desemba- m: con�llssao de t�CI1lC�S, por; ""'-... ... ../ \ � RIO, 27 (l\tIerid,) ._ O Ministro da Aéronautica está pre-
raçado, yodera, a�m::l, .;J senhor realIzar ° govêrno que prome-

eL deSIgnada, esta, ultlln.a?do ..

"
� . f. parando a resposta ((1:.0 prometeu dar publicamente às criU-

teu ao !lOVO, c prmcrpaImcnte aos Trabalhadores do Brasil! os trabalhos para mtensIflca-· � cas do deoutado Alíoinar Baleeiro, sobre a troca de algodão-
_

Recebendo os cOi1I'c_ncionai:; no lUo Nl'I!Tn, ti meu Pa- �ão desses serviços, e�tudo �s- Famosos feIo alto qualidade � por aviões- à jato inglc;es, O primeiro líder da maioria na Cã-
tao! COlHO sempre, al'l'ililJOU uma boa arrancada a.o dizer que se que em .breve ser13 e�vla- '� � mara, sr, Gustavo Ca>�;mema, lerá. a cOITlpleta documentação
esta c{]m -o povo e com o·P.T�B., Ninguém contesta;:: sua ami- co, aos pres�de�te� �as C�lxas, �

do negocio e no dia seg;IÍnte o ministro Nero Moura completa-
.zade e das amarguras )le-!o s()fnmellto do povo. lVIas, precisa- p.OIS a essa Ipsh.tu�çao est� con ( A S A P f I T E R Rua 15 de Novembro 55l rá os esclarecimentos )..lor meio de uma entrevista coletiva à
�os de atos concretos, expulsando os empreiteiros que vivem <Iada a alta mIssao de flllalJ.- r '" imprensa,
aInda senhores da,· situaçij.o, aos. quais, entretanto·, chamava de I

�·'ar o plano, '.. ...�..,._��"''''',."S,.��.,._.,.�,.",.,._���,,�'''''''''''''''S.''',...,.,,''X'''x''''''''''''''',.'''''''''''�,,�....--,.;,.41lJed�crotas e fanzeup, antes·de· voltar ao eatete. � , .

.

.. ,.-.--------

��:'�? EE;i.;'a",��;��aqJ:I: ,':'t::�1�d;'oo:d,-::.�t:":e�'�' I PO fíf i Ca em .n ráfi caVU'el, agora, Itmno da Ordem de Sao Tome, ou melhor, I .

.

." , l1_
(lUerO vêr para crêr.

. ..
. Boneval de Oliveira

I
guma cOIsa esta desaJustada e' naturaIS, para uma ocupaçao geografia humana mediante

Qualquer, pcrém, que seja a conjuntura, e. mesmo afun· I Rio de Janeiro, março de êsse ?esajustamento re�ide no 11U?lana improvisada, de m�- planejamento de �aráter re

dando a barca, há de de me encontrar sempre ao seu lado, ,1953 - (Copyright do Bureau creSCImento da. populaçao em nelra densa ou mesmo rarefeI- gional € tendo como escopo. a JACARTA, Indon�ia, 27 (UI') - As :lut:ridades infof"
como ãmigo certa das'horas incertas. Idos Jcrnais do Interior), des�côrdo co� o índice de pro- ta.

_ ". I valorização do trabalho huma- mam ter recebido um pedido de Ba!i, para a remessa de na-

,
. BARRETO PINTO

. I Os estudos econômicos re- duçao_'-,�ossU1mos, por exe_m- N�o padece dUVIda de que! no, de modo que esse trabalho via.; destinados a eV&CI.'ar os dois mil habitantes da ilha de
P. S, � Dulcídio, 'lue C\)1 pouco tempo, sem estardalhaço, . gionais vem demonstrando pIo regI?e� onde as populaçoes preclsan;os agrup�r as nossas seja devidamente orientado, e Sumba, E' que o vulci:ic Sang Yang, situado nessa ilha, entrou

e ·com ação firme, vem realizando a limpeza na Prefeitura, aca- i não ser recomendável'a acu- se multIphcam sem fu_ndamen- 1 pop_Ulaçoes de acordo com os vitando...:s desperdicios e os em errupçüo �meaçann,) qlla�e tod�) ,0 seu território, Três lmi
ba ·de fazer. uma espl�r�dida nomeação: - Armando VidaI, pa-' mulação da população em cer. to nos recursos do melO, como ensmamentos modernos de .vilt.amentos provocados pelo d:1des da marmha de g!If'Uél mdoneslanas foram mandadas pa-

r:: integrar.a D!r:tol'la, uo Bar<:o da Prefeitura. E' um :!"tomem tas zonas �o p�ís, <_:ujos �,e�ur- ��ont€ce no Nordeste eI? qu� --:::::-, abandono em que vivem. ! rOl Sllmba.

dIgno, um adnllmstruaor ·emerlto e um bravo. que nao teve sos naturaIS nao sao sufIcIen-l Ja se aconselha com mUlta sa

.dúvida de deixar. o �sell cargo de se'cretário geral de Finan- temente bastos para permitir bed?�ia e disce_rni:nel?-t� uma

D .{PEITO Jças <:nf�entando e desd1oralizando o Vital (Chiquinho dó "Ti-
.

uma st1perpop;rlaçã�, De ou-I �oh�lca _de redlstr!bmçao ra_-r ORESbO DENTE J E L te:"'" S Cco-TICO ), quando pr;rdeu a cabeça.
. i tro lado, esta mms do, que ClOnaI da pop�l�çao, abar:do R

OUVIDO
'_

... II - Dr; Getuho, se nie fosse passiveI, mandaria tira'r
.

provado que' a energia dO- tra� nando-se defIl1lhvamente are� I EUMATlSMO

j
_....._iS>

duas fotograÍlas, ,uma d-o Adhehlar e outra do sorriso ·da Gio� balhador brasileiro 11ão tem las ,comprovadamente ,o�erosas 1 NEVRALGIAS
eonda, o Lucas :Garcez. depois de conhecidos os resultados da sido a0roveitada conforme e mcapazes de permitIr um CORTES,GOLPES,PONTAOAS,

tiJiuração �o_pleito li1e:'�crável para a Prefeitura de São Paulo! manda ã técnica moderna da I desenvolvime:1Ío normal .de prà���ó�f�I�W,ss
Com a ele�ç�o do .Jal�ll� Quadros, repete�se.o fenômeno popu- >produção. Tanto é verdade que

'suas populaçoes. "C;e,mos S111- 1Ii.�.íi_i,p-_-_íII
lar de GetulIO, na eleH;ao d� 3 de �utubro de,195�� (E aqui en- o povo brasileiro e possuidor I cer�l:1entc na eflcaCla dessa

,

t1'e pare.nteses, como. lhe dls�e, ba quatro. dJas, Ja com certe- de uma renda "por ('apita" ex-1pohhca, que deve ser toma�a )1- - - - - - - - -I,
za

...�bsoluta ,da derrotH do X1CO, Cardoso, o seu govêrno'saiu tremamente baixa, sua capaci-' como ,?ase par� todo o paIs.

mUI.to arrani�ad? porque deve�lamos, r:os manter em situação dade aquisitiva é pràticamen- Nem �o�as as a�e�s do _espaço! Fraqueza Em G�ral
:d.e ll1depen,dencla, do que. el:vlar mInIstros para fazer comi- te inferior à dos demais prin- geograft,co .brastlelro sao r�- VINHO CREOSO'f'ADO
.CIOS em prol do caI;1dlélato do Adhemar e da Gioconda; que 0- cipais povos civilizados do

I
co�endavels, por Ulr:�,mUlti-I SOl

•

. cupa os �ampos ElISr:;I1:;, Andam, porém, dizendo que, :por :ti·ás globo. phcidade de fatores flSlCOS ;: 1 veua

dOT basildol'es, tambe;l", mandou ,carregar, r:o ,Janio para tirar
. � .capaci?ade do consumo �'§��"§.����,%-�������"""���'t;-'f".���"

.o logo do Adhe:na_r, � d� nossa tecmca, dlvl�lr,p�r� governar! mdlvldual e, portanto, dema- 4
.

III - Outro mcer;:llO, e de�ta v�z no Mmlsteno da Agri- siadamenie lenta e a produção

�.
•. '"

81 lt�
�

eult.ura, onde: -en�r��,"nto; c�ntrnuara Cleofas, q1;le ;le·acha está' de tal forma ajustada ao

r�anlza�ao umDn9uen�e a $
q�1elmado pela OPlllJa.�, pubh�a e ve� se!ldo mantIdo, no �o- COMUm? que a procura inter- fi '1 Ir �
verno, por uma quest<.:) de pIedade getulJana. : ... na, mUItas veze� se ress�nte

" 11 �

. ,_::�==�"".UlfUpllllllllllllmlll""16."IIIIIR.mIE"llmslll.,I)illIsU.."IlI·Õ.';.I�===_�. :: ::: f;::�s�:�g:�::e�:�::�
rr O R BIT A "

. i
�

de importar gêneros alimenti- Contabilidade .. Represenfações to Imóveis i
cios, pois já importamos car� ..'

== .,' = ne da Argentina e do Uruguai Responsaveis: Dr, ARMANDO BAUER LIBERATO i== V,..,llr-t·h· .&.....Stueb . == batatas da Holandl;l., manteiga . Economista
::::: v 'b.t er:: i :}ue ainda continuamos impor- . GI.L AURELIO ROCHADEL �
SE Enc�gam�se.d�: .. ::! tando da Dinamarca e da Ro-

.

Contador tÔ

== ESCRITAS AVULSAS (mesmo a.t.razadM) .' ..• :: 'landa, e não faz muito tempo, Co-ntratos, D,istratos, Registl'o de firmas, Informações

�I'=:: ABERnlRAS E ENOERRAM.E:Nros DE E8CRI� :: I para surpr�sa geral, ouvimos sobre o 1mpôsto de .Consumo, Impôsto de Renda e de-

:: TAS . •. ..
.... = falar na importação do milho mais assuntos fiscais, Org.allização de Sociedades A-

::: REGISTROS DE FIRMAS
.

...•. :: e do arroz. nônimas, Causas Comerciais, Perícias e Contabilidade

=. OON',ERATOS, ALT$AOOES DE OONTRAl.'OS· ; .Conforme pode. ser observa- em geral .

= e D.IS'I'RATO:-.! D101 .SO�D·" ""1!i'-c.'! .r;OM·,,"'vol'"'' ''''. ' = do o fato é bastante significa- ....

R E P R E \ E N T A C 0- E S
==_=:.

n
," � :u.ur. dA.llM.<O 'V ..i.!lJI"V�." UVO e demonstra de maneira ..J

.. LE���::�f������MERCIAJS. Fls.. - :��u::��aq�e de�f:::::Sam�� COMPRA VENDA DE
�
IMO'VE'IS §

=_... CAIS E DE EMPREGADOS'· .

.. = uma fase de "crise de cresci� E
�

Ganhe tempo e dinheiIu confiando oa Seus = n1ento" como pretendem al- �

l:: serviços por nosso intermédio ..

... ª guns' estudiosos do nosso pro-l Rua 15 de Novembro, 870 Telefone. 1572 §
- o"".. 1'" d" Novembro 642 1 o Andar &tJa li o Ro· - blema econômico, De qual-. S 1 BLU"'!ENA S r �..,
= ..._!!Ué " li> ,.' •

-
• li ..

:: I .'uer modo, porém,· a -realida-1 �",-..<",.."",,,,,",,,,,,,-........a...._a, 5"'''''........""""' .....,, .......J<"""A."'""-""""'<R_.!.�_...!!"':.�...:.�""'+;.............tS. l(Edlfielo do Banoo ..!Na»>} ... :: � ....���"'�_.

�Wi.ilhlmmmUlllHumUUmmUUHHlHUmj1líUmmllmlmiimih� de está dem.onstrando que ai-

humanas no fundo
trincheiras

das

S/A ... A

A c A o
-

Ãt<!!d..çiu, Adimlntut;io e Oficinal: aua "lI.\.. 1'1\11,. a,
Ull -- Fone 1092 - Caixa l'ostal, S&.

Diretor: MAURICIO XAVIER

H.edator: RAUL FAGUNDES

li X .P E ,1):.1 t N T .I

ANUAL .,.

SEMESTRAL
N.o AVULSO

Cr$
Cr$
Cr$

150,00
80,00
0;80·

Rllã 7 tlé !iet�mlJ['o 1 !):�2 - Bllimenau - S, C. - Ca.ixa.

_ l>o�t:ll 5:?1 - Y;;nd, T�L: "SUl/fECO" �

LABORA'l'O'mO ESPI'CTAL PARA 'l'EST E CONCERTOS,

RECíTLAGEM, CALL.JRAGEM, SINCRONIZAÇÃO DE BOiVIBAS

lNJF.C'I'ORAS DE QUALQUgn SISTEMA
__ xxxx----

'PAMREM PARA BOiÍi BAS ALINfl;:N'f.WORAS E REGULADORAS

·,Bilhete a VARGAS
APARELHO ESPECIt.I. PARA FORMAR JTJNçõES PRA TUBOS

DE ALTA PRESSAO

-------xxxx---

MAQUINA ESPECV,!. E AU'l'OMATICA ALEMÃ W J L B A E R

------x�x:x----

SAUDAÇõES TB.ABALHISTAS
SERVIÇO GFATUIT(j DE EXAME DE PRESSÃO EM MOTORES

MI�u fluerido .Cher", e meti g'rand� amigo Dr. Getulio

WASHINGTON, 27 (UP) - O presidente Eisenhower
declarou aos jornalisUJ.-: que os estoques de munições dos u

liados na Coréia são. atualmente, satisfatórios para as ope
rações em curso. Eisen!1nwer destacou que, apesar di.�so, se for
necessário, serão envi dos novos naviGs l'om munições para
aquela península.

PIO AGICO-

be como é.
samentos e d.i ,or",os, com sé-

ri.. lVlulr ::)Ot:lety rez uma pro

de em .l!.idimburgo, segunao a

qual um decimo dos ganh_?s
�o marido, contanto que na?
passe de mil esterlinas, po?era
Werrencer à mulher, a tItulo

ue recompensa pelas suas .lu
tas de dona de casa, Eva Pe

ron teve a mesma idéia para
as mulheres argentinas, E

quando mulher quer, já se sa

posta fi comi.Ssão l'.eal para ca-

.......�:..;,.
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283-1953QUARTA ?A'GINA·�� BLUMBNAV,

da vid
�

ANIVERSA�RIOS
FAZEM ANOS HOJE:

Estiveram hospedados na

cidade:
- HOTEL REX: srs. Horn

cio Deodoro . da' Silva. José
Fernandes Valente, 'Jonas
Dias de Oliveira e sra., Aldu
Linhares Sobrinho, Rodol í'o
Wiener, Richad H. Harvey.
Bruno Vollmy, Felix Hauer.
Ralph Jorge Leitner, O. Euge
nio Mueller. Henrique MOTi
tz. Orlando Todeschini e Max
Glaser e sra ..

PRECEITO DO DIA
Precaucões Necessária:

O doente que eltmína ger
me de moléstia infecciosa telIj-"";'
que ser isolado. Na febre ti-·/f
fóide, essa eliminação faz-se
pelos excretes principalmente
pelas fezes. desde o fim da
segunda semana da doença.

Portanto, pelo menos a
. nartir desse tempo, o do
ente de rebre tifóide é
perigoso e deve sei ôbje�
to .de me idas de Isola-
mente. � SNES. I

ASTRAL DO DIA

dos os pedacinhos. Coztnhan-
do, o molho tomará uma con- o

-\sistencia aveludada p você o

então numa mo

lheira escaldada antes com a

gua fervente. para serví-lo a

erescentado, se quiser, nu ul-,
timo momento, um pouco de

Senhores '-Comerciantes
RECEBEMOS

§jl..I,SWHAS TIPO VIANA - AÇtTCAR ROYAL
Eivi PACOTES fi QUILOS l<� SABONETES

�.�-� LYNDA ROS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUINTA PA'GINA

,----;-

. ,

Dado o êxito financeiro

In'· tA"
- ", ,,' ·

d d ' ' ,- , ..

d" S--2
Idado pelotão,dirigido .por

registrado nas última.s tem- lSpOS q Q
,,,

VOl t]. promove:r, Q� Vll.1, O -

O campeao Co. t"lOCa "e \FláViO Costa, amesrrüi será
)�oí'adas interestaduais �ea- I do fúteból carioca. SUélS' a-, o público catarinensé gosta conjÚrito ;00 Clu,be d� Reg�-I ?,entes, do g:',etrv� àzurra da ; ,ze de São" Januário já este- chuvosa; :nar�ndo para os u� :a�oI?tecimento d_: eXir�'Iizadas em, �an�a �atarma, "presentações provocaram e- de bons €.spetáculós-'e'quan- ,�as Vasco da G�ma a -Ca�l- Ilha aprov�xta:r; Seu reg,res- ve em visita a Florianópo I guanabarmos Aldemar": (: ! ordmarla, ,repercussao, ,pOISos clubes prmcipais do Es- I norrne interesse nos meios do este s lhes são dados a as- Lal do Estado ainda na qum so ao Brasil para um JO<1o II' d

_.

d t
,. D" 'I I o mesmo e um dos maiores

tr'lo 'U"l'l'TI'1Ura-l'1 se a ano ! ' '."
'

.' ,b ls,an e erro ou o proprio anuo,

I taz d f t b'I"�� 1 �
-

pr 0- €'spórtivos barrtga-verdes e sistir, deixa nas bilheterias zena do proxrmo mes, de a- na Capital, o qual seria mes
, , ! ...

'

,. ,c�r azes o
..

u e o
ver a vinda a nos�os grama-j na7 �ivers'as ?id�des em 'que dos d�vers6s ��t�dios 'arre- bril. mo efetuado.. caso viesse o Av::np:or,2 xl, numa noíte I Caso se. confirme vm- ,d1i3-l, no. momento. _

.

dos de outras equipes famo- exibiu sua tecmea e classe cadações magníficas. Os cruzmaltínos, como-se Campeão carioca do ano
. .

S3S do país. Como exemplo
-

indiscutiveis, proporcionou Ontem conseguiu apurar sabe, terão dois compro- passado integrado de todos

mais_ recente ti.vemos a ex- 'aos adversários que ,0 en- no�sa repor_tàgem que o.�- misses internacionais pela IIOS seus titulares, ou seja,
cursao do Olaria, urna das, frentaram boas quantias de vai, campeao de Floriano- frente, um em . Buenos Ai" Barbosa, Haroldo, Elí, Da
mais populares agremiacões I dinheiro, A verdade é aue polis do ano de 1952. está res e outro em Santiago do .nilé, Ipojucan e Ademir._. .

dísrosto a trazer o fámosc Chile, pretendendo os dírí J Deve-se dizer que ° on-.

"r�

·r�'§!§.��'ij.f...��§�..,.,..��"".....",-f;-;'��OOt.>�:f;.����'"

Indicador Profissional rigatorio a disputa .dos ca, pe.nato�
regionais de boia/aoc�$to juveuirem "54
A .Federação Atlêci- campeonatos regionais de .sr...Osmar Cunha, visa em-

ca de, S�nta Catc:.r��a, numa I basquente juvenil, os. quais ,! prestar maior': re�lce aos 1das ultimas reumoes leva- apenas em poucas cidades certames estaduais dessa
das a efeito ,!.1or .seus dir i- do Estado são realizados a-

I modalidade esportiva, um I
gente:, ,vem,de ?�terminar j nua�ente .. ' .

dos �u,ais aqui em Blume-j
I que sera obr-igatória, a par+ ]: Assim agmdo, a entidade nau fOI efetuado, no ano j
tir de 1954, a disputa dos que obedece à direção do passado, �ndo absoluto I '

T��Cl!�!�et,,�iI!��ri�gU�t.,��!�!}!!é!�!� !!'!JeTE,�!�ar11 �-----'::;::f:��2:E;::;:;:��;:: iComentando sePi maneiaH!J G:;tspar recebemos ' seguinte toria: Leopoldo X, Franzoi, Rolf> lia WI,08 (tno.� em.presta ,-;<:':1

�' CYRO GEVAERD .. "
'

"

OflCIO na data de ante-ôn- Norberto Schossland - 1.0 ramm. ooncurso ao G, E, .O/'lmnlCo, In! -Assim €e que se f,�z esporte!" - sugestiva-afirmativa para a ação
tem: secret. Leonardo X. Franioi Zimmermann e Angelo Sch-

I cnn; de ('I1'misn 'ito 'CfJí"j'o'ltl<? rni,), promissora, honesta e ded,cnda dos esportístas serranos.
,

,

De ordem do sr, Presidente - Lo Tezour. Ingo L. Sch- Os poderes acima constitui- ti' Corrví verrdo com aquela ,pleiade maraví lhosa. de homens, do esporte
(i' nane o 110 Caxias âe Toiro""tenho a satisfação de levar ao ramm - 2.0 dito, Bruno A. -:lcs deverão gerir os destinos

' .,
"

,,,.,
cm, Lajes, é que v"mos, ql':;mto vale um coração dedicado as causas e

conhecimento de V, Sa. que, Schramm - Diretor do Depar (h CIube no periodo social de Agra'Jou plenamente ii, direçã') coisas do futeból.
em Assembléia Geral Ordina- tamento Social. 19S3 55,
ria realizada en1 27 de janei- técnica alvi-l!egra no embatI? A Princesa da Serra ('vóluindo de ina;leira assustadora, com seu

; ro, foram eleitos e empossa�
..

� contra o Olar:a c l1- sua propost-l futeból cumprindo seus P'l.'SOS mais fórtes nesta ép'ocn, pode e déve or-

,dos os membros d:> Conselho ----.....--------��.....- ----------

( foi aceita peloi; mcntorf:_g do c!1.! guÍhar-se dos responsavell pelo destino dos seus clubes e entidades,
I Deliberativos deste Clube,

aS' f' ?'" T h F
-' -, -

Por ocasiã.:> da visita elidal do C, A, Carlos Renaux àquela Cidade,
I :!ual, pOr sua vez, elegeu a I O re,' . e n a e

be do sr . .Tono CaIm, devendo. tivemos a 'feliz' oportunid,..,Je de privar por ,-alguns dílls.-da amizade 'bôa

I
Diretoria Executiva e Conse- surgir uma Roluçflo a respeib e sincera .. dos, mentores e t'�,portistas em ger;).l de Lajes.
lho Fiscal, de acordo com art. I I dentro de poucos dias, ad'an' �

E àquele contacto, eP1.bóra por po�cos.· dias, �Q� calou fundo no' cn-
6,0 e 9.0 dos Estatutos sociais Escreva detalhadamente p�a- a Caixa Postal 7 9 1 1

I ' ,' ... ,

raçao e falou bem alto do ('levado grãu,::1e esportlv:dade contido naque-

I c�!jçs orgão�
. admjnistrativo� I - São Paulo - Junte �nvelope s'eiado com endereço. tando-se m€'"mo que ',.JfICllme,�, la gente,

ficaram asslm constituidos:' Não utilíse registro para evitar demora na retirada, em

1
te Ieger petmaneccrá em

'

BIll-
CONSELHO·DELIBERATIVO I hurario improprio.

..

Desde o Presidente da Liga sr� José Baggio (cavalheil'Íf.simo dl.'_ es-

Carlos B. Fontes _ Presi- j - ..,...-----'---------- : mena',:"
'

porte) até o mais 'humilde torcedor ,de qualquer clube, passando neste

dente, Jaime Beduschi _ 1.0 j _'_ -- ------- .----'---- - ----.---'
- espaço os t1'&s grandes pr""identes do Aliado"Vasco'da Gama e Interna-

��crJA��io, Luiz Franzoi

-IEntre a I e o""r 81 as· A d 1111 seio p-'" I III,' n-' a a ����:I�e�!:�t�;::n�l:�:�:,:l':e;;a�::�a�o� t�:�:d;:::o�":"s°�:sb:�::���ã�
MEMBROS

I
�

,

verdadeiro semido de de"portividade, Santa Catarina e o Brasil, preci"ii , ' 5am ,de 110m,e,ns desse, na'''e, pois só a'ssim, conseguirá o desiderato· no.

Norberto Schossland Wal- '., ...

���?jt�t���:u�:��â�� ·se'r·ra' 'e," o 'vale' d'e'cl"dlllllram a �ula ···1 :��iJ��:':,�d:s����iV:;ç��,ngraCandO póvos irmãos, educando seus filhos e

i'o C:-.rrêa, Renato Wêndh:ltl- .

I ... Sincen:: ..cnte: ASSIM E QUE SE. FAZ ESPORTEl

sen, Helmuth Becker, Júlio Obedecendo às determinaçõe> Melhorou .ainda, mais o 1'0<1- tos desta eta�: Aderbal' avança I'�cllr mm Ald P' d ' , ")' A e-mb;;'ixada de n' ueque, repi:es'e;'t�lldo o, "ale, 'do It�J'�I', ,'oItou',;:' ,a
, o erelra a da Federação Catarinens2 'je F'I junto de Afonsinho ne"ül quar peja dIreita, leva'ndo o aalão' so' - u. u u

::::osla, Alais T, Schmitz, En-. teboh o C, A. Carla;, Rimam:, to comprom's.:;o 'Jp esÜ:,duaL 3U[l "re:\ met?,; 'l'eixeirinha e o ar- de Lajes vivamente imprpo,,,ionada com que, lá foi dádo presenciar.
geJebert SChramm, Willy Wi- cumpriu na tarde de domingG defesa está jogurÍdo u.,mD, p'nol't,li quciro .contrário se chocam no Aquele turbilhão de, ,,�egrias, atenGões, bondade,' churrascos e mi-
cher E 't S 1 D I

lhúes d"e alnizades. confulídiram evidenten1ellte os comandados de Se-,n" varlS O peng e1', r. último, n?" Princesa da Serra, seu dade, enquanto quc, o ataq"" ali sobrando o balão para o me-

;���:��o Beduschi, Angelo Sch llegundo compromisso das Sem:-, mel�o,ra �Ens�velment� com ,U:" dio EustaIio que, na. cot'rida, a,.;
bastião Cruz n:l Princesa da Serra,

FinaIs do Certamem ',[',:,

PCOfis'l
mod fJc�;oes ,ll1�:od�zldas:: crlan' 's'nalou ° terceiro tento contra Todo o iv,ando foi g""tilíssimo com os visitantes,

. DIRETORIA, '.sionais de Futebol no Estado. do a tr uO trau_,e sltuaço[,s dê seu próprio re'Juto. O único no contra fo' São Pedro, que não permitiu. "à móda Osny
, ,Dr, Glauco Beduschi

l Preliando com a voluntariada pânico pu�a a méta ad'.'er3ária. Estava dgcretada a v:toria <lo Mello", a reali:lação do stegundo cotejo dos tricolinos em Lajes,Presidente, Antônio B, Sch-
mi{z ---:-, Vice dito." equipe do Aliados F. C" Cam, O pan,l'ama d,scipr'J1ar da con' conjunto J:irusquense, e, noa mi,- "�'i A emissora local noticiou quE', o C:' Renaüx havia convidado o

CONSELHO FISCAL
peão da Serraf o repl'esentll�t'� 1 Lndo. ioi elogiável, nào se 1":' mitos finais, após intensa reação Paysandú para um cotejo amistoso no próximo dia- cinco,

Pedro Vieira, Afonso, Seh- d� Vale do :l�jaí, auf"c II llOVO J ,;il-ltrando nenhurha no�a dis,ur (das locais, quando � def�s?- t�ij, Extranhamos devéras � falia dc visão do time "mais campeão de

W:ll'tz, Miguel Silva. trlUnfo, claGslf canlo-3e p_'�rr, o" nante. o que ve o' conftrmar f< colar esteve, 'em ma s eVldencl'J Bl'usq,uc" porquanto, as vfocperas das finais 'do Estadual, pretendia jogar

�
Pelo sr, Presi,dente foram finais do magno cer-lamem e alto 'nívc,] desportivà dns ·,luD. I e:G que um chuh' de IOllga j I: Lima ,i>arlida de,tamanha, monta, arriscando. POt· alguns cruzeiros, a 501'-,

I
['scolhidcs e 'empo:;sados; em pCl'manecendo invicto upôs pa,' falanges �m choque, I

tância bur'la a vigilância de ?,[,,' lI' cté seu gremío do certan,"ln magno do Estado,
'

]1 � F·eOUrtlle·âObdgeI1gemdO
corrente, os

sal' pelas duas chave:'> da rnlJ,.la E' ,e::idente, portanto, nestfl2\ símann, que facilitou na. j:lgad:J, Segundo consta agora, porém, em' virtude de um entendimento en-
3xl faí o resultado final. quú, cond'çoes, que o resultado d,� "proporcionnndo "''l ccntro a"an- lre os paredros de ambos G!" interessados, parece'que' li jogo sairá, mae a.

se ,não 'espelha fielmente o t'-ans· 3xl Jl�emic'l com. jlJ'.�t:(!a 0.5 cln: I
te .Jorge a conqu'stn do tento pós ,) estadual, isto em v",' lde da responsabilidade do prélio e das fes-

coreI'. da, (ontenda, ao, m,'no- );es. dlS?uta�te5; caracterIzando 'de hon�'a do Aliados_ tividaeles que o Cm;a e T;'.'"" l'eaUsará no "tríduo pascoal"' ..

� fl"riaonpol.-:
premlOu o!' esfo'tço;] <l'pendidos ?' �ltOrt� trlt;Olor ;nsofi03n:ávfÚ ,p

A atuaçãO' dos conjuntos, an!},
") o Clube EsporLív'l 1 lysandú, pura satisfação de todos( com ex·

V II U 1# ,,0- �mbo� ,os 'cllt3gonisluE, lnd·scu�l:eli Uado � :,ulor d�l !isada rapidamente, nos d:'. can-
c"p�iio de uns tricoli:.os "0:::,; ,afet'rôados) está montando um grande e5-

f!t'! E."lev.l reun'o na noite e 5,3 FOi. o Atlet'co o conjunto q'd" combatlvl��de antagol1lca fundi!:
La de um hom trabalho 'C:c Tei. qlludrão, para' a tempGrart:, , ue se' avi5inha. Treinando conjuntivanle'nte

da em lllEnt{)q con" nccntcs duas vezes pór semana, Cf.. " frequência eloP'iável de �eus erncl<s, o gr['.� feira o Conselho A b·t I F melhor se apresentÓtL técni('!]
" . . ,'-, '.

xC'il'inha, Otávio (' Petrusky U'J = � �r I a a ,"
Os tpnto' "oran- conr!ul·otr. d-" mio de Toni Haendchen, émllinha célere psru recuperar seu grande p're' ,_.mente, J'ogando lllY' fnt,.hoJ 1,li'O'
-,,, - 1 " li ".. ataque e de', Afonsinho, Tezoura"J clerac::ão Catal'inensc 'de Futf�hoJ, .'

1 N
' ' tígjo, !crrhai1do um esquddriio digno ,€; a altura de seu brioso nome, EI' ,_� dutivo, com ,lltaqu(!';; seguid03 ç,

na seguHue Or< em: a pI'I'me,r,l Pilolo e Mo!:õimnnn na defesa. J

�fin- tIl'. tratar 'la ro
-

� j' 'lt d 1-
.

i t: �invel 5.011 todo.s os aspéci.. _�f:- a a.ção' da nova· diretorfa verde-bran.'o.•. , " ,p gramaça.. tz'amas eficientes, Apl'OveiLo!l aso, ti a PI'a 0'.3::J m·nu _().. No At'ado,:;, conjunt'van1Cnt2 ,,�

�t.., para a tmnpol'ada ofie'al do 1"1 melhor as oportun'dade,:; !! )lUl':1
inidais, Joyne corre p;;1a '"'i- houve hoa atuaçiio. Indiv':dua!-

"I 'F:,'.lHndo em verde,branco, de"emos registrar para domingo tlm

d h 1 t I grande festival no Estádh Consul Renriux" corÍi a participa";f o de clubest"bol i1héo dc 1953. lhe valor:zal' a vitór'a, temo,>:I quer a e c u a na. I':l.Vi\ () ,la, mente destacal'am-sp. Tena, Pt'- da segundol1a IOCál, de BI"menau e :Nov:UTreiito,
'

destacar :1 hóa ntuac;5.o do COI','
lão cae na pequena. ,árell: er a':1- 'Jrinho, Wilton e Orá ne defe.o;a,Ficou decidido que o T<;>rne:!) ao séria ·confusão, fluàndo A· PrOlllete agrpdar, ni.órm'ente com, a ;;presentação- qUI o Picklestro-e Aldo Nunes no ataqU'[�, ., .,. ..

Início do certame florianopolih' junto lageano" que, em se\l� 'do, derbal r ! oportuna "pucheta" Na arbitragem funcionou Ar,
thero fará n:'\� m' !üiá cl � rjomingo, "truéida!1do:' mais alg1-ns adversários.

mínios, atúa com grande de�cn- ,F.ecreta ubel'turr>, do marcador thu!' Palllo Lang'�, com (le·s'ac'l- "�I Porfiro La Pa:, o "[tor;'oso companheiro 'de éhapa de Janio,Qua-ao terá lugar a 3 de maio, reJ- u. c ,voltura e ardôr, não S2 entre- Foi ,o ún,cG tento da fase 1m' da .atuac,ão, agradando plen;J.
dros. ,derrotistas dos 'rime, do AdlIémar, ,Getúlio, Garcez, Briga leiro, eic"lizando-se a l'odada inicial dIa gando em nenhum dos lTlOmC!lUlS c'al Na conlplementar apo' ur' jn este,ve em Brusque dua', vezes, acon)panhlmdo o 'alto \Jrócer do' S'a"o. ,,' S !!'. mente, A den!cla foi superior _3 -

10 de maio. Como vemos, comro- ao antagonista.
..

l'ulminante arrancnda do quinie- 13.000 cruzeiros, cons'derada bô 1
Paulo F, C. sr, Cid Matt!Js Vianna"

.

,

"

t d O Aliado's realizou tambf.l'J to ofensivo tric,olor, Te xeirinha
nm Lages.

Na' 'Sua' ultima estada "m Bru;que, há"dez ano"" mais ou meno� as-ç;al'2. es e ano bem mais ce o a
,,"

.

I'
"

uma atuação l'enão destac3lh, com violento petardo' faz trem"1 si9tiu, na qua idade de diretor e :missário SãoPllulino, um ensaio eoleti-tempol'acln oficinl na Capital rIo
ma" sati�fatõriamen:te" dcPend'�Il' 'novamente o t.ravessão, A bola

Com 'esta v!tor':a, está o C, ,A, v·) do tricolor brusquense
Estado, o que '.o;e torna ll{'ce3sá do-se com brio e contratacando volta aos pés de Petrusky qur: C,arlos R€na�X ,credenciado il O atual vice-prefeito <:le São Paulo. ficou. i1a ocaslãr, vivamente in-

disputar as fmaiS com o vencc- . �',
-

, ",,'
"

,.entusiasticamente exigi'ndo,

tam'jllroporc:onn.
li Teixe'rinha UIIHl

do,. da chavl' Joínvilc-Araru'l-! t"re�,�do pelo concurso ti .. alguns players Ü'lco]ores, e' ,tr,,, os qUais figu-
bém, da <iefeza tricolor o máxi' cabeça'Ja de ('stilo:, conqui','itando ,,,'

'

rava o nosso conhecido "SURDO" atualmente veincul..do às hostes ])ick.
',mo de seus l!sforços ,elU muita� ,o s'egundo tento tricolor. Pouco� gU.l. lestrotheanas.

' '

incursóe'3.
, m'llut.os após, h;to fiOS 20 miru- 10 '�non·p,as,sados, agç"m que S�rdo atinge' s,e,ús :lO, :mos 'de fl"tel>o'lNão podíamos encerrar e3te

comentário. ,:;eal fazermos alusão
e O auge de SU,� carreira. (> possível que' o seu Porfiro volte as, vistas uo
Surdo do 'Pickles,

' .

ii. carinhosa. I'i:Cf>pção e atençõe;}'
'Jispensadas à. embaixada lle
Brusque;, pelo cavalheirismo de.

povo da. Pr'nce!i'a da Serra,

Nunca, em momento algum da
cstada naqullla c'dade de nosSo.;

rcpreselltantes, fa.ltou amiza1e,
atenções cor'Jialidn.dc c bondade
extrema düs' legeanos. Foram

monumentais ·em gent�lesas, CO{\

fundindo me'3mo a todos os visi,
tantes' e demonstrando perfeita." '} W,iJsori' Silva, "O hnmem anulávél" artJitrou domingo em Rio do
mente que o futebol fe'to €ln La- Sul ,o prêlio Duquc de Caxias x Olímpico, -- ,

,

'

je-';' é ·caracterizado pela desPol:' d i:esultado foi nova derrota cio grêmio de Longo,
'

tivida'.le, disciplina e h03pitalida- A Pl:Opósito, teria dadO' entrada na Liga o' protesto contra a valida-
dp. A começar peló pr8sicl8nte de do jogo em, Rio do Sul?

ela Liga Sen'ai1a de D,;sporto3. .) Em vigorosa. manehétinha o Jor:nal" "Á NAÇÃO" ele ontem anun.
sr, José B�ggio. :'!té o simples ciou � ,RENU'��IA DO Jl'IZ- H, BAUMGARTEN DA J, D. D .. Sem co

torcedOr de 'qualquer c!ube la' men:'!rlos.�, ,Altas, _a,manchétinha é que'. estava sem comentários.
geana figurando nesb e',paçn

l ,Mas;., enqu�nto a, C,:,1'ava�a passa, diz�m que a embaiXada do Can-
toda aquela pleíade de homens

los Renaux em Lajes, fOI ('l'seqll1.ada por mil e um discursos�
de bem, E� nos grato confess3r .'

Muitos deles,_ éra dirigi?o em espeéial- ao broioso Presidente da LBF
110"SO reconhecimento àquela MUlto:�eles. eram, dlr1.jldos em especial ao brioso' Presidente da LBI'
gente maravilhosa,

Sl', Sebastiao Cruz, d,:-igente máximo daquela' IÍlsida embaixada,Contam 'os entendldo� que, num dos discursos dirl'gl'd 'b.
'

Os dois quadros atuaram 'lSSifn do n'l nt r -- 1 b 'f ,"
'

' os ao a nega-
constituídos: Atlético: ,]lI[OS::-' ,e o' e e ee eano, L'''1 desportista. promoveu de imediato o nosso

, "Presldente para Secretário da Fazenda, 7 ,', c,
'

,',
--

mann, AÍ'ons-nho'e Ivo,; Tez(mra, ., \I:--II�
Bolognimi e 'Pilolo,; Aderbal, Oc-

,. "Na�uralm�nte foi um E'quivoco" mas, caso Prevalecer'" a' nó�ea9ãOdesde JS, pedimos ao sr Cruz um carg" h "

'

'tavio, Teix�írinha, Petrusky ,,(3 t�o .. ,
'

'

�, um o regular_-na. Fazenda do Es-

'Joync, Aliados:" Tena.. Péclrihtl'J ') E por fal�r em esp�rtista uma fi __

'

.. .) \

e Wílt�' F.ustár� TânGio e O"á POSl',..- A P
"

' guru que teve sallencla na VII, Ex-v·", ,-",
_

•

'I
�ao, gro ecuar,a ele LaSe f' " ' ,.

,

Tulio, Galego, Jorge Aldo Nunr.é, estiveram voltaram impressio s� o. o' elegante Flores. Todos que lá ('?)
e E "]i " ,

,

' .
'

na os com, _o rapaz.,.
'

mIo.
,

E, multo ,euldado senhores: o ARARANGUAENSE ,(� -',

,
CY?'O GC1.'a61'rl. ' '<".tê' hreve. ',' c:'

__:'
es a napraça!

,

• "_..,. - ..". "0,° " •• , •• _ '.
•

•

';:;sss-,.�s;_,",-���»..��,"*,,-.....�����"*,,-��S"".'"'�'3:o;s-..�""-Eê-&:-SSSS�-SS��,"",,,*,h� =
-
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'
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D e fi tis ta s

t. KARMANN
. CIRURGIAO DENTISTA

Raios.,X

I
�
�
� Médicos

�
Cl ln icas �e!; , !p�,�ó�, �o H�,o�tn�s�. EMel.� Especialista em Cirugia e doenças de senhoras,

� Diplomado ;-a Alemanha e no Rio de Janeiro.

,I' _"_2:rah,�nel��:,e�O. OIR1•as��úai;��as.
DR· O. R. KRUEGER

Doenças de Senhoras e Operações. Raios X
Consultório,: Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 ho,ras e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Flot'Íano Peixoto, 253 -

Fone 1258 (em frente ao Ho:spital Santa IsabeO.

Especíalidade em Radiografia dentárta para
qualquer exame médico

Rua Brusque Telefone, 1203

H PROBST
AO

CIRURGIA0 DENTISTA
LADO DOS CORREIOS li.: TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RI.O BRANCO N. 8

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -

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

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua ,Paraiba 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Electroeardiografia)
Tratamento de neuroses - (PsicoterapIa)

Av. RIo Branco. fi (Sobrado) - Ao lado lIo Clne BlliIcb

MOLESTIAS DE SENHORAS
DR. RENATO. (AMARA

DOENÇAS INTERNAS
OPEftAÇõI!:S ONDAS CURTAS

Cow>ultório! Trávcsss 4: de Fevereiro, 3
Fones: 1433 e 1226

Dlt GEBHARDI HROMADA
i!:speclalista em alta Cirurgia e doenças de Senhofu

Consuitas no Hospital Santa Catartn
Das 9 às 11 e das 151/2 âfI 1"1 M.

� BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

INS'rITUTO DE OLhOS
OUVIDOS - NAiRIZ E GARGANTA
.. '" ORla lAVARES e HEUSI .......

RUA XV DE NGV., 1135 - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECJIT -

Iladloterapla - Raios-X - FIsioterapia - �Yetabo
,lIs:m:o - RESIDENCIA: Rui'1 de Setembro, 15

)ELEFONE, 1441

CUNICA DE OLHOS.
'

OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO
DR WILSON SANTHIAGO

aulatente da Faculdade de Me1Ilclna da Universidade 40 Dr.ln

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 h6ras e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

Advogados

DR. VINICIUS DE OLIVEIRA
de

Edifício do Forum
Novembro', 161
SANTA CATARINA

FONE 1046
Rua IS

BLUMENAU

JOÃODR. DE BORBA
AD V O G A DO

scritório e residência àrua XV de Novembro, 908
LUMENAU -�- Telefone, 1560

-------D-R-.-H-E;-��';�T-15-;-�-R-6----1
ii

ADVOGADO

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - RLUMENAt1
Promotor Público da 1.a Vara

Corretores

ULMER LAFfRONT
.� CORRETOR
, t ' Rua Maranhão N. :2 BLUMENAU
�����������

Oficina complé!� !!�ra fabricar qualquer
ii< .. ..

--

tipo de lentes lO....

COMPLETO SORTIMENTO DE

O'CULOS PARA SO'! E DE GRA'US

'1-· '.:"
's·nft"V" ...... ,:-,- .. :,' ,,;", :."atuari,e

,

'rio. ',"U, vIsta de e"tar marcado

para novembro o início do Cam

peonato Brusileira de Futebol.

'PrevelÍidos para isso, (IS diretores do clube �interna<'Íonal" de Brus
que. já sé 'r,euniram !mpol'!.lo (,ondiçóes iÜtísslmas 'para a riegociação do
Seu cl"ack, caso o sr, Porf',:'o não deixe em, paz o jogador ..

.) Enqauto isso aeonl('C'e o Wílson 'da Araguaia deixo{\ de "IMPUL
SIONAR O MARRECO, ali:\s O BALAO" ,:

.

Ele_ ��í�u agora u:na. individualisSi�:� .. ·secçil� enl seu programa espor ..

üvo dlarlO que se mtltula "CINELANDIA ..... , destinado ev'entualmente
a propagandear os dois cinemas locllis.' ,,_- , ,

"

A gUisa de veneno, alLls curiosidade; súge,imos ao Wilson' incluir na
quela esportiva secção um PEradÓxo do:'''momentoso filme "FUGINDO
DE BALAS.....

"

BANCO INDU'STRIA E CÔME'RCIO DE. SANTA (1JÂRINA·· S. A.
.

- Matriz.: ]' T A J A r
23 de l<'eveteiro� dê U3� ; -Fundado em Endereço Teleg "INCO"

Capital ., Cr$ 50,000 _ 000,00
'Fundo de Reserva 35,000.000,00� .

-

.. ..

total dn não exigível Cr$ 85,000,000,00

Total dos depósitos e m mais de CrS 700.000.000,0028.2.53

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRiNCIPAIS i'RAÇ\S DÓ. ESM
TADO DE SANTA CATARINA, NO lUO DE JANEIRO li.: CURITmA

Ta:J'ias de Depó·;ftos
.

Depósitqs a vista '(sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPo'SlTOS LIMITADOS

.

Fr'azõ mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2'ilO.OOO,OO, 4.112% Prazo mfuimo de 12 mêses 6�
Limite de Cr$ 5�O.OOO.OO 4% DEPO'SJTOS DE AVISOPRE'VIO'
DEPO'SITOS POPULARES Aviso dê 60 di�

..

4%
Limite de Cr$100,OOO,OO Aviso de 90 dias " "112%

e RETIRADAS LIVRES . AviSo de 120 dio , .. 5%
CAPITALIZAÇAO "SEMESTRAL· --

ABRA UMA CONTA NO "1 N C·O" E PACUE, COM CHEQUE

Filmes'e máqui"as fotográficas
'. _- -.,"..�' '. .

Ihores q üalidades"·
RUJf'lS-=-DE . NOVEMBRO,· NR.

•

me:.

1.436

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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observando enn todo o país,
o que poderá redundar" de
um momento para outro,
em gráves acontecimell�'us
que poderão perturbar a

tranquiUdade e mesmo por
em perigo a estabilidade e

a integridade d�s institui

ções constitucionais.

Ante-ontem à noite. no Agiu mala investigador no
"Boite Duwe". dois individu- caso. Sua função é e sempre
os, um dos quais bastante em- S(T�l a de manter a órdem e
br iagado, se de.sentenderam zel ir pelo seu cumprimento.
por questões de somenas im- Aliás, os guardas fardados,
portancia. Mesmo cc m a prc- cremos. teriam se mostrado
sença de mantenadores da 01'- mais inteligentes na solucão
dcm no local. urcvia-se um da questão.

..

desfecho infel iz. visto que a- Cumoria ao citado investiga
queles, à principio. pouca ou dor prccurar acalmar os âni
nenhuma atenção vinham dan- mos e, quando isso impossível,
do ao caso. Entretanto, quando levar os dois "val ierites" para
os ânimos já estavam bastan- a Delegacia e "engavetá-los",
te alterados, a policia re501- Essa. realmente. seria a medi
veu pçr um ponto final no as- da acertada. Mas ele. como In
sunto, mas de maneira bem vestigador da Policia que é.
esquisita e que deixou bastan- não soube medir as consequen-:
te admirados os que se encon- c ias de seu ato, conscquencias Itravam na referida "Bo ite": essas que poderiam ter sido

I �����������������E' que certo investigador, bar- fatais. � 0'
rando a ação elos policiais far- ----------�- -

�[�I��.s·C��;�lenâ�ll��a�fo°ri������� a e rIR, IB1ndIIlllC·IIIIIO das vesper s de u amento local, convocou Os elois
.

elementos que dicutiam e, Ie-

��t���;��lS g���a:�r�l�S�ll��O,i,�;� ofensl!il.va em gr ode eseaIa na Core' ta��I��eSSl'm a questão no hrn-
'. ; '., .

Um dos contendores que,
por sinal, llãu é elemento dos

..._ Lanç 1)do vinle"ln ataque pelas treaas chinesasmais ext.imados cm nmblcutc»
. (I Cl,lf ti U II

dessa natureza, teve sua r(Jl!" l'1'E·'·'"I'I''' D' J\ CORE'rA d 3· 1';00 I" 't
.

O b t f
pa (l inho d';;,; mais caros) iu-

.

M

• \, ' 1, � •

"

zan O por ,;)
.

c lmes�s I
a er�e.Ir�. s ,com a es O·

da rompida e ensanguentada, 21 (L!PI -, Um, porta-vos , nl�m s�t?r de mais de dois ram l�lC,lados as .sete hora�
resultado dos puxoes e inume- do OI ta \'0 Exercito anun- mil quilômetros de largura lOs chinêses haviam reali-
1'05 Icrimcntos que' l't'l'pLwlI lll! c.ou esta manhã que fôra e preparado pelos morteiros zado diversas tentativas nos
resto e na l'alwl'a.

l!' 1 1 í 'Ih' desneí
I) t 1 '"

. 1. 1
i .anl'U(dJ \:10 .nto LLêIC!Ue 0- i C arti arra, .Clue espeja- postes da vanguarda, sendo

,'n 1'0 (f' um l'L't'(';1l () tu- I
'

'!.

mano".
_

os d_;lis lJI'i�<j('�, rola- í cal pelos chineses, durunte ram mais de 14. 000 ob�scs. repelidos, conseguindo, no

v?m .�:IO. dUto, e, ves ?Ol' ()li� .

a noite de ontem, na extre-l O� as.saltantes, cO:1segUl.rnm entanto, ocupar duas posi
tra, Itc<;hwlrl i.lltlbe�l1 dos qUt, : rnidade do s0to1' ocidental! atll1gn' a prImeIra lmha ções durante uns trinta mi-
pl'eSCneU1Vali1 "al1ln10S0S ('. ,,'

'
. "

"
. .. '" ,

illesperacfos p,mhl-jíf'S". :]1> il")I1t na CO!'l'!a, realt- I pllllClpdl de defesa, onde, se nutos.
_____�__���_.��_.

I travaram, durante a nOLttc', Por outro lado vem sen-

A E R O .. ( L U B E D" B L li M E NAU i violentlis combates corpo-a- do martelada intensamente

j t'Ol'po. Esforços chinêses fo- num periodo superior a vin
A V I S O '

rum dirigidos para três po- te e seis horas a posição do

AOS PILOTOS E AUJNOS I ",ú:Ô€s situadas no noroéste Monte Careca, evacuada
de "Bunbr Hill" e batisa- ôntem de manhã, O Pico do

A�enden�o ::lOS illi 'l'{c'sses da .escola ele piI0�agem, resolvo

I
das com os nomes de "Car- Monte parece, agora, uma

q�Je a lllstrw;ao de alur:os <) () .1re.!:1L1mentJ de pilotos obedece- son" "Reno" e "Vegas" ,'cratéra de vulcão segundo
rao, doravante. o segt!!l1Íe c1'I1.<.'rlO: r" _. _

'

1) IN�TRUÇÂO DF ALUNOS:
_

Realiz:tr-se-ú nos dias rr?pas das Na�'oes U1_l1d�s I dedaraçoe� dos correspon-

�ltels, nos pe�J?dos da manha e da tarde,. excetuadas I deIxaram as duas prImel- dentes da Imprensa que SO-
as segundas feIras.'. .. • ,1',:S posicões aaarrando-se brevoaram a região,

2) TREINAMENTO DE PILOTOS: RealIzar-se-a aos do- ..' '"

�����g(Js e fcriados, dias em que os alunos não

voa-jNovo------------------H) O ul1ifórllle será de uso obrigatório, aos pilotos e alu-
. inspetor regional do Serviço

ncs.
_. . .'

4) De acordo com recomendaçao da Dlretona de A€ro- de Expansa-o do Trl"go' em S (atarl"nanautica Civil, '15 pilotos com menos de 100 ho!as de •

vôo não transnorL:lrãu passageiros, em seus voas de
recrei� .

5) Todos os que 'estivérem em débito com a entidade se

rão suspensos rle vôo.
Blumenau, em 27 de Março de 1853
Carlos H, Medeiros - presidente
José Waldc:nar Mendes Ferreira

Diretur Geral de Instrução

c a s a

NAGHIB REALIZÁ U
MA CAMPANHA ANTI

BRITANICA
CAIRO, 27 (UP) - o Mi

nistro de Estado Britânico, sr.
Selwyn Lloyd, virá de Kartum
Sudão anglo-egípcio, ao Cairo .

amanhã, afim-de conferenciar RIO, 27 (Meridional) -IA respeito da liberação das

I
das com a maior rapidez.

com o governo egípcio sobre a O brigadeiro Eduardo Go- verbas para os trabalhos a Basta dizer que o credito
tens a situação sudanêsa. Espe- mes será o executor do a- serem empreendidos pela de 417 milhões e cem mil
ra-se que o premiér Naghib cada militar entre Brasil e DNCOS. o sr. Andrade de cruzeiros já encontra-se no
ora visitando o sul do Egito,: ,�

.

lambem venha ao Cairo para
Estados Unidos. Revela-se Queiroz, diretor geral da Tribuna1 de Contas à dis-

participar dessas conversa- que a sugestão partiu do Fazenda, declarounos: posição do Ministério da
cões. o premiér Naghib realí- Chefe do Estado Maior das "As dotações crçamentá- Viação, que tomou provi-

Forças Armadas, marechal rias atribuídas ao Ministério denc.as sobre as retiradas
Mascarenhas de Moraes da Viação tem sido libera-

Será o sr.Eduardo Go es o executor do
acordo militar Brasil�Estados:URidos
Partiu a sug�stão de. mal. Ma�(arenhas de Morais

questão
na

cus.

" CAPITAL"
REDU(õES DE 10, 15 e 10 POR (ENTO

,

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS contou, desde logo, com o

apoio do Ministro da A€.
rorrautica- Chamado pelo
comando do Estado Maior
Geral e depois de ouvir

general Mascarenhas, o

brigadeiro não vacilou em
dar sua resposta declaran
do que aceitava o convite
que o heroi da FEB fazia
lhe em nome do presidente
Getulio Vargas.

Renunciou aos cargos
no PTB

RIO, 27 (Meridional)
° sr. Dinarte Dorneles

A Familia EWALDO TIERNH,ARDT e {Temais paren
tes, ainda profundamente abalados pela .dulorosa per
da de seu queriVo e inesquecível filho e irmão, jovem

'"

BERNHARDTR A L f

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silvdra

, t·.JUNCR E)(JSTIU 15URL
L,t.-..�4:0.IO:..=��-T.=,._1......... __�=�� ..........

-- ---- ._-

Do sr. José Soares Brandão ta com a dispensa do sr. G€'r
!"ilho, acabamos de receber a mano Guilau de Almeida Fa
comunicação de ter assumido ria, cuja nomeação foi feita
1 Inspetcria Regional do Scr- pelo Ministér;io da AgricuIt_?
viço de Expansão do Trigo em r�. O sr. J,?:,e Soares Bra�da�
Santa Catarina na vaga aber- Filho, que ]a a�dou percorren

,

I
do varms regwes do Estado.

J'1:=========':==� atendendo a circunstancia da
� nova orientação politica da generalizada da parte dos

tritic1..Iltura no Estado, v€m se
comunistas. Esta última deempenhando com todo cari-

nho na expansão, do trigo em claração se chocava com a

Santa Catarina, procurano in- opinião dos observadores
centiv:::r entre os �gricultores aue indagavam se os dois a-
o CUltIVO do preciOSO cereal. '

. �

que vem constituindo a maxi- I taques chmeses realizados
ma preocupação do governo a menos de cinco dias não

�lra�i1eiro, ? que constitui um indioa,�am as '\"esperas de
al�st��o eVidente de, que o

uma ofensiva em grandepaiS Ja traçou o cammho da
<

,

,�ua emancipação econômica. escala,

o general Arthur Tru

dau, recentemente colocado
no comando da Setima Di
visão Norte-americana no

nunciou aos c.ar�os que
.

setor em que se encontra cupa n� C0n:-lssao �xecuh�
Monte Careca, declarou ter

va e Diretório Náclonal �G
convicção de que as forças I PTB.; �ntregou ao sr.

_

Joao

das Nacões Unidas reeon- Gou�alt u�a c�rta nesse

quistarlam a posicão, As' ser:hdo" onae, entre outras

'd f 'd ],.. ch'-
COisas dIZ:

... '.p�I as SO 1'1 �s �e ps _

1 I "Nunca fui politico e

'I
'

,

��se:ta��� ��:li;; eo f�����: ���eigO;!�tede.n�:!ti���lP�� ·.Formaça-o ··de' le'c··nSlllc'os.' deCa�eca,. sao avaltados em nha, foi para ajudar a repa-
.dOIS mü homens, se� con-

rar a uma injustiça. Isso eon .

. III.

'.

t:r -as perdas. oca,slOnada,s seguido, voltei. ã'o q.u.e éra .( S t a 1·1 s·t I··C ·a" s ,·00· ·B·ra·s�IJIp�lo �ombardelO aereo apos isto é a um simples solda-
a re_brada :Ias forças das do do' PTB unicamente.

I
.... .

.

.

Naçoes Umdas. O g(meral Liberados os créditos ,. " . . :
... , Acaba de ser cnada, no RlO bca, a i.Escola BraSIleIra de

Marck Clark, ao descer do do M. da Vlaçao .

,de Janeiro, por decisão do 'Estatística, a ser" transforma-
avião de regresso da sua RIO, 27 (Meridional) - i Conselho Nacional de Estatís-I da fütúramente em Fa.culda-víágem ao suléste asiático,

. de de Ciências Estatísticas, e
,. que manterá cursos de forma-

declarou, que sem substt- ImlllllmlllmlllllmllfmlllllmlUUll1mlllUUmlmlmnmnmllJlmm� ção universitária, de aperfel�
mar á importancia dos com

A T E N '( A- O MO- R A D O ·R E' S
::: . çoamento; de especialização e

bates em curso, a perda (1 :: livres, destinados êstes. últi-

Me'
- iS ,mos à formação de Agente..'lante . areca nao repre- D·. O' V A I E D O I T A J·A I' :: iI,\1unicipais de Estatística e

senta um golpe severo para
.. ..

.

-1 :: .de ontras categorias auxilia-
as Nações Unidas. Acres-

•

Dia 30 de Março abrí.-ã suas portas à rua 15 de Novembro, 486 5: 'fes -'--. de n1veis intelectuai.s

1 CI k : em BJumenllu, ino pr",!io onde funcionova o Armazem Ponto Chie), :: progressivos - de pessoalf!entou ° genera ar que
A (., (' A (O E L H O 5: julgado necessário à execu-

não possuia infoTlnações ..
.

;)
;

_

. = 'ção de levantaluentos estatís-
qu:! permitissem prever U· que receberá grande sortimento de Tecidos comprados diretamen- ª ticos.
n1a ofensiva na primavera, * te das melhores fábrÍ<'as do País. e vendidos por preços jamais:: F

.. _ ..

-

vistos em. BLUMENAU ::: unclOnarao, no corrente
:: Retalhos dê Seda. a:g�dão, brins. chitas, riscadinhos, etc .. a me- 5:ano, .0, c.urso de formação uni
-

tro e a quilo. ainda 'llD grande sortimento de sedas, voiles, brins, = VerSltal'la (1.0 ano� e um li
S vre., de nível intermediário,

chadrês. casemiras, linhos. chitas. riscadinhos algodão. casacos _

=
para senhoras e crian;as, roupas feitas para homens e crianças e = �niciando-se as aulas no pró�

:: uma infinidade de ontros artigos" 5 ximo dia 16 de abriLe termi
-

Não façam 5;"as compras agora, aguardem a abertura da C A S A.= nando a 16 de dezembro sem

� c o E L II O. que lhe� venderá por pouco o que hoje lhes pedem :: férias intermédias_, ••..
'

:.=:_� muito. :.: A Escola concederá bôlsas a

C A· S A C O E L H O de lir111ãs Coelho Ltda 't :: 'fu�ci9nários ·esíaduais .de .Es
,

�

N b' 486 BI
., SI a = tatlstIca, devendo os mteres-

=
a .rua 15 de ovem, 1'0, em um�nau. a que ª sados obter informáçõ�s a res-

'.

=
lllms baratos vendera � melhor atendera. := :peito no Departamento Esta-

�llImlmUllllnllnlmlllllt.iIIlllIlIlliIIIUlllnmllmmnlilmUmillmill�idual de Estatísti.ca.

de apenas 15 ano>: de idade, tragicamente ocorrido- no

dia 24 do corrente, vem com o yresente agradecer sin
ceramente a todcs os que os confortaram neste doloro
so transe e, mui especialmente ao Dr. Paulo Mayerle,
às Irmãs do Hospital Santa' Izabel, pelos esforços dts
pendidos em socorro do pranteado extinto,:lo Pastor
RoIf Dubbers, pelas palavras de consolo l}l'ofcrid�ls à
beira da sepultura.

.Agradecem ainda, penhoraães, a todos os que en
víaram !lesames, coroas e flilres, e :lOS que acompanha
ram o corno atê à sita ultima morada,

-

Blumenau, 28 de Março- de 1953.

F E R I D A S,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR ERAS,

���tl.�ª' - �
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