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ORGAO DOS "DIA'RIOS ASSOCIADOS

:mo, 28 (Meridional) _ A
Imprensa foi iníonll:lda que a

COFAP e ::I Associação Co
mercial do Rio de Janeiro,
representadas, respectivamen
te, pelos srs, Benjamin Cabel
lo e Rui Gomes de Almeida,
assentaram novo processo pa
ra harmonízar os interesses
recíprocos. Decidiu-se nesse

encontro que a COFAP niio
rnaís requisitará generos ali- I
mentidos e começará a resga
tar as contas das mercadorias
que já Iançou mão Essas re

quisições da COFÃP vinham

I'SUscitando reclamações ge
f'3.1s.

�---------------------------------=--�----�--.-----�--------------------------�----------------------�.
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TELEFONE: 1 fi 9 2
End. Te!.: "NAÇãO"
Caixa Postal, Ja f N. 247 r

S, PAULO, 24. de desenvolvido, cesde dois a-

Será um processo deforma- nos a essa parte,
do de apreciar- o. resultado das Quando estive, duas sema

eleições munícipaís de S. Pau- nas antes da eleição, ·eOIT_ o

lo; aquele que nretenda eu' candidato sr, .lania Quadros,
volver o cheque levado pe.o ele me 'fi:xoi.i, o ponto central
PSP e pele PTB com a pe- so- de sua jornada pi'e-eleitonl,
nalidade ;:ln governador, com o "leit-mr,tiv" da campanha
) esquerr.sdo de governo, p�r política que dirigia a fim d';

ganhar a Prefeitura paulista·
'.'estou na Ilca para renovar

os métodos de moralidade po'
lítica e ar.ir.c.:nistrativa de. Sá'F
Paulo". Assim falou O chefe
demo-cristã", .

Ora( ;.i� o novo prefeit(} de
São Pauio fé' acha C1n campo
.é para defender os .níveís de,
probidade cívica e moral desta
terra, que companheiro mais

adequado, que colaborador
mais -.fraternal poderia ele a

char do qué o governador
Garcez?

.

Qu� fez até. agora,. desde
que está nos Campos .Elyseos,
,<, atual dirigente paulista? Ba
Iuartou, com o peito corajoso,
uma impávida .reslstencia con

tra o' emprego inadequado dos
dinheiros públicos. Estamos
convencidos, todos quantos ha�
bicam São Paulo, que nunca
o Estado bandeirante teve OU�

Iro governo mais honrado.
mais decente e correto do que
ü do professor Garcez.
Sua preocupação de morá

Iidade chegou ao ponto de in
tervir, dentro do PSP, e de
trabalhar no seio dos outros

Cinco - Prioridade para ím partidos, para Se indicar como

portação de materias primas candidato a prefeito um nome

produzídas no Brasil. q,ue pud�ss,: .inspirar a eon

fIança pública, E de fato que
Frizam ainda que o Brasil :f�gura mais_ rospeítavel, pela;

pods exportar cerca de 250 ClrcuI?-spel;ç-ao pes�oal e pelae

j
capacidade, poder-la ter en-

milhões de metros de tecidos frentado o sr. Quadros nas ur
de algodão e 10 milhões de nas, do que o sr. Antonio Car
'quilos de fios de algodão, ob- doso, Modesto, digno, compe
tendo, assim, perto de. três bí- tente, ele seria utn prefeito da
Ihões de cruzeiros, (Conclui na. a,a.. j)a�, terra A)

c. O. A.L

o que licou resolyi�o nall
reunião �as classes o�utoras
�, __�4

Aú cout rúvio do C(H� noHel3.rnüs ontem, ao dtvulgurrnns noticia
pT.)e"d�ílj:1' Ih CajlÍLli tlJ Estado, a COAF revogou a sua. portaria 'lue
L-npedJa. a rxpona.ção de cNeai, e outros produtos alimentícios para rõ
Ta do Estado, cuja pruvidcncíu vinha acarr-etando sérias dif1ellldade�
e entraves ai) escoamento '10 excesso de produção Aquela medida. foi
tomada. em conseriueneta da reuntão que o Jlresid�nte da. COAF teve
com Q pl'êBhiente da. Yf'U€1:1Ç5.0 do C:omércio dê Santa. Cataelna, do pre ..

sldente <ia A�scci3.�ão Come rctal. e Industrial de Blnmeriau e outro 51
elementos ff-l'ft',enia.tivo, das. classes nrodutoras do Vale do Itaja],
Segundo nottctou o jornt<Í "O Estado" de Florianopolis, a. referida reu
nião teria stdo patroelnada pi'lo presidente da Fede�açã.o do Comercio
de Santa. Carnrtna e unue roram estudados os problemas em causa,
conforme se ,!er,rPHltle !lu 'lU,' divulgou aquele diário, assim se rerev
rindo:

"SOLUÇÕES f em quilo, será objeto de estudos da
"O plenário, após estudos mettcu-

,
COAP,

Iosos do� casos, face li. Portaria, re- i Essas as soluções encontradas pa
solveu Iíberm- BO por cento de vá- ra os casos criados pela Portaria

r�os produtos, enquadrad�:;,,�o ci-l de ":_ários artigos e �ereais esta::atudo ato, entr-e os quais, .e1J30, ar- n. 2:>3, da COAP, cura exportação
zoz, farinha de mandioca, etc, bem

I
proibida, Vamos aguardar. de fu

como da manteiga, queijo e outros turo, i que tenhamos a produção a

produtos de laticínios, permanecen- tend ída para o merendo consumi
do, pl'ra o consumo interno, cérc!l

I
c!úl" sem que a população seja for-

de 20 pOI" cento da pl'oduçiio, ç·;da a pagar mais caro com a falta
o COMPROMISSO! ,do produto", Será. então. caso

0.5 fabricantes de manteiga é I não frutifiquem em beneficio do

c;l;eij0 ass.1!1ir"m o compromisso (Conclue na 2a. pàg!:;,a letra Il.)

forrnal ce, no próximo inverno�!
______,._ ..

manterem o "tual p!'�ço desses
1----------·-------

_

e externo, qUI> é, em parte cnlabo-

I E -, I���::t�s�n�:t:! ccon�O���;:�� in�;��� xistem espec,tõtiviJs ce que ocorrerão os
.

controlador de precos,
.

::g:�;::�:;:����;::';�;:�;II! mais graves acontecimentos em São Paulo I
tual demasiadamente elevado, foi
asstln to que levou ao plenário, .

r

est�.dOS, Disc�,tido O ca�o: da e.xpor-. ·.Sura-e Q possI"bl· ·11·dada ··da 1·nter·ven.�Q-"" fAdAr·altaçao, qp'\, ftcou permItlc!.;L em 80', . ... _. .
. .

. ..'
- ... .

.

y V __ '9 .

por cento, tambem, permanecendo
. ,

20 por cento no mercado consumi-I RIO, 28 (Merid,) - Com grand ..� em São .Paulo, f oi uma liç50 para

I
dltar que O povo de São Paulo. ja-

dor, interno, foi apresentada pro- destaque o "Diário Cari6ca" pu- Dizendo que o sr . .Tania Quadros () governo nUlis se conformará com qualquer
bll'C a·' t'CI'�S orou d j d OIS' de alZYum�s horas no RI·o RIO,:la ("rerl'_l, - '_,' o.r. ,7"a-o rr,.nvimento para depór uma autori-po�ta para estudos, referentemen-!. _

a v nas no i � 1 n ,.lS, r e ep �.. .. n .,_

te a dois tipos populares, entre os ;
Sao Paul.o. segundo as qua::.s ha ex.. de Janeiro .retornou à São Paulo J\'Ianga1Jt:lru. falafldo ã reportagell1 _ dude h�gititn!Jnlente eleita. A

..pro

quais o �l.gulh=,-, com rnenrlres

pre-jl pectativa dos mais graves n�onte·. na nlais misteriosa viagern política Eobre a vito:.dn ...lú S!:. J"anio Qua- posito dos rumore5 de ([ue tenta ..

ços. O custo atu�l, que varia de cimentos no país� surgindo até a dos ultimos tempos', o referido ma- dros, disse que r.la foi luna liçáo ria p�··itat· a posse do �.r�·!"cito elei

[) !!. 12 cruzeiros, confonne o tipo. possibilidade de uma intervenção tutino diz. que há suspeitn:s fun}la- para o governo ..As urnas revela- ir;, ,) ET. Nogueira GaTC(:'S 112'clar�:
mentad�s de que o prefeito de, S, ram um desconh-,cimento geral da _ "Empo5s,llCi o ú. Janio Qu"-! Paulo tenha vindo entrevistar':se situação pelos tl'�iensor.es do sr, �rcs na p':eJ< it'lra ainda que ·,,·ja

:

justmnente COln eleraentos da tnn- Cardoso, quanto ao sentÍlnento du n€:('f;$�Úl iu pOt" rws ruas c�Jntin�cn
ior responsabilidade da vidu políti- povo paulista, Parecem até turista3 tes d.,,, forças (\0 Estado,
ca e militar do país, que �e opõem, em torras estranbpíras. tomando a·

a qualquer tentativa côe quebrá da par&ncias de realldade, ·E�sa incom-

II<,galid<1::!e C'on"tit.lIclm,al.
preensiio que 05 diregel1tes dos
grandes partidOS Icem do sentimen

I . Alfm do (!Ont:lct� que o sr, Jallio ,io �o povo, é realmente it_lcompre
pela Rêde de-·-V-i-a-c-..•-;-o--P-a-r-a-n-á- Quadr::>s !ll!mtevL' <mtem com o lVii-I enS.lvel. Eles e a gran� ,'ml?_ren1sa- I nistro dn Justiça Z COI!l o sr Gc'_ enganaratn-se, set��re. a� nao e-

t I V , ..
-'

'"ocados o� ou I varem o povo Ll 5erlO, Por iSSO mes-
uro, 23 clV1erid.) - Quase meio dido de inform::.ções teve origem U 10 arglls, sao Ig ',�: mo que prometem Unta literatura
·11

-

d'·· I' t,' I 'i .

. -d ti
'

h tro� que manteve {'nm ilutorldade�

I
lm 1ao c socos (t! I'go (e pIor

u-,"uma
sene e no Clas

qUe.
cega-

.. .., .

,
fria de programas e se esquecem

.;ão n"cion,,1 foi o volume de trans- r:1m a ser veiculadas até da tribu- oe destaque, Ontem � nmtc .1 re-
do governo ou do Congresso

l-,or!es da<luele eereal feito de 13 na d:1. Camnra Federal, de que a p,wtagem da "lVklldl'mal·'. esteve

1
.

.,

de. dt�Zelnhro uUitno até () clü\ U ( prüthwuu de tri1-�o de Santa Calari- €��_ �tividade para des<.'úl�nr onde
Elupns:.;ará fJ sr. Gllr-(',ê-S o

dI) corrente pela Rl·tlt" de Vhu;:."io n;l, 'filiE'" o.e�llla I) :-.�_gundo lugar e-ll- �e enr-ontrava. ne::;tu. CF.plV,l. OSlo..
IH)\'O Jlrt>f4�H.(}

Par.au ....\i.�an1..:1 Catadu!l, r'onforrnf� tre o:. 1':sL.Hins pl'urlulores daquele Janio Qundros_ Na l'f'fa do ::;1". 0.:;- 1 .. n,In, 28 {�\-let'jd.) _ SolJre os j'U
r�gístranl dados l(u'n('{·inCis r..ela di... (·en·aí. e::;l::.tv�j apodrcc2nllo uos de.. cal' F0111:ura. Dude seg.ul�do �.e ü.i ... Jno]·e!-i de que procel'es paulistas te ..

l'eção d�que�a ft�rrt:vi.� �nl _respos- t�.n:--,ilns .(}flr ftlHa de tr�n�portes. �iú, estana. ele �losp.e_C1�fto. fO,rnn.• \ rHtnl :,idll eonsultadüs para asmnni

t.à
a .U�l1 lH..{ild�) th" lnt:,rhHl<;oes qtl{� C ülltl'.a.l'��.tldn aqu.ela� nolJe13s, re.. l.ulornVidC:i qlU· �h h:lO. '"}t-!

enc�H"1 rC4rn a iutcrventol.ia d(:a São Patllo.lhe (ln Flll'lllJ1lnhadn pelo sr
..
TOZ7.l

I
\,.f·la �1. Hi-'de de VlÜ.I�;'iO Pa.raná-San- travu o prr·fe.!tl) lJti\1l1sla. l:'endo

o .IDi�riú Carioca" ouviu nu Ca

(#�alVii�. �(:1i�·�.to.�· . _ It� � �e�:r�a_nlent() tal t.\q�_�in� n� rFS]10S.tu (JU� d�rigiU , �Oi:: quasi (·2rto '-IUE legrr.,;;;;-.lJLi p·l� pitaI pauH�:ta., fi sr. Lupa�l Nogttpi ..
<le Tralbpulte.. d" luFA., �.�5e pe, (Concluo hS �·a págma .eh!l FI ra SaO P�1ll10

1';1 nareês, qUf' fkd:lrfJU:

o

(Texto na 6.a l,ágill:l)

Austreaesno d1: Athayde

-

ii chefesde fa ilia$obressallados com
a ameaça que paira sobre seus lares
DEBATIDOS NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

NOVA r.m DO
os El"EI'l'OS DA

CAMBIO
DO IUO
J_,!V!tE

ruo, 23 (Meridional)
C: ntinuam a ser debatidos na

Assoclaçâo Comercial os efei
tos da nova lei de cambio li
vre sobre o comércio e a ín
dústría do pais. Ontem foi fo
calizado a situação de sete es

tabelecimentos que compõem
as indústrias Tuffy Habib SIA
de cuja firma o chefe, sr, Tuf
fy Hablb, disse:

Quatro - Cambio oficial
também para maquinas que
veem renovar e aperfeiçoar o

parque textil;

ca que puii a sobre seus lares.
Eles e nós, bem como os in
dustriais que concorrem para
a economia de divisas na difi
cil conjuntura cambial, apela
mos para a CEXIM. QuerQ, es
clarecer que temos sido prli>'
terídos na importação de ma"

terias primas. Faz um ano que
pleiteamos a importação de
certa rnatería prima. Não fo
mos atendidos. Outro solici
tante, porém, fo.i contemplado
com mais de cem toneladas da
mesma materia pr-ima.

"Estamos sem estoques de
utilidades indispensáveis ao
consumo e as fábricas que as

produzem se encontram na

eminência de paralízação to-
1 tal em face da -falta de mate
'ria prima e acessarias, cujas
• importações apesar de solici
tadas com a devida anteeeden
da, não foram liberadas.

Os onerarios teem razã'J.
: São miÍ chefes de familia so
I bressaltados diante da amea-

RIO, 28 (Meridional)

�;:��F�::��l���a{��d���t:1; II, 'Na-o· at AOD� 'o" 'r 1'01110 OO,dÇ�IO, Ja elaboraram �m memo- Uli laJ� O·· du . uUnal com a conclusao de seus, .."".1\ iii

��b�t;:�i;:�% ddea a���sÚbl\���
·0 C Dvllllte lelllo pelos II'guro-uor��{��:::i��1;;��:is:���t�= . o..· . •

am os seguintes privilégios:
Primeiro - Percentagem de RIO, 28 (Meridional) - O sr. aparlamento de seu amigo Olavo

30 por cento para venda cam- 'Jânio Quadros chegou ôntem, ;·n- Fontoura, e assim, deixou o Minis
biaI de exportação no cambio cógnito, a esta Capital em um avião tro da Justiça e outros políticos Ilec>

livre; de propriedade particular do seu a- quiosos de sabér o segredo da sua

Segundo _ Cambio oficial migo industrial, sr, Olavo Fontoura, vitoria n2S urnas.

parà. importação de acessórios em cuja residê�Cia se hOSP,edOU. �o Não se conformando com o

sobressalentes de maquinas que se sabe, disse o prefeIto eleito "bluff", os figurões esperaram até

não produzidas nO Brasil; '1
de �ão Pl}ulo que viér� desc�nçar quase meia noite pelo conviva. Co-

Três ---:- Mais rapida .conces- aqul. Engan0\Í-se, porem,. pOIS o mo este não aparecesse, telefona

são'. de lkença para artigos es- levaram·à -,presença do g?vernador .ram para a resiclência do industrial

sendais ao funcionamento da Amaral PeIXOto no palaclo de Ita- Olavo Fontoura, mas, decepcionall
'indústria; 'bora, e no seu regl'esso à rioite, temente. responderam que o sr.

atraíram-no para o restaurante "Le Jânio Quadros já estáva entreg1.le
Gremallere", onde o aguardava o aos "braços de morfeu"

IUO, 23 íMerid) - O deputado monstra, também, que. o 110VO já
Jarhas Maranh:ln, [,tl:mdo à 1'e1'o1'-l !:orneça a disllnguir entre os egols
tagem sobre o sentido da vitória I tas distarH'iudos da sua sorte e. a
du candi<í"tura .Tanjo quadros,

a_,
qudes que, agindo eom sinC€rida

firlHüt1: dt· 11n vida pública sentem E co ..

-- .IA \'ittJri.o. .to 51'. Junjo Qua� n1tHl�{arn com seus prl)blenlas e· di ..

,b'ii.'; íHdit�:� qw: o povo eOlll(:'(:a �1. fii.·Hltlhd.-:s. O povo não re:=,prita
lt!l' nüf;ào de seus direi1o� poHticos. I nH1is lH�Ó:·do.;;; de Cil'tln. para baixo

PrOl1ll! ,,,to -'a ,liInsta Iara-o no r..:isl·' e' .-jPdn '_!�;l:::) ,!���11::: �;�:�:1, !�;�:;;'::�:�jn: �_�ll:�{'_:P=: �lll��'r_��H�.:I"�,
De-

\,., a, l' U

I �;:���:';":", !.;: ::::��:::�:<:::::;:,::;: I
uma gran e incJustria ele vitõminas I :�:;'::;:'.;:�;::::':::,;:�<e::::2;:�:.:,�;: I

Cuida o governo dos problemas· da alimentaCão da pavo
RIO, 28 (lVIerid,) - Foram Clmento d� fal·innas

al�me!'ta-lganizado
pela C�n�issão Nacio- TOQUI0, 23 (UP) - O Pri-

recebidos em audiência espe- ll'S e destmado a aUXIliar Js nal de AhmentaçaJ, por de- meiro Ministro da Coréia do
daI peI::> presidente dn Repú- '!a;,;dados dJ uUl'deste, E",e terminacão eX�}l'essa do Pre- Norte, Kim II Sung, C011cor
b1ic'1 os s1's, James Sl1arp � rnaterial ofereCluO será enrr' 'sidente da República, Ordcnou dou co.m uma troca imediata
James Bellano, resp..::ctivamen' q:lH'ido com 1,.300 tonelada.s lo presidente Getulio Vargas dos prisioneiros de-guerra do
te presidenLe e vice-m'''sidente d,! farinha de mandioca e ín 'ique �eja procedido o enrique- entes ou feridos; e ao mesmo
da Ulerk do Brasil, que fv- bá de milho, tornando e!;'lt's' lcimento alimentar com produ- tempo, propôs que se l'ein.i
ram apresentados ao C!-lefe da prodlltos de alto valor nu::-i-, ,tos �elecionados e que fossem ciem as conferências de Pan
Nação pelo professor Josué ÍlVG e possibi1;tando, dest.l �ele� distribuídos através dr,. Mun-John para um armistício,
de

. Castr_?, preside!1te da

CO-,I f(?rm,'" c: �omLdp efetivo à C'l-' i�egião Bra�ileira de

ASsistên-/. �im II Sung dirigiu nesse sen
ro 1 S S a o Nacwnal de A- renCla allmentar no nordeste,I.SCla. ('ue hOJe se ocupa em dar Íldo uma mensagem ao gene
limentação, Durante a audiên- Inicia-se assim, esta experi-'Jassistência às vítimas da se- ral Mark Clark, que foi trans
cia estes representantes da f ência dentro do programa 01'-' cas nordestinas, rnitida pela radio de Peiping.
maioria da5' indústrias de pro-

........ .............;.. �_.dutos quín:icos e alimentares
e, princip,tlmente, de vitami
nas do mL:ndo atual, entrega
ram ao Prf'sidente da Repúbli
ca um :n,�;norial acerca da

<luase 111:eio milhão

------------------

projeto de instalação no Bra
.sil de UIPd grande indústria
cC' ,.. itaminas e outros produ
tos químico.:; de alto interes
"c 0;0 pr'Jgrama de alimenta
ção e saúde pública do govêr
nú i"lrasilei:fo, O memorial con-
substanci�l os entendimentos

pre!iminal·( s mantidDs pelas
industrias com organismos téc
f!lef1,� que, no país, cuidam dos

problemas da alimentação 8

·nutrição, e o projeto em estu

do, que se orienta dentro das
o('iretrízes traçadas .Dela co

m;ssão nacional de alimenta
çã.l, no que diz respeito à cria'
ção e expansão da indústria
de produtos alimentares do

paf:;,

Aproveitaram a oportunida
([...', os diretores da "l\lERK",

. p:.ra ofertur an governo bra

�jleiro duzentos qui!ogran:. .'S
de vil:amit1U$ e sais minerai!,:,
!'ob a forma de complexo n:l·

tr:tLo, utilizál·d no enl'iqu!J

TOA
A BICICLETA
INSUPERAVEl,

Um Produto da
f.ábrica MONARK

Ar VENDA NA FIRMA

D E BLUMENAU
Rua 15 de Nov. 54

fiLIAL
Blumenau

sr, FranciscQ Negrão de Lima, Mi
nistro da Justiça. --�----------------------

ASMA Acontece que o sr, Jãnio Qua- -

dros ao chegar ii Copacabana, ob- TROCA DAS N O I A S
i

servou um l'.utomóvel em que via-
.

java um batalhão de reporteres e I MIL REIS ATE' 55J fotografas e uma massa de curiosos.

Estrategicamente deu volta .para o

Voltaram os

eomprimidos
BOEHRJNGE't,

afamados
EUFIN de
ALJl:'>T<\NHA

Prorrogado, por três me

ses, o recolhimento sem,

desconto

I.

«Começa o povo a ter noção
do seus direitos políticos»
- o sentido da vitoria. do sr. Janio Quádros d

A Cdixa de Amortização re
solveu prorrogar, por seis mê
ses, a partir àe Lo de janeiro
nltimo, o prazo p.ara recolhi
mento, 3di1 desconto, das Se

guintes ndas do extinto pa
drão "'l.H réis·'. 5$000 - es

'"3.mpa 79,a; 10$000 - esta'N�-
13a 17.a; 20$000 - estampa
1IL1; 200S000 estampa la.a; e
500$000 - estampa 15,a.
A partir àe Iode junho

prOXlmn será') alicado5 no re
colhimento des:;n" nota� os des
contos abaixo: de julho a se�
tembm. - 5%; de outubro a
novembro de HJ53, 10 ',l;'; de
dezembro de: 1953 a janeiro de
1954, 15%; de fevereiro
a março de 1954, 20%; em a
h r i 1, 25%; em maio, 30%;
em junho, 35%; em julho,
40%; em agosto, 50%; em se�
tembro,

..

60%; em outubrG,
70%; em novembro, 80'%; em
dezembro, 90% � em janeiro
de 1955, 100%, isto é, perda
total do valor,

governador ArnrJn :Melo em entre
vü·ta eoncedida úntem. na Ritd;o
Tam:mdaré, As fo.tografias publica
das peJo "Diário de Pernambueo"
são do,:umento eloquente da inva
são tl. M"ta Grsnde e que foram
trazida,; pessoalmente pelo sr, Ar
noti Melo e mostrados ao ministro

�;pnl p·)nf.'cnánci!'"is COUl sua.;; aSpil'éi- JúAo Cleofas.

l.'��(,:-i e pr.�r\.. �nchu �. Estudo dê a.umflnto

n.ssaí(�m ii, flagelados as i .

ruo, 23 f.Merid.) - O Sindieato
fl'Í".l.' l" o .-om';Tcio i da:: Empresas de Transportes de

HECfPR !lB tMerirl,) - há três· Carga cio Rio de Janeiro designou
(lLls, Pt rto de óeis('{mtos f1ag·�lados )uma comissão que deverá estudar,
invarlir"m o município aJllg.lallO de com O� representántes .dos empre
!\'j:; t�i Crar�de. tnrniHldo de ussatçn gados eiTI transporte e c..argas�· o

todos os v;\'ercs dil F<:'ira e dns ·('3- 'pedido <19 illlmento para a classe,

S�l:i (�(' cc·rn(l' :io. Cen&s drGmútieas �--\o, tneSlno �enlpo. o Sindicato if! ...
rQgi�trarall1-�e no municipio visi- formou que O diretor do trânsito
nho, algumas das qUGis como ca- atendeu �o seu pedido, extenderi.
�os d":! morte por illuniçfio e úe do ��té às deze�seis horas a pernlis",
lllulhéres, dando luz em plena vÍa s;,o para cm'Ma e descargá nas r'IaS

pública e quc foram relatadas sem Acre, dom Gerardo, l\Ihrcado �/;u·

qualquer nua"ce de literatura pelo ,Conclui na 2.a página ltira CI

-

Prepare �

" o futu TO de
seu filha
dandQ-lh.

IOFOSCAL
(IodD.fWm-Calcio) •

VENDA DESTE mARIO
NA ENGRAXATARIA

PONto cmc

er' aplica todo ri
A

r ii legislaç'"o
soviética contra os crimes e s gur ça
�DsIQS eu) liberdade centenas de homens mulhereS e crianças
MOSCOU, 28 (UPI - De acór- ,;el·iio ', ... os nov',s pro-

I
tem ii Comissão de Forças Armadas

do com O decreto assinado pelo ]deis (J" g'dos da Câmara, revelou que em cem

presidente Marechal Worochílow, o tiros os "'.Níke" tem. atingido. s,es�
novo governo russo pô; ',ro Iiber- W.:SHINGTON, 28 _rur··) - �. E, sent� e ClUCO alvos, sendo, assll':',
dade centenas de hOl'(I.�n!;. :l"'lull'h:'- xerclto informou, hOJe, �ue mnd3:

i c�n�ilder�do a melhor arma antl

res e criancas, preso; por C1 i",e5 no verão deste ano, serao postos

1
aerea eXIStente,

que n:;o rõe;n em perÍll> a ,egur'll"; em uso projeteis dirigidos super- Prossegue a, tatica dos se-

ca do Estado Contui1t-.. l) governo � sônicos aéreos. O projétil em ques- nadQres ltabanos

declarou que 'será aplicando todo O I tão, conhecido co�o ":'ik"·'. ehega ROMA, 28
_

(UP) --:-
A's dez

rigor ela legí,l>!ção sovle!t(';l 2.(.S! a desenvolver dOIS mIl e quatro- raS da manha de bOle, Ja se com

auto t.S de deliros cO.11rn-revoluc:n- centos quilômetros à hora; e é do- I pletaram quarenta e oito horas de.

nário" ou que; meacern a 5egUr"" •. ! tado de radar, de modo que difi- t sessão �onti:r:ua �o Senado .it�ia
r,a '1') Estado; " essa frase parece I cilmente erra o "Ivo uma vez encon no, devido a tátIca ObStruclOllIsta

indic Ir que a,; penas ".< pri�í'-'neí- trado este. O secretário do Exerci- ,dos senadores . da esquerda
_

que

rog pdíticH ,,'o serã� reduzidas to, sr. Roberl Steven, falando ôn-; procuram ImpedIr a. aprovaçao da

, �ova lei e#(·itoraL E
o aI.·nda.

restan.1.

liI"IDIIIIIII_••IIIIIIII••IIIIiI.liIIIlIiIII!!I••IB.IIIIII••IIIIIIIllll!lIIIiI.Ill!lIiIIII.IiIIIIIIIIIIlIIIIlIIIII-:� senadores llir.postos.a falar, em nú,,·
I

mero suficu:!lte para ultril!)aSSal
. às cinqueJlta e uma horas e vinte
minutos da �"5são de Janeiro úli\�
mo nn. Cân1.pra, em que os COI'n\i.

�istas eU1t:lf:garam o mesmo recur

mente.. uma centena de esquerdistas
se ins:::r�v..!l.l. para ·fazer decl3.'l'��
ções de voto a. respeito,

Essas declarações

Prepare
(} futuro de
seu filh.

B l U M E NAU E N'S E !
Resolva seu problema de abastecimento de leite, te-

�o.

lefonall{lG ii USINA FRIGOR, llelo. telefone 01 e reclame,

qualquer irregularidade que encontrar•

Para impcC:ir que o projeto to�se
submetido à votação do Senado os

comunistas pediram ante-ônten1
urgência para um prójêto de lei de
ajUda às mL lheres que trabalh'...n

nos arroz:! $ do norte; e. imediaú-
(V)

PJ ira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_IMOP:pR!UNIDApfS. 1 �itais .. lvisos II &nnvoca�ões II (ine
c � NEM (i�e

e. O"CI"'O' de-, o·c'a's'llIIIIaNo
htdustria de"(oarS'o,ynaEgrerm Se. AA'l.efatos de ,Papel' HOJE - DOMINGO; às 2 hs. -: TIM HOLT - RICHARD (Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. ,_;;.' Comeri)Jal)

.. 'CQU ....l' INE "iXTHITE o SEU CINEMA _' Com .Renovação de AR PERF.:EITá - j\lll·..,,,enta:l\lAR'l'IN - "A L-,_.. , � vv �> "m

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA «Cavaleiro da lIudacia» HOJE - DOMINGO, A'S 2 HORAS;:"":' $essíí&��:J}etiza�,

da, apresentando, shots, complementos ". .-
" .

,Pelo presente ficam convidados os senhores aclonístas UMA DAS MAIS EMPOLG1!.NT;ES AVENTURAS DE
filme: -'- ROY ROGER.S, DALE EVANS c,'GERGEdesta-Socíedade a comparecerem à Assembléia Geral Extra- "MOCINHO" MAIS AfAMADO DO CINEMA! TIM HOLT! "BARBUDO" HAYES. em mais um sensacional weiftern doVENDE-SE em Rir) do Sul, no melhor ponto da cidade, ordinária a realizar-se na sede social à Avenida RIo Branco, UM "FAR WEST" VIBRANTE DE EMOÇõl'�S! LUTAS! lVUS- . ," ,

uma loja de tecidos, inclusive pequeno estoque. -.
' nr. 365, pela'> 14 horas do dia lei de �abril p.t., afim de delíbe- Tl;:RIOS! AUDACIAt. ..

- Acomp. Compl. Nacional - dese-
Rei

:Ols UC(J�V-=OYSD: li f II: fi_ TiO' T E X i, .'11,.0'" li.Preço a 'combinar com o proprietário, sr, Francisco Per- rarern sõbre a seguinte ordem dcdta: nho _ short e :t:eimtinvação dó seriado: é" ao !( U, J [K "e.i . Jt ftrou em Rio do Sul

I 1.0) Redução do capítalsocíal: .'
II t. T""«'

, ",

'd E
'.

t" " '

.':"_ - - __: -,_ -- - -- -- - - -

1\,,1
2,0) Conversão de créditos em capital; ·"0 ,e:s'ouro O seO fUfO

.

Compléta o programa; a continuação do seriado 'i�'

M· ""'P I
3�0) Modificação dos Estatutos Sociais;

Preces liollulal'es·' Platéil ors 6,00 e 4,00 - Balcão o-s "A 'Invasão dos Peles Vermelhas·. ."".

4.0) Assuntos de �nterêsse social.
.

-

..

"

.

. .Q"r.c· n'el�O I Blurnenau, em 2::; de março de 1.953. 4,00 e 3,00.
'

. com WILLIAM ELLIOT. - Preços de costume.
.

'.

. --

.

i HENRIQUE RISCIIBIE'l'ER _ Diretor-Presidente!.i HOJE - DOMINGO, às 4.30 e 8 hs, -;-.JANE.'i<VYMAN HOJE _ DOMINGO, A'S 4,30 e 8 HORAS: - VQltll a
- CHARLES LAUéH'I'ON _;_ JOAN BLONDEL - RlCHAR tela (h CINE BLUMENAU, o maior espetaculo eínematogbarí-

CA�il�a Düi Ti�r[in MinO � 'iDa" ..• �;'E��'D"t�j;;I�'�
-

p:amouu, ap"'''Lu'·iL"b'I�.·��o BALSAMO QU SUA. ALMA RECLJU"AVA! ... o S.I SA
.

E
.

FILlVIE QUE FALARA' AO CORAÇAO, ATE' AS LAGRI-
em Tecnicolor, com Hr�DY LAMARR V1CTOR lVIATURE,MAS! -O VEU AZUL. . OU º VEU DE CASAMENTO?; <s , GEORGE SANDF;_RS, ANGELA LANDSBURY e �IEN!tI \'VIL,QUAL, REALMENTE E' A MAE DAQUELA CRIANÇA. A

t'COXON: ·'S.�NS410 E DALILA" - Nunca se VlU UUl filmeMULHER QUE �HE mm ViDA.:-- OU,� OUTRA QUE LHE, tão a.ltamente aclaníadQ�t! - ;0 _público pediu, �e o c4i,e Rlu
DEU O CORAÇ.'lO CHF.IO DE AI\<lOR? AINDA fIA SOL EM. menau volta a nresentar "SANSAO E DALILA" - Preçcs de

.,
MINHA VIDA" D�VI: fiER ASSISTIDO 9ESl:'E O INICIO. costume. - oi ingre�.s('s numeradas para a sessão das 8 .láAcomp. Compls. diversos - Preços popu,a;res. PI. ,CrS 6,00 .estão à venda.
e 4.00 - Balcão Cr$ 4,00 e 3.00. - A' NOite: Platea Nume-
rada CrS 7.00 à venda :1 partir' de hoje das 9 às 11 e dasi

. B R E' V E: - ':141\'I!lLQUERl'DA", _,'VITIMAS uo DES-13 às 17 e das 19 em diante. .

TINO .+-.RE',l'R-IBUIÇÃO e'.. , "UM.A. AVE.NAGUARDEM: "O HEROE DAS MONTANHAS" - RAI"
NHA SAN'l'A" - "GliNGA DIN" - "SINFONIA DE PARIS" TUR.A NA AFRÚJA'i.· A G U A R D E M: - "CitE
E" ':CARNAVAL ATLANTICA." COM OSCARITO: PUSCULO DOS DE-IJS:ES" e "Uma Rua C1ià.mal1a Pecado".

Blamenau···

SEGU.NDA PA'GINA

V'ENDE .. SE ENf'ERMEIRA
. AVISO

i
Acham-se à dísposícão dos senhores acionistas, no. escrí

tório desta sociedade,' (JS documentos a que se refere '0 art.'
99, do decreto-lei n.o 2,627, de 26 de setembro de 1940.

.

Blumenau, em 26 de março de 19,53.
Henrique Rischbieter, Diretor-Presidente

BERNHARDT IR�1ÃOS
Iridusiria e. Comércio de Calçados e

de couro Blumenau
EilI LIQUIDAÇÃO

AVISO AOS SENHORES ACIONISTAS
A Diretoria desta �ocíedade avisa aos Snrs. Acionistas,

que estão á sua disposição na séde social à Rua .João Pessôa
'

Beco São Joaquim. nr. 125, nesta cidade, .os documentos de
que trata o artigo 99, eh decreto-lei nr. 2627, de 261de setem-
bro de 1940. '

Blumenau, 24 ele março de 1953.
A DIRETORIA

.

ASSEMBLl.;'lA GERAL ORDINA'RIA
Com esta são convidados os Snrs. acionistas desta socie

dade a comparecerem 2 assembléia geral ordinária que se rea

lizará nei dia 26 de abr.I do corrente ano, ás 9 horas na séde
social á Rua João Pessoa - Bêco São Joaquim nr. 125, desta
cidade nara deliberarem sobre a seguinte.-

ORDEl'Ü DO DIA:
Lo) Discussão e aprovação do relátorio da diretoria, Ba

lanço e coílta de lucro:� e perdas e do parec-er do conselho fis
cal:

2.0) Dcsignação de novo liquid,atário;
3.0) Assunto.;; de interesse geral da sociedade.

Blumenau, 24 ':le março de 1953.
A DIRETORIA

S. A.
Artefatos

:}?l'ecisa-se de marceneíros profissionais. Paga-se bem.
Melhores: informações. no Escritorio e fabrica da Ind. de
Moví:!�s .Ideal Ltda., li Rua Cap. Euclides de Castro, n.o 142
-- Bãumenaú.

Industria de (arfonage m e Artefatos. de PêlPçl,
"Oflpr f I

Jt:l'N s. Ali

Correspondente em inglês e

alemão. com conhecimentos
primados de por-tuguês, pro
cura colocação. - Ofertas porUma. boa EcyiPREGADA, para cu- favor sob FUTURO a]e da re-

sa partãcutar e exclusivamente P3-- dação deste jornaL'
.

.'ao serviços domésticos, com boa

a_j'
'

part'J).c!a e que fale e alemão. Pa- " ,

V E "N D e r Egn-se bem. Tr:j.ur. com: ERNA . .

• (lN J
KLO�Z - Bêce Timbó, 315 ou

:Empresa Ka�mo I..tda, - Prolon-
f,am"nto. Rua Dr. Victor Konder. Uma PADARIA completa'
___ ._ __ _ _ _ _ _ _

mente instalada, bom ponte,
I com ótima _freguezia.

.
. Inforrnaçôes com. Eugenio
Lang - Rua Sã'o Paulo, 1473.

PROCURA .. SE

Diplomada e com pratica,' o
ferece-se para trabalhár. In

furrnaçôes�ésta redaçã� _

Um Undo terreno, com uma ca

sa de madeira e díverses 'ranchos,
peitú· aó perímetro urbano da Vi
la de 'Rio -do Testo, medindo' 3D x

560 met�s. - Freme com O) 'Rio do
Testo e cortaão. pela estTada. geral
Blumenau-J:uagliá do Sul. Tratar
'com: RodoUo Klotz, na Empresa
Karmo Ltda., Rua dr_ Cappelt, 'li;

Fone '1435 - Blumenau.
'

OFERECE .. SE

A LU G A M .. S·f BATEDOR PARA ARROZ
(com armação de

EM CACHOS
ferro)

" "fi'

melhor envergadura para e1\; -

[�ENTno =DE' A-'U-'-TOM-OVt:IS gir ns 'destinos da metrópl'l'21\ . I. bamleirante.
!>!Llma hora como esta é P�E·

ciso falar objetivamente -da!'
1937 C'J";'\S. Descobriram os adver-
1951 sark�: do chefe do PSP que e-

Todos os dia� das 11 até 13,30 horas .e . das
18 boras em dIante.

.

.1940 le pllsera de U'lrte uma reser-
Fra�lgos Marn,cos cí muss de maçã, churrasco]939 va jinanceira� f!uando gover-

1938 Frango a milanesa etc. Fraqueza Em Geral
1951 ���I�:r'lJ��'ap���i��� e�c.elfil� Bebidas naci'lpais e estrangeiras.

� 1· V1N)lQ CREOSO'iADO
1948 ond� PEoVém es�a reserva? Dê, �<';���-t,>.��������.. Silveira1:'40 comlssoes extrmdas de negw

f1948 cios feitos por particulares
( I ���'%.�",����s.�%;.;".�.:�:s.x��""-���] 048 com a administração' estadual. .. � �

1050 Com evidente impl"l..ldencia, I niei aI Viseonde d I b I' III III

d'
AI II

.
_. .' .----

�:;,� �e:;�lt�I����,d�e�a1��Ji�07; Pra�a 'Scrvulo DOUra(�o. �,��:%,:� '1 UI
"

a"
,

'0 .'�(� .··.I··�,:�.(A D E N' T A' n i Alogradouros que se encontra n j:l:�- S -

L,- _ �1 f A -

f J'i K I
eu ouvi o seu discurso), que a

ioria dos depósitos de cereais e ou-!1951 l"lclnaiXfaintoh.a" existia. Que ela era

I R E
1951. tros generos alimenlicios. os quais \

1950 Não precisou de mai!s. o sr.
süo movimentados em carninhões, � ·de Y

.

'

.

1948 Janío Quadros, para, oom ex- , erãO II
.

�:�� �:�����;h(���l��ad��; a :l�: CONCURSO PARA RAI.. DE L·ftO"'IS·[·I'U'· 'I':,L,FftIAIE1:'49 gan, o tostão contra o milhão. UU i fiA [�fV 4 DO rtp' ..

D��G� t s r1�oq�:ne 1324 _ i'l:� �u�n;!�ã�at�(E�a. � ��������:� �nA u

nITrO[';J:A�NTO
J;;J i-

Imenaü - Ru!l. 15 de Nov. 983 dor anunciou que detinha. I{ J R 15 d N 592 1 A d BlUMt�uUPEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL Todos pagaram' pela fallta • e OV ir ·.0 n ar.. {;I'I!A
r:. I' oi •• .J d

..do ex"governador. Fufou cai- A exemplo do que vem :]-

I dpeCsiUSi!uO em pr l1fese aentanar uenia li ras anatomlCiU, POR"ka o sr. Janío Qtladros em ci- contecendo anualmente em ci- ....������%.,._"X�-,;'\...,..)I;��ma de tGldos, os encaixados e dades vizinhas, será instituido e móvei!r corõasr pivos etc.os désencaixados, até produ- este ano um interessantíssimo
no diretor do Departamento de zir, nas pileira.;; dos adversá- concurso de Bonecas Vivas.
Tr:inspprt(!s da COFAP. que. 'dp. r�os, o rOl'nbo enorme que ele nesta· cidade, por' ocasião da
13-12-52 ti S"3c53 foram transpór- a�riu. Festa' do Divino Espírito San
tados 517 vagões 'de trigo em grão O governador a�anhou por to. Patrocinado pela Paróquia,
<! 4.33 vagões de farinha de trigo, que estava na "meleé". Mas ,nele tomarão parte candidatas :.: lARDIM BLUltlENAU . E I lU� .. w • O OSo que dá uma media de transporte que' ehi está acima, muito aci- de 2a a 5 anos de idade, cuja I::

Idiário de m,"is de 11 vagões. O to- ,'ma dela, só quem não tiver apresentaç�o culminará com 13 ., S
.w�";"',"""_""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,__,vv........,",,,,,w_��.al d d t· d f '1 '

I d t· t'" tlm bell·ssI·mo desfl·l.e e.IU fan- -=
PARTOS - PAR.TO SEM DOR - GRAVIDEZ E ::��t· e s,,-cos e rlgo e e afln 18. uma pa"rce a e sen ImOl.o "e .'

"

·CO·MPLIC 'ÇA'de trigo transportádos, naquel pe- jusHça poderá negá-lo. tasias 'de bonequinhas, no dia =
-

.

A, uES ----., ::

\ J Criodo foi de 477.500. Só para s. Não se liga a derrota do P. da Festa. :: SERVIÇOS l-'RE'-NATAL :: .. ..

t;;Puulo. termina fi informação da Rê- .S. P. com o sr. Garcez. cujo:; Este' concurso está fadado a :: CONSULTAS ME'DICAS DIA'lUAS - 9 - 11 HORA.S :: co América, com 1111ClO ás Ide ele Viação Paraná-Santa Cat�· fnétodos de limpeza adminis- despertar o maior entusiasmo ::
.

E 20,30 horas .. ocasiãÇl em que povo ess,,-s medidas, plenamente Arroz _ 11,00; Farinha de mandio-rina, foram transportados 173 va- tntiva e de resoeito aos di- entre nós, pois trata-se de um ·.{mmIUllmllmUmUmmmUUlUlUllUlmmmmlmmIUUlllIIUlUm·.... serão discutidos os .planos pa-' justifícáv';'is, de se pedir á COAP.
gões de trigo dos totais acima assi- l�heiros públicos .são prover" acontecimento inédito, desti- _.

1'a a fundação do referido grê" o rest9.belecimento daquele ato. a'
nalados. b':ais.

.

nado a emprestar maior brio ReloJ·OQ"Vtl·a S'·· hw b mio. Desfrutando o C.N. A- principio parecendO tão drasti-j •••••••••lho à tradicional Festa, e a . "" ·c.· a. e mérica de merecido prestigio' co"... I

l'IIIIIIUlUIlIllIIIIIUUllllllllmmIlIUlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I111UfW:1
angariar fundos para a con5- O melhc'r sortimento e melhores preços de joias e relo" na sociedade local, é de se pre- � Have_"do excesso de produção
trução da nova Igreja Matriz, gios de marcas renomadas. só se encontram ,à venda na ver que a simpatica iniciativa" dos pr�Clutos enquadrados na por-

, L O ( O M O' V E IS.. ª_ cuja pedra fundamental será I será acolhida nos meios femi- tana 2,,3 d� COAP, era natural e

lançada brevemente.

t I
ninas com geral interesse.� PARA ENTRE.GA IMEDIATA

=

da��: �r��I�h��er di�� n���� .

x x x

.= ''LANZ'' de 41 - 50 - 60 _ 120 Cavalos. =: das primeiras candidatas ins-': "WOLF" de 65 _ 80 _ 200 Cavalos. '= I critas. 'A vencedora será con-

E Ve n d e m: KUR'l1.WEIL & CrA. LTDA. _ Caixa P.os� : ferido o título de "Rainha da
- tal, 745 - PORTO ALEGRE _ RGS _ Telegrama' Festa do Espirito Santo", de"-e "WErL" _ Porto Alegre.

.

- vendo ser distribuidos belOS"
5 ,: prêmios entre as primeiras co-

�dlmmllnmlllllmIlUml1lmmm,n'llllnmllllIIIIIIUII)IIIJlllnIUllnllli: locadas.

i

AntomoVeis:
FORD 60 Hp,
DODGE Kingsw«y
CHEVRQLET 2 portas
CHEVROLE'l' Std.

.'

CHEVROLET

Rua João Pessoa s/n. bairro da Velh3 TeU. 1501.
. A P R 'E S E. N T A r

grantes, então são for:ueci
dos -excetenües g.le?�s� 11res
tados auxílios InICiaIS que
lhes permitem encaminhar
se favoravelmente para uma
vida relativamente comoda.
Abandone'-:;;e esse elemen

to, . {h rrtesrna forma pela
qual achâ-se esquecido o

pl'ai:mo. e veremos ele de"
g"{)Jlerar tambem1 passand<l a
se. constituir. um verdade"iro
peso lllo;:! o na econômía na

cknl'l. .

.

,A questão, todqvia., rião é
do 'aband<H1o, Trata-se, pre
ci�am�,l�tf!, de' se prestar ao

homem '{lo litoral a mesma

:lssistênda que são dispen
sados, �HlS demais elementos
que póvoam êste país. CuJ.11"
'pr� �º governo realizar u

ma' ampla tarefa de recupe
ração do praiano, educando,
o, assistindo-o ,e consequen
temente, prepârando-o' para
uma vida melhor e mais
.produtiva. A tarefa não é
fácil, �lois, o dia que o· gOl
verno se decidir a leva la a

cabo, ha de encontrar pela
frente a desconfiança, a

incompreensão e a má. von
tade geradas pela ignorân
cia, que é fruto dêstes se'"

culos de abandono em que
vive Il caboclo do litoral. '. I

Trata-se de uma tarefa iH- Ificil" l;nas de realização ne-

IcessarIa.
Em futuras reportagens

sôbre ,o assunto,

tentaremos,!caracteriza'r' melhei' o aban
dono em que vive esse ca

boclo, que em muitos pon-

Itos da cesta se acha às 1'0'1'
tas da fome, dada a CQneur

l·ência ('!'imÍnosa qUe esti I&oh·indo da puLe de emprf"
sas de pesca, que se utm- Isam de' meios n;io IlIl:nlIS .

eriminosos em slÍas ath:ida
'des para' extermilHI' tiS úei'
xes. dos lugares ülde u!ll'-

I.BOIS'
VENDE-SE

J MAQUiNAS fi MOTORES I
I LEGIT-IMAS ALEMÃS I

I GRI�ZNER _dj{AYS�!t s.A.
I Kar1sruhe Durlach

.1 NOVO TIPO 1953 I
I Motores aleU:ães "KaYSer"!
., clt; 220 v(.jlts p_ ligar .a luz, !

sendo motores de dupla '1':I . força' - 80 watts
I "

II Máquinas "Zuendapp"
.élet:dca�. 7 portáteis c/ luz

IÇ�butlçla, l'eostato' 'de
pedal e mala original I.

,_

1. Peças _ Acessorjo!j \
·Oleos _ ·Agulhas J

.,.

.. I

I
Não compre sua maquina j'antes de fazer uma' visita I
à Loja MAX KONRADT I

I Rua 15 de Novembr-o, 679 I
.

defronte ao Banco Inca. I

Uma eamiI;thonete For·A, em
'l.5timo e"tado. Tratar com ur
gencia na Oficina Universal,
Rua São P::mlo, 1527.-- lt.
Sêca;

.

Um terreno 2:0 x 30, sito a rua

Baraná, à 50 metros da Ala
mêda Rio Branco - Tratar
na Alamêda, .456.

'rl!tt,w,� .":.:::;::::::;:'..:,;'..:.:::::::::: Potência Adeqtíada
.

• o sortimento completo de Caminhões e Tratores Mack lhe
oferece uma variada escolha de modelos, a parti.r do veículu
com peso bruto de 6 toneladas e meia. f

...

. De ponta a ponta, em todas as suas pecas, eles são construidos �
com reservas extras de força e resistência; dotados de grande
oúmer� de características exclusivas que asseguram ótimo
;d�enho através de uma quilometragem mais longa, p� 1
-El0Kiomodora de maiores lucros•

,�.::::::��::::;�, .��:�:�� :�.mIe v. Amtirku L.. $eMi f.�ir�í
.

�:�::! ...��
.

-

"

.. '

.

"Forte como um

trução . Adequad_ '

VENDE .. SE
FORD - 37 85 II, P. - Por
las em estado 'de novo, vende
:-i:!.._ Tratar à Rua 15 de N,)"
v€mbl':), 1.135, sala 7. -

2 apartamentos em prédio re
centemente terminado, na me
lhor rua resid-encial de Blu
menUu, ·Alàm�da Rio HrC:lnco,
456. Andar terreo com saJeta,
sala de jantar. cosinha. 2 dor
Il.1:itóri:os e 'banheiro. Aluguel: :mllmmIUIU!IIUIIIIUlllllllilillllUllllIJlllllm{IIU,lIl11mIIUlIIIIUlIIIIIUI':;
Çr!n�!�0'22· meio var�nda, I § DOEHCAS NERVOSAS E MENTAIS ê
sala de jantar, cosinha, terra- :: ·0' A Id 6'Ib t' ::
ço, dois dormitórios e banhei- ::

.

r. ma, o I ar I

.,�=-:::=====:::
1'0. Alugúel: Cr$ 1.300,00. sn:tRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.

::: --- DA GLORIA ---

AULAS, DE A·LE-MA-O-' E CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde
M:: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39

= Fones 4212 e 3055
. Se�ão. ministradas em cára- :: -- C U R I '.r I B A -- _

ter particulai". �nmlllnmlnUllIll!llnnJIIlmllnmllm!llmlllllnJllllmllnmllllllftlllll'?
Info:ànfições e insc'riçáo n'a

pprtaria do Colégio· Santo An-. �"§.����������...��������
tônio até 1.0 de Abril" nas

hO",'ras do expediente.
-- - � - ... -.. � ........-:- --- - ............ "'-

A

VENDE-SE UM. SEM USO, MARCA "D'ANDRE'A", TI
PO 1 EQUIPADO COM BICA DE JOGO E BICA PARA DES
CARGA. CAPACIDADE 100 SACOS EM 10 HORAS Forca
4HP. VER E TRATAR COM SAMPAIO NO CINE BUSCIÍ
BLUlVIENAU.

l{,ECEllElI'ro;, os MODELOS COM l'iH;,;"
CIDADE ,P.\IlJ'- i. 000, 8 000 �,·9 000 '"lq�:"

BRUTO, _'\ GASOLINA E DIESl!:r_ .

ramo

s.�.'rRIUMPH 2 portas
CHEVROLET
FORD 4 pOI'tas
MEnctrRY Crená
MÉRC'ttRy Preto

l
,;,

PORTO At::EGRE: 1<.7 DE SErEMBRO.I094
,- -:CACJtOelR.A-OO SUl. P.SALDM�HA·"f.A'!!HHO.E16 . HORIANOPOLIS:R.TI1lAfl!:WTE5"g.

Figueiras:::: Cia.-I:tda,
.

Fa.oTAS:R.AL\lA�O CHAVES.4e.O .URllGUA'.4HA.RV(jMi�GOS c.'"E "-!..MEfOA.I21�

RENÂUI.'l' PerUa
CIIEvnOLET COllPé
!·'crru:> _. PUot
Camlnhõf's!
FORD F-8
;trORD F-7

FORD F-3
.INTERNATIONAL KB-3
CUEVROLET Giagte
DE SOTO G 1/2 Ton.
G.lVLC. 454

L A B O R ti J O' R tO

,'L

".

BlUMENAU ,
. : Rua 15 de Novembro, 389

Telefone: (em fr ente do Café Socher)

f

'RAIOS ROENTGE N

os dias �deis Hora Marcada

press:ervando. no entanto. o interes-: ·.li!••_iitiiiiiííiiil!t.)
se em n'\anter asseguradas as dis

'por:ibilidades necessárias ao aba_:;- f; repito. Um dia essas ondas de-' íeclmento necessário da populaçao'
: saparecerão por completo da do Estado. E' curioso. entretanto" . . .' .

vida pOlítica do nosso pais, observar que. apesar de haver 'su- The.ita e' beneficüunento.
mas a té lá precisamos. ir Rcei - per-produção de cereais essenciais Frete gratuito para
tando o nosso desprepáro para á alimentação do povo catarinen- 'o calcáreo .

RELOJOARiA SCHWABE viver num regime democráti- se, os seus preços estejam sendo ReferindO'se à importanciafENf·'Cf'O"NAl OttRTA DA (AfA BUERGER 10«:' rrUf fl'lEGUEfEf Rua. Ui dé'Novembro. 828 � Fone 1546 � BLUlHF.NAU ('o. majo"rado� dia a di2.. o que vem\ do calcáreo para o incremenbJ .. JIl rI. : A J. - L A
.

J Ji!,;; J K
.

J J o pOVJ de são, Paulo vibra �ontrarjar a teoria de que a super- ria iriticultura no seu. Estado.� " ��-çt"..-ç"":<;li��'f...��-ç�,,;-ç��-§.������c§..��t;.����,,-f.>.����� com uma 'experiência realmew .,produção.serb "'- unic::l solução para friso \.10 sr. Rubens dó Ama�TODA "COMPRA ACtMA DE CR� 40000 DARA' DIREITO A @
•

• - �
" � te l1-:tável e como

.. sempre, debelar o alto c�sto da vida no'raI que (IS estudos experimén-. ,." .

.

,I , " �,'
.

.' �
(i)

P L A N TAS. f'ara decoraçoes - Instalaçoes � deu seu voto ao governo que país. Ilustrando' o éxemplo da cor- t",dos nos campos nativos indi-
�� I de casas - Lojas - Boteis. 05W. {S escolheu pot· sí mesmo. Ora, ,-ida de alta oIe preços, consegui- cam a necessidadé do -eJnpl'egoUMA, CHAMPANHA M ICHElON COMPRE NA C A S ABU E R- , �

.. C O N F E ç ô E S: Decoraçóes de janelas

I
se o prefeito vencedor acaba mos,. o�tem, obter infor�açõe: .no mass,iço daquele fertilízante, �I � finas ou simples '

de ser eleito dentr.o de um comerCIO de generos ahmentwlOs por ISSO o Governo do ParanaG E R E TOME UMA CHAMPANHA MICHElON, � V E N li A; De acortinados todos os preçns. regime qu� lhe ofereceu todas sõbre os preços vigOr�ntes de qua- c(;mcedeu frete gratuito, �or

� I a;s garantIas legais, porque' iro produtos dO,s maIs consumldos Vla ferrea, dentrQ do terrlto-(11 B (t 4000fi) ATELt:m DE DECORAÇõES -

rt r Ji U motivQ sua posse ida ser tur- pelas classes pobres: rio, para todo {} calcáreo des-
.

• •
-.. f

'I' F A 1 B E R T K Ü �� S T l E R bada e, com isso, atirar-se o, Casa Koffke - Banha: quilo - tinado à lavoura tríticola. Da-('A S ABU r R G E R R 15 de N i.--rn nr SOl: v'" • I
��. pars aos câos pela ,maneira 26,00; Arroz: kilo - 11,80; Farinha do que é limitado o tempo de, A r;; ua ovemUV.';; t� A.RQUITETO DECORADOR DIPLOMADO NA � ilegal com que seria encarada de m:mdioca: kilo - 5,50: Feijão! aplicação do fertilizante, pro-l I f 1534 _ _ T I "8" rr j$.

" o

ALEMANHA --- 2t (�t.1al;�uer int�rvenção no �s- �o; Ar�azem .Rudig�r -, Banha, c:ssam-1;e entendimentos, ago'·e e one e egrama uguer �

"� Blu111enall' Rua II. Hosang, 9 _ Cai;{a Postal 582 �S t<ldtJ. Tu�\() nua pass:; d€ mera 26:00, Arroz. 11,00, Farmha de ra, para q�le ,

este transporte
�����h Íi1' '

§ exploral:ao, sem rnalO1'es eon- Mandloca: 4.20: Fei.íão - 6.00: Ar- jibbtel'iha pnondade nas esfra-��Jf{iJff4Wn. �����-<},..'<}.<I},�$tj,."%-����������*'§..�"';-.-<';,t;�""'� f,equêncin.s". ma:o:em Carioca - Banha - 27,00; das de ferro .

•
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ANTONIO C. RUIZ

NOVA MAQUINA DE CALCULAR

- A General Electric Com

pany anuncicu que seus en

genheiros construíram uma

nova máquina de calcular e
. Iet.rõn ica que pode executar
cem cálculos por segundo e

possui uma "memória" lSilnf
plesmente assombrosa.
Essa máquina de calcular,

construída nara a Força Aé-
rea dos Estados Unidos, êxe
cu ta cálculos matemáticos
com os quais um homem gas
tarra anos e anos,

O novo aparelho, denomi
nado "Oarac", será emprega
do para resolver comptíeados
problemas de balística, dese
[lho de aviões e projet ís diri
gidos. O "cérebro" da máquí
'la pode conter pulsações que
representam 10,000 números
de dez decimais sôbre uma

ruperffcie magriêtizad�':--até
serem aproveitados ou "apa
gados",
Num concurso em qu'� meia

dúzia de adultos enfrentam a

máquina, para avaliar sua ca

pacidade de multiplicar, verí
ficou-se que a "Oarac" multi-

-X- plica 130,000 vezes mais de-
Foi ressaltado, em arttgo precedente, a existência de pressa do que um homem "'

lima série de conceitos e oninlões errôneas, no que concerne multiplicação de número de
ao Irnpôsto de Renda, muito em voga entre a� contribuint��! dez algarismos entre si ,�. �e:
do tributo. Dissemos, .ambém. naquela opor-tunidade, que tais, ta em cerca de quatro 1:111€sj
conceitos e opiniões sio frutos, em parte, da falta de educa- 1 mos de segundo.
cão polítiea elo nosso l)OVO, NOVO PROCESSO DE IM-

Vejamos, hoje, alg�Ins comentários em tôrno de tais con- ---- -----------------

���§����������������������������������������4�.ce itos e opi n iões. ."

do c��á�l����ar�nl���i';)�;;u�d��l�lét��: ��\��� �e;l�!�:S�m� nrnanl·Z�p�O 8InmOn�uen�e lldg �"
,

PARA PRONTA ENTREGA

��Çe�:e�l�iiag����:� �1:����[���o�r�da):n���:;:;::1� O�;l��� u 9
I

lUyll ti fi 'I
,

O UU. n )lntereABSe snscllllado pol9 97' FOllra�ô���e�!aif�ng: �l�r�;�.��to�r�aem��;t����r q���u��Jzaa'? �eã2f�=
" o R BIT A f

U U u d U. ii

�;�!��r����:.f:�;:ti\��:;;:�21�itii:s�a:���ig��:���������:�;l: ���!:n��:���d!r,- AE�c�oPnAorNm�!l's�tan��::: :J;:���S I :,i '0'1 de Amoslr!s de BaSllllelf1ta Hml01:9
J

definido pela sua pr ópría designação. persistem os assalaria- � O U u U tJdd
dos a taxar de injust» o tributo, pelo fato de não auferirem GIL AURELIO ROCHAm T � I

.

J
' .

irnent
'i �_u

gi :<\ Feira Suíça de Amostras siléia corno os seus escr itóriosrenda - segundo aleram, - e sIm 10noranos. vencrmen os, C t d ' ., �, on a ar

� d E 'j"
.,

tsôldos. salários. ou co no quer que se designe essa retribui- Contrato!, Distratos, Registro de firmas, Informações te asti �;a'd� m,als ll-r:por �n' de representação em todos os

ção monetária a que ."",zem jús pela prestação dos seus ser- b 1
�

t de Consumo Imllõsto de Renda e de- � e ('er ai e <: <_!collomla SUlça, países. são o testemunho elo'
viços.

so �e o mpos o" ',_ , � da qual '1art!clpam com sua� quente cio vivo interesse ma-

O Impôsto de R'ol;da. ao contrário do que alegam êsses m_aJ� assuntos fIscaIS, O:g:31111zaç3;0. de S�clefla�f;8 A-

i
ulil'11as (,l'iações as indústri:Ol-3 nifestado desde já pelo próxi-

revoltados, é de todo.:; os tributos o mais justo e equânime, nonlmasí Causas COmerCIaiS, PerIClaS e ContabJhda{le ,tr:o,:'alhando l.�rincipa�mentf'

I
mo cert�me a realizar-se de 11

Cada um cO'ltribue pil':a os cofres públicos na medida exata <cm gera
...
r .. ra a eXlortaçao, suscIta urn

a 21 de abril de 1953,
da sua capacidade, Como impôsto direto e consequentemente R E P R E .)i' E N T A ç 0- E S � inl('rê�se ql1e vai crescendo
sujeito à lanc;amento, onera apenas aqueles que estão em

, ,� 'e "no ("11 a:lO. Quando e!:J
condicões de com o g"'1Vâme e pela simples razão de estarem

I
COMPRA E VEN DA DE 'MO'VEIS �� 1-':"11:'> Suk' de 1 Qó2, um gr:>w

nestas condicões, Não há motivo para que se esquive da sua 1 S de númp],:1 oe interessados,
contribuição' aquele que> afin:ü só poude auferir lucro graças � vm'j·)s dé' 74 �'3íses. apres�"r
ao meio em aue vive F 3 sociedade que o abriga.

� � !Oll'õe ao ServI':::> de estran-
O fato de ser co;�tribuinte deveria constituir, como nos Rua 1� de Novembro, :170

�

Telefolw. 1512 �� l!eirrs. O; nun,eros: S pedido,'
Estados Unidos. um t:lOtivo de satisfação e de orgulho. E a Sala, ;} BLUMc,NAU - S.C. .' de :nfornucõc:;: dirigidos tan'
sociedade. p:-r seu tm"H', de\'eria, ainda como na grande na- ",�..f.,f,Y;'�����'!';.-""''§,�''''fo.�'''..l-''''..'',.�t ''>���--:>..� � � �..,,, \

Lo ã direção da Feira cm Ba-
ção amiga, �onfcrir ar,� grandes contribuintes, todo o respei
to e todas as honras 'I que tem direito.

Cumpre salientar que mesmo no Brasil há contribuintes

que recolhem o Impóc�::; de Pessôa Física, para não falarmos
no resto. dezenas e dE';::'lnas de milhões de cruzeiros aos cofres
da União. todes os an')s, Esses milhões não só beneficiam o

Por lIDOU SUTUERLAND ',como a "épC'ca de grandes r�for-
Brasil de um modo g(l'� 1, senão também, pelas cotas distribuí-

os "expurgos" soviéticos estilo mas" e Alexandre como "liberta-
das na form'1 da Con�i i+uição. todos os Municípios brasileiros

novamente no noticiário, Como na
em particular. terceira decada quando os lmluar-

Existcm, por eXC')lpLJ, vários cidadâ:s brasileiros que tes do regime bolchevista foram
pagilln, só na Pessôa }"sica, muito mais impôsto do que arre-

llquidfldo� como nos recentes anos,

('a(�a anualm,:,nt� a. pUf?gacia de Blumenau, com a�s 11 c?le- quando Rajk e Kostov foram con

tO_rias 5' ela ]l�nsdlCW�l'ldas. i?-g?ra cOl.1venhamos: �sses clda-
denudos _ como nos recentes me-

da(Js sao III! nao gran:10� brasJlelr�s, dignos das mawres hon-
! d SI k,

di' '(j d- ·t·?
seS passmos, quao o . ans V e

1'�n�I'<;, ,veJ'( ,I{ l'lI'OS SllP�I'-CI a 90S, �o COnClo'l o amencano,

I
Cle.nentis �ubil'am ao patít)UI� porSPl qllt' pst:1S pa);,':ras S{'l'é10 obwto de reparos por parte � .

1
'

II
-

I t I d i I ·t l' E l'azues semelhantes, a - aSSIm
I (' �nlllLI'. Cln l P nX��J'-l1cS c e e Pl:.-,OL' (O C�pl a lsmo. s-

lilmhém ilo'(' com a adírão !
rWCIHhIipntl' us "sql]l"'d,�tas PSll'llnharalJ " sentIdo das nossas

J , ,( a

('c,nlplicaçao do anH-senlitisrno, uns
J):llavl':uL iefrnnt"nios com a mesmaTlIdo, plll'C'1I1. ntí0 p:.ssa dI' tpmpC'stade em copo de áglla, 1'''1'-

Se allali::;al'lnus tWln " sítua(�ãlJ, vPl'ificaJ'"mos, emn sUl'prestl
",unta perturbador". Por que� .,... tade seguinte do

t' espanto, qUl' _) Esta'!', c:..pitalista l'olllbaUdo pelos l'squerdis-
Bf'll1 pode ser qUE' (I observador H'lllizllÇão positiva

las, j;'1 não exi,�tl', A .oeializ:Jção ilnpel'C('ptlveltL1entt' se alus- ol'identlll julgue que, como Dante 0<,,1' .,squel'idn,

t rOl! at(� (,S J)l'úpl'io,; l'"ndiIl11pnt"s ;l(J eapitalisl110, o qual apre-
'lO Inferno, necessita de urna 01'iell- Antes de cell rein"do, em s»gui- , l'olewriado .- mllH'!I �u';peitalldo

"euta, lnnc!pra.-lamellh' IlIrlll j'ph;ão intt'iralncnte 1l0Va,
ta":;',, firme em sua viagem através d', a r€stauração do Impériü Mus- 'll1e se tinham ,·ntre!;ado delibt-t'a-

O Jtnpú:,lo dp Rl'!l,!a, IW ,ltllilJ pstado d,] ('ivilíZ,H;ão, apl'c-
de"la região SOlnbl'ia e terrivel üa �',)vita sob os Romanos, os iavra- dmnente nas n,ços d" uma elasse

t�ent3><';.;e C01JI{) o }flaÍ'"-, p(,sitivtJ (- r·fieir·llll' fJaliativo pttrn os
'norte. Quando fi mais crente pode. L1tJl't?S rU3;.t)�1 t'ãiram gradualmente Llústil e estranha. A revoJuç'.5.o voltou ao seu püntú

�, ..l!' \ qllalcjllO- IllOln="tu' �er ,'nJ'uriac]o l1111 _""', -"do de perpetua SU'Fei.. Não eonhef!ianJ. beru a i'11o��ot'l'a do p.".rtl'd"., A.o '.'lltol'1·dade� .nn1 e-males e�pi1,,]íst;-tS, ((liI1 mp"Íf as (\{'sse akauce, lllais do (llle' .

" " � '" �'·u h' , - " -' - �

("OlTI demagogia, C{JlI·;'.";LH'-St' df,tE']' & fnUI'c)la inexorável das pel'se'gllldn e levado a morte, "'.R,e .·ii" [jUS S�ll)jnres du terra, Onera- l()� novos governantes, POllL'O co- cm'üJnia ,;nvi('liea acham quuse
('OI'1'['I11e,; ('xtl'cllIistas, J�ll' til'a a� rico e!ll benefício da co[t'- ít-ntado � Julgar q�,e () ('onhe(�l- (",; pelas ,'!Vidas e atruzos de alu- ilheciam de Lenine " wenos de impossivel decidir se o lavrador

tiyi?ad.:, Sol'iu!iza. sem S_l1fOl'(ll' a �mbic;ão humar);., C'ondl<;'ão I mento"
l1aO telll sEnlldu e II raz,Io l�IIE1, t"l'rl'I:um-se bens móveis vi- ',larx, Nilo "e podia esp<,rar ([1Ii- estú melhor ou pior que estavam

l1<iS1CU e eSSf'l1clal a ,sO!ltÇ,Hl dos mais gravps prnblelnm:; da pro-
,lt'pre<1ada,

, _

vos df' um', "J"sse privilegiada _, ,;Qmpreende.isPlil que Mar" tinha S"tlS antepassados sul) os czares

dllt;ão. D.·ÍxJ ainda an Ctt1j1l'('sút'iO lllna margem de ('ompen-
I Mas, p.ar� os eomUll�st.as, fia0 110- :-:t'l'!la nnbceza llereditária, {(ue 'iefiuido o cmil.j.'zinato como "lIllU.I 'M,,� todos concordalll, que em re.

sa�'ãa sllficil'I1t<' para 1}I,'llt('}' sempre viva a chamada inicia ti- dem eXistir essas dUVidas, Tudo vol1ava-se p<;'l'a os Czares a procu- .lasse em extim'ão" cujos interl'S- '�\1:ãl) aos padr{,es ocidentais. as

va pl'ivada, :, simples e direto - tão claro e ra de':tpoio para sua posição, les (segundo a dialetical inevita- condições de vida nas fazendas co-

"A {)rientação buc!il.rna das finanças públicas". _ como trllnsparente como o processo que Pela Lei ele Emancipação, em :; velmente se chocarian.. C0l110 os letivlls 550 extremamente hlJÍxas,

ressaltou Cesar Prietn, cm Relatório anual ao Senhor Minis- Mark alugou de Hegel e tornou de M"rço r!e 1861, cerc:; de 40 mi- "os trabalhadores industriais ur-

tro da Fazenda, - ""'c' revela através da distribuição fiscal "científico" (para sua satisfação Ilhões de lc.v,:adores .foram 1�berta- l"an05, a "vanguarda da revolução".
mais equitativa entre :'5 cidadãos. na maior justeza da re )ar- pelo me�os) P?IO simples estratage- I los �o_ cat.velr? �sslm termmou" Nem podiam compreender o

ticâo tributária entre �'S diversas camadas sociais".
1

ma de mverte-lo, ' I f'ervldao na Russ13. Partido Comunista que tinha feito

'''DesCarte 4· prosswsue aqueia alta autoridade _" I _ I Para o comunista não há per-l O lavradnr reconquistou sua li- "ua "alíança revolucionária" com
� . O ln ! I

.

di t ti' t hpôsto de Renda, 11: je, não tem sàmente objetivos financeiros, I ,,,"tas sem respostas, Ele �e di-
f
berdade p2ssoa lme a amen, e, ,'es somen e pP!'a gan ar tcmp<,

mas, também, ftnalida '('5' econômicas, sociais e políticas, Quer I';' que os "expurgos" stahnistas, i q�,�lquer p�immento, e, o propTle- flté que fo�se suficientemente for

isto dizt;l', em cutl'OS l('rmos, que dos tributos, o Impósto de ,

�omo tOdO� .outros_ aspectos do ":0- : tan� da terra era obrigado
_

a ga- te para deinrui-Ios.

Renda e li IHais Ílnpo'-lallte e o Inais adequado à éra em ue I \(·rno stahl1lsta," 5ao as expressoes ranhr-Ihe um lote de terra ",:a Em 1929 Stalin decidiu que ti

vivemos",
q

1
mais elevadas de "justiça e liber- proporçilo da area que ele cultl- nha chegado o momento de impô"

Por tod::JS êsses Ii'f'tivos, o Impôsto de Renda firmou-se d.,de". Argumentará que essas são \ar[\ anterio1'll:ente como servo, os lavradores política a longo pr'l-lcon10 um tributo de �rimeira grandeza, universalmente re- conquistas progressistas que, pela! O lavrador tinha que pagar uma 'lO dos comunistas, Era a coletivi-
conhecido pelas suas t'xtraordinárias características. Além ,nntureza

das coisas, não poderiam l'enda fixada; ,mas lhe foi o�e:eci- <ação pela coerção, __-'- -'- _

de constituir-se como o mais avançado e eficiente instru- possivelmente ocorrer naquele pe,l da a oportumdade de a�quIrlr o

menta de distribuição .-1a justiça social. de que tanto nos fala ,iodo sombrio e abismal de antes! lote por um p�eço comblllado e �����'"S-�
a Constitu!ção, a!_)resema-se hoje como a nossa prinCipal fon-l ia Revolução ,BolChevista, ! C?� o e�nsentLmento d,O ,p:oprie-
te de receIta. verdad",,�;) esteio do nosso orçamento E ele estara completamente er- tarIO. MUltas dos propneiarIQs de

Falar-se do Impôsto de Renda nos Estados Unid
'

I ado segundo prova a história. i terra estavam endividados. Fica-
I

os ]a t ., I t' f 't d Ise tornou ugar COlTIUn,_ E' precjso .. que se diga� no ent t' ,
Pois no tercelro dia de Març� t r3m sa 15 el o em ven e- a. espe.-

<

d'
an O,

92
.

I t L
. .

para governo os nosso� patl'lcios, que o tributo grava, naq e-
"",te "no fazem anos de um do. ela men e porque a eI preVIa que

le país. não apenas os vencimentos do funcionalismo, se�ão ,."aiores
fatos na história russa - ,criam pagos inteiramente pelo

também Os ordenados rIos comerciários. os salários de traba- ';bertacão dos camponeseE, a abo- 8stado,

lhadores da indústria ,� do campo. as comissões. proventos e I'<,"ão cta servidão. Era, na realidade, um emprésti
ganhos de qualquer J1"�ureza, Também na Inglaterra segundo I

Isso, deve-se notar, há 42 anos mo do Estado ao Lavrador. que ti

as estatísticas. mais d" metade do Impôsto de Rend'a arreca-
�ntes do Partido Bolchevista 5ur- nha de resgatá-lo em pagamentos

dado naquele país é recolhido por assalariados. ;ir da divisão dos sociaI-democra- Qnuais ao TeSOUro no decorrer de

Aliás. é preciso fi ue se ressalte, em todos os oaises do lias russos, O que é mais significa- llm periodo de 49 anos,

mund9 que adotam e,,�;J_ forma de tributo, é taxada� a remu- 11iVO, 56 anos antes de 1917, ano da Sena errôneo sugerir que os la

neraçao do trabalho, In::-lusive na Rússia Soviética! 'revolução russa. Esses são fatos .radores então entraram em um"

, ,

"Neste ponto, a Rú�sia ?oviética nega um dos postulados; históricos que nenhuma sutileza era 'Ibencoada. Sob Alexan�re III

baslcos. da doutnna, c,;;nullls!a de que o valor das coisas é
I dialetiea pode fazer

desaparecer.,
fI881-94. as forl:as da reaçao lal�

det.errnll:ado exclu�l\r<':'lente _pelo ,traba)ho, Se o fósse, o sa-! Mas evit,emo� mal-,ente?didos. ;aram um poderoso contra-�taqll!!,
l�no _dVla es:apar a t: I'Jutaça '. pOIS sena lógico que o operá- 1 Nenhum hlstonador JamaIS pre- e embora a velha ordem nao fos

r�o nao se desfalcasse no \'alor do seu trabalho, isto é, no

ren-I
tendeu que o regime czarista era I:e restaura''', os lotes dos lavra_

dlrnento do 3eu esforç" manual e físico, lVIas a noção do valor uma fo�ça ou tendên�i,: liberal e j�res foram re?uzidos a tal extert
- trabalho e COIsa d,) passado, e a renda diferencial alí iln- progrcssl'ta. Ao contrano, era no- >ao que ��U" Impostos em atraZJ

per:;, COHIO en: qualqll'2� outro úaís. sob o regime canitalista, IQ,-iamente antocrático, reacionário "umentara,,: constantement�. , '-0sslm. O Imp�sto de R(�nda na Republica Russa, em pouco di- 2 corrupto. Muito antes do adven- Com os ,evantes revoluelOllarlOS
Lere do que ha �ntre lFlS._ colhendo, também, nas classes mais to de Rasputin, sua cegueira para de 1905, I,}dos os resgates foram

abastadas,. o, n1a10r qU!c1hao para o enriquecimento do erário" "5 realidades e sua obstrução erro- "i>ncelados, Mesmo assim, em mp
(do RelatorJo de Cesa, Prieto - Exercício de 1951) nea das reivindicações populares :lia, o pad"':o de vida dos lavrado-

E se na, p:ópria Rússia Soyü3tica 03 operários recolhem I
fizeram muito para apressar sua -es estava declinando, A necessi

a S_ll� contrIOUlcao,.)) :>,'que se Julgam isentes do tributo, IlO
morte. I d"de de t�r,a persistia, Como po-

BrasJl, class,'s de lHVl'l econômico muito mais elevado?

I
E' todavia um fato de importân- deria ser ';Jferente enquanto n�

Osní Gil Kirsteu cia fundamental que o r,eino de A-I grandes p'Dr";edades permaneces-

�•. ,
.;:Jl:'legJ.do Seccional enl Blunu:nau, lexandre n (1855-81) foi descrito sem nas mão' (\a nobreza autocrá-

arelaI I a ti o
Projeto apresentado na Gâmara referente �ojimposto de ren2la
RIO, 23 (Meridional) �I contr-ibuinte,

referente a' tar, "o valor locatrvo do com aluguel de casa, por
O sr. Fernando Ferrari a" sua residencia até o Iimi- prédio construido, quando que não tem capacidade e

presentou projeto na Câ- fé de cinco mil cruzeiro:' ocupado pelo seu proprietá- conômica ,para s: libertar
mara, incluindo permissão mensais. rio", pessoa nem sempre do s�nhorlO. e re�lIzar ,o s?
de abatimento da renda Salienta o representante remediada apenas, mas 1 re- nho da residencia propria,
bruta, a que se refere o art. gaucho que a Consohrt-icâc quentemente detentora de sequer abater. da rend� I}
20 das Leis do Imposto de r-xclui, sem qualquer Iimi- vastos ca?edai�, enquanto bruta, para, o simples efeí

Renda, consolidadas pelo ,. ação,
do computo do ren- não permite a �m�nsa mato- to de escapar do lmp�sto

decreto n, 24,239, de 22 de dimento bruto, ou melhor, ria dos conar-ibuintes, que complementar, o quantíta
setembro de 1947 o valor insenta da tributacão tanto consomem mais de 5C por i tívo correspondente aos

dos alugueis pagos pele celular corno cornplemen- cento de seus proventos' mesmos alugueis,

o Lado Humano daCiênciaOl\:GAO DOS .4DIARI08 ASSOCIADO."
PRQPmEDADI nA,

8/A « A PRESSÃO - Acaba de ser

publicado o primeiro livro

impresso por meio do "Pho
ton", máquina eletrônica que
possibilita a impressão com

negativos e não com tipos. Nos
círculos editoriais norte-ame
ricanos considera-se o' apare
cimento dessa máquina como
o maior progresso ocorrido no

campo da imprensa, desde que
Gutemberg inventou os tlpos
móveis, no século XV.
A invenção é também co"

nhecída pejo nome de máqui
na Híggonet-Moyroud, em ho
menagem aos dois inventores
franceses criadores do princí
pio em que se baseia, A dife
rença essencial entre o Photon
e outras máquinas semelhan
tes é que na Photcn as ope
rações são feitas por meio de
controle eletôníco, ao passo
que na maioria das outras se

faz por contrôle mecânico.
Urna das vantagens da má

quina é que seu tamanho é
muito cômodo e seu manejo
multo fácil. Em um dia, uma
-boa datilografa aprenderá a

trabalhar com a Photon.
A velocidade do funciona

mento depende ela datilografa,
mais considera-se uma boa
média a de dez páginas por
hora.

rf'ACAM SEUS A.:NU'.-tCIOS
"lES'1."E DlAftIO

-
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o CftMlttHAO PARA TODAS as ESTRADAS
•

I

o caminhão doúnico
munclo com tração per
Intlhante ern fodgs til; ro

dos e diferenciol centrul.

nt:"kJd J�. {·AufOf t.l� '.1 H,:::r� Ilfl� f

� Ui.�sel f!íu;f1 .."'I'�i1 fi_:;'-:: r.:'5(H:�·
• i�dLlqd(j�,

Four Vvheel Drive
Didribuidora p o r a lodo o BrtBil

AMfRfRAOE UmUSTRlft COMERCIO S. n.

RIO DE JANEI�O

Avenida ffunklin Roosevelt, 137 • 11.° and, - sala 1107 • Tel, 22·5339

End. Teleg, "PEDRAFINA"

i"ptldal'! Es-ptnhal!, Man- "
11 ,cb?s, Ulceras e �l1matÚl, ,
II 'mo. 11
M..lXm OE NOG{llKlIRA r

fi
II

russa mode lo ve lho novo

fógicHS. quia a::;;soInram o calnpo, Inlpa-
N"o oll';tante, Alexandre II ini- eienÍl's com os políticos, (JS lavra

I'i"" UIHa reforma de profunda sig- .lor,>� tomaram a si próprio a apJi·
lliIit:ação que núo Só pavhnentou � a\;fi.o �la lei. ..Apossfil·anl-S{· das

J cuminho j>ilru todos os avanços I propriedades latifl1ndiárias. 1.eni

r'IIb8€<jUerí('s, mas também

deter-I'
oe ::;::tutamente foi conivente coo.

ntinou inquestionavelrnente o (�ur,. iS�f1; 05 lavradores se �.degt'aratll,
!-iO do- desenvolvitnento russo n" rl�c1[iranclo que finf-tllne-ule I inh.l

século, E' urna "ido vllrrido o feudaHsnin.
qU!l' não t.!pve Des5n furuHl, ílnpulsiv�tt10nl(·, a�

A servidão
dor". Reconhece-se que sua liber

taçãu foi frequentemente hesitan

le, e BUliS reformas não foram a

plicadas até a suas consequcncias

e
tic!!'! Utilizando II deportação e a

No fim de 1917. a Russi_a tcstc-- ,liscrilninação, a violência e o mor

mUllholl a queda do czarismo, a ticinio, Stalin liquidou toda a clas
revolução moderada de março e o ;e de "klnl<s" - isto é, os pro
,:oljJe bolchevista de novembro, D1L priclários de terra que consegui
rante certo tempo o caos e a anar- !'Um uma modesta prosperidade.

.Efll rIfO:/, <:IUOS, qurt::se iodos os lavra-

(lores tinb!'!ü sido iürçados e se

tOl'iülJ'Hll II'''fbrdlll-ulü}'cs t-'Hl razen-

das ('olptlvas_

A hi:.tr',,'in. tJ(4 S�llS SfJrrirnentn� é
f ..uniliar u todos. lhna questão "TU ..

l'ütl pül'éJll pef1llaneee� qual é t}

t t:,ulfnrlo (·faro hnjp'!
Atlt-'�j)(-lto de ttJd3.'S �1S. alega ..

I:ut.':'; dus pl'opatJundi::;taM dt) I{renl",.

!l11, " vprdnd.' pura é que as gran-
dt.·;-.-, c:s:pé!'aW::l� ín:spiradas pEla E:""

llUt.nc-iptlp,.in tte 1StH foranl. comple�
tamente esm:-,gadas.

(ASA FiES(H
à Rua 1� de Nov�, 1080

Péça uma demonstra cão sem oompromis<:o
ARA0 PEBElO

Advogãdo TELESCOPIO
EdHicl.... "INCO"

Atende em quah!quer e. '

m�rcas do Estado
- BLOME!;ii1U

S E!M f N T E S DIERBERGER
� GERMINJlM 100 B,.
li Plante produtos garantidos. As se

mentes DIERBERGER são rigorosa-
mente selecionadas através de expe

riências que atestam a1ta germinação
e grandes colheitas. Estamos às suas

j

1 fEL em todos os p,,,,-':: 1lllIa equipe de pessoas, fa.brica.ndo sonIlos

côr- de- _rosa..,. para milhares de outras que �(tão duro no batente .....'-\. fabri

ca se compõe de uta máquina de escrever, reSItla.s e resmas de "papel.;

f i\ matéria prima -varia; pf fIe ser o- pr"Dt'io sonho ou a. triste :re�Iidade
• de cada fa.lu'icanle. Ka UnHa as modernas Dell:ys maiS em eVIdencia.

I'
são: Liala Negretti Odesc=-],hL !\1aria Ca5abf:na� Franf�a Anhlnilü Vêr-O

nica Fal1te, Eliza Trapa:nt. Lll(�iana Peverclli e ItDsanna SendtL São as

I
escritoras q1le maior nútnt'ro de novelas escrevem para. ]'"otogravuras
SemanaIS. lidas por milhai.·(>::; de lllulheres de ({uatorze à sessenta anos

de idaue* E são leltott:.s exi;:;;clitçs; não a.dnliteJn lnorte nel11 1}t)bre2!l� n-eDl

i vicio nllln fe�lli"a naquilo flue vão lêr. Dfsso estão fartas na vida. tlue

, vi"em e (luando estende Ir o corpo nloidn no en1�erg�o quer('nt sumir
I ntHl\ )"rulndo c-IH'iroso, cü1,rido C ehe-i.o de música. eunl mulh�H'es de

I
classe, ambientes fidalgos. P homens honítlls " galantes. Isso ohriga as

escritoras a se espedalizal em elll sorrisos, e-111 01110S C: {'In elegânCia mas....

C1Jlina. POl'qL1� {: senlpre l. ]lcl'ói da n()vel�t u liue Inab interessa. à.s.
Jeltor:l.s. ]i: 35sim as llovei,<ta.s v:ío abríllllo !lar:t as oLllras 1l1l:.li. po:rt...
milagrosa, 5em terem ninf:uem que faça o Iflesno pàra.. -elas ..

ordens para orientó-lo !lO q'_je fór preciso.
nos,

Sementes de flores e hortaliças aprDvad;;s
partamentos oficiais.

-� Catálogo grátis

DIERBERGER
AGRO-COMERCiAL LTDA,

Uma organização, garantida por 60 :lTIIIS

<le eX}lcriéncia·

Rua Líbero Badarú, 49!i - Te!. ·36·H71
Caixa Postal, 458 - SAO PAULO, 'a.'� 'li'

.•S-�����

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA ?A'GINA

T um co m

,
Ca�� fJAJ1l(J�!'" COM o SUPER RESISTENTE

•••
LINKE • HOFMJlNN m BUSCO DLEMJlNHII

Mofor a 61,;ô DIESEL de 4 tampos,
2 cillndros - 2.000 roy/mino 22 HP.

Injetol' de óleo BOSCH - 5 mcrehes

peno q frente - 1 m c r c h a-r ê

Equipamento elétrico BOSCH. Bifoia
entre as rodas 1.250 mm. regu!. 1.350
mm. - Borra de tração tl"ozeira e

engate dianteiro. p" IIa: 1 0400 -
1.860 rpm.

Distribuidora para fodo o Brasil

llMERJRADE INDUSTRIA COMERCIO S. Ia
Secçãu de vendas - Estoque de peças - Oficina especializada

ao chegar ao queixo e Il<1Ssar para'
o pe',COÇO, você nota que entre uni

e outro não existe mais aquela.
curva suave, elegante, mas sim o

:-.nU:1::.0 de um àuplo queixo que

RIO DE JANEIRO
Av. Franfdin Roc s e ve lt, 137 - 11.0 andor - sola 1.101 - TeJ",fone 22·5339 - End. Teleg. "PEDRA!=INA"

PARA PRONTA ENTREGA lhe raz tr-emer,

.'\.IC011 Isto acontece, em geral. a quem
tem .J pescoço mais ou menos CUl'

to, , é necessário correr logo aos
reparos ,

Robc;õe3 do pescoço para 'f es

quere:" e para a dírelta, dobrar ?

)e,creo para esquerda-direita-fren
€5- .. ostas, acentuando cada movi ...

nun;o o maís pcssivel, porque es-

::u i �xerclcios representalo a -gínás
t Leu maia p.fi'_�az. se rep=ttdos todas
as l:lt.nhã'5.
D('!JGís dos exercícios, e<tenda um '

�=
,:::

D R.

ter ti posição
i
nha um travesseiro muito baixo e,

I ne1hor ainda, habitue-se a dOJ;mir
sem travesseiro. A primeira noite
Ihe parecerá desagradavel e ínco
moda, m'1S com pouco tempo ficarA

....... habituada. sobretudo se Pensar que
está agindo a favor de sua beleza.
Outro ponto perigoso é a nuca,

onde as veze-s se forma uma almo
fadinha õe gordura. Não 'há nada

que torne mais feio um perfil, de

pois do duplo-queixo. do' que esse

acúmulo de gordura sobre li nuca.

E tanto quanto o duplo queixo, en
velhece enormemente quem o tem

I A ginástica não basta, quando !!S,

i sa saliencia é muito marcada eQualquer indivíduo que se nutra única I: exclusivamente
, 'obretudo ouando já é antiga. Exí�de uma determinada -spécie de alimento d2>1l<l á alimenta- I �e no com;rcio uma "palmator''''·'C;ãoA unilateral ou qual itativa. lVIe5I�1Ü (!L,8 ESS�1 1100:50a dê pre- 1e borracha montada iern um caboferêncía ao leite, sem duvIda o al iment: 111alS completo, nao de metal muito .flexivel e que seconstitui esse tipo de alimentaçâo, entretanto, um exemplo presta para -surrar" e.!'largicameI'-que deve ser seguido.
te a nuca urrtada de creme. Ess�

.
. tratamento 'erá repetido pela ma-Esta provado que um orgarusmo, 1112S,'1O recebendo um hã e à -iotte durante uns cincodeterminado alimento em demasia. não :;2 sentirá preenchido ,�)jnutos ;01' v�zde tudo que lhe é necessário Dura bem viver, Dois mais cedo -'

I
ou mais tarde virá UlT_ estado- de sub-alimentação, sem dúví-
,da, de grande prejuízo para a saúde. - - -- - _, - - - -

O fato que se observa no sertão nordcatino é bem ca
racterístico: o povo se alimenta de farinha. feipa e carne se-

VERTICAIS VENDA nESTE nlARIO ca. E' uma alímentaeãc defeituosa, isenta d", vitaminas e Q re-
1 _ Avcrrnclhudo. NA ENGRA:XATARlA sultados é a menor c"lpàcidade nO trabalho e um organismo

2 _ Ne-mo de 111.u1he1' PONTO croc predisposto a inúmeras moléstias.
- -

__,.,.,'_.,-

� \ Í'. . ", :::���""s:�...x:�������""'"'�"_.....--�, Nunca � demais �':?petirmos que. tanto as proteínas como

'j
hidrates .de carbono, g rrduras, vitaminas, sais mtneraís e aguadevem fazer parte duo refeições. Cada e:mécie ele alimento
tem de desempenhar determinado paDé'l no organismo e a fal-

I
ta de um dêles, qualquer que seja traria em consequência, o

�esarranj,o das mais perfeitas das máquinas conhecidas, quer
e o organismo humana. Apareceria. fatalmente, uma das vãI rias moléstias que têm sua origem numa cuenda al.irnentar .

Assim sendo, um e, boa alimentacàn deve constar de car
nes, legumes, verduras, frutas, leite, u�TOZ. uJp. nouca inan
teiga, ovos, agua, cafó, r-há alem ele condimentes Õ cstímúlantes que fornecem sabor e beleza aos nratos.PAG.:\-SE O'TIMOS SALARIOS NOTA: Os nossos Ieítores poderão scHd!al' flll�1lf:iu€!.' eouselfioOs interessados, deverão se dirigirem a Gerencia com sobre o tratamento da nele e cabelos ao 'méiH!::o espe-

I
o Snr, ��manuel Machado em Curitiba, ou llOr eorres- I cial!Sta Dr. fires à ru,,: México: �1 - _rti{) de .Janeiro, l}astand�lHmrl"lWta l1:tl'a. C, Postal, 1.242, i enViar o presente arb;o deste Jormll e u cmlcl'c(:o comllleto,

para a reSllosta.;Ã�",.",)Ô,..""n��,.�"!I.��"'''''''1I,;.���'''''''�"",%:����

l

I'ROELI<:!UA N. 680
HORIZONTAIS:. 1 -- Divul-
gação. \

�! -- Cuidar de ovelhas. I3 - Espécíe de uva - Ne-
,

me proprlo temín íno. .

4 - 1\ nervos (pl.).
5 - D'J;lt Sul. (design.
agente) Antes de
Cr-isto.

G - Su1. (des ig. autor).

Ft:idio.
.

c']mnosltor italiano.
Rio de Portugal.
Sincero IpI.)
Em partes iguais

Ganho nas tangas.
7 - Amanhã.
:J - Faça doação.
!J - Município paulista.

G

ASSINEM ES'rE
JORNAL

Atençao errr-s,Oficiais
em ,Estofamentos ! !

A 'FABRICA ALMOFADA AUTOJ.\>IOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro, Cívico) em Cu
ritiba, necessita de (lfieiais e meio oficiais estofadores,
lJaru Automóveis e ].\I'óveÍs estofados,

CUWRGI!\.O Dr�NnST,\
RAIOS X:

HENfllOUE ti fY! f)
�1 �!i ·'1• ..1

Rua

ixta

'--AGONIA DA
:AS.14.
Aliviada em 'OUÇOI Minuto;
J;!m poucos �lD.ut;o,.· a no". recei

ta - M eild"eo - começa a cir
cular no sangue, alivlando os aces
sos e os ataques da asma ou bron
Quite. Em pouco tempo é possívei
donnir bern Tesplrantlo \tvre e fa
cilmente. Menda"" alivia-o, mes
mo qUE! o mal seja antigo, porque
dissolve e r.em ove o m ueu s queobstrúe as vias respiratórias. minan
do a sua' energia, arruinando SUa
saúde, lazendo-o sentir-se prematu
ramente velho, Menda"o tem .tldo
tanto êxito qui; se Oferece com a
garantia de dar ao'paciente respíra
.ção livre e facU rapidamente e- com
pleto atívío do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça M,,"daeo, hoje
mesmo. em qualquer farmacJa,,;,
co_ \'!lIB"tia é a sua protl!!{;J.: '*

Senhores ·Comerciantes CERECEBEMOS
S;\I,SmHAS TIPO VIANA - ACUCAR, ROYAL
EM l'ACOTI�S 5 QUILOS -E SABONETES
__ I,YNDA 1\.08. -,-----

mnm
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QUINTA Pi\.'GINA

," ,

a fO.plCla a uma
Rendendo normalmente' O!

, Sem que em torno dela :

quadros do Grêmio Espor- preparado por José Pera; r Iações do association- de.
-exist'a grande expectativa I tívo Olímpico e do Grêmio pois nâo acréditarpos que -Blumenau, tenha. possibili
por parte do público des-: Esportivo Duque de Caxias, os rubro-anis, ainda que a-J dades de vitoriar-se, já que
portivo local, terá lugar, tr i-campeâo de Rio do Sul. tuando frente a um adver- [seu padrão de jogo está 10n
dentro de algumas horas na Se é que realmente pos- .sár.ío completamente mOdi-1 ge de corresponder, contra
Alamêda Rio Branco a con- sa o prélio agradar, isto diz ficado em suas linhas, ínte- ba1ariçando €:;;ta deficiência
tenda amistosa entre os respeito apenas ao

:

onze grado por autênticas reve- técnica, no entanto, com um

A A'açanha'·'·· do Botafogo - lutava tervivalmenta para em

Estas são duas fases da grande. patar a \)"1rtida. Vemos, nes

vitoria do Botaíogo em Bue- ses flagrantes, a defesa bota
lias Aires. Ambas na segunda faguense pa-ssando por- mo
fase, quando o Boca Juniors mentes de apuro. com as in-

contra II a r ti

t�EOClD EM PÓ espalhado em armários,
sobre prateleiras e junto a rodepês.
mata as baratas durante semanas, se

f). pó [!lr conservado nesses lugares.
Paro polvilhar locais de difícil scessç,
use o Polvtlhador para NEOCID EM PO.

r

_I

A MUSICA PURifiCA O ESPIRITOI

'.

OS PIANOS S(HWARTZMANN �otHfl(AM A MUSICAm

Dê mais énclnfo ao seu lart!!

Aprimore os estudos de seus tilhcS! � Sinta orgulho!
Tenha em seu lar, mn dos m�is mundialmente famosos

I n s Schwartzrnann Capital .. , .,.

Fundo de Reserva ..

HERMES MICmO 5.1.
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O PARANA' E SANTA (AjA RtNÂ

Rua Quinze de Novembro, 1756

Nossa reportagem movi- .

mentou-ss na manhã de ôn- '

tem, no .sentído de conse
. gUiir a provável escalaçâo
.do eleven alví-rubro para
o embate de hoje frente ao

Duque de Rio do Sul. Salvo
moficiaçôes que poderão
ser introduzídas à última
hora,

.

deverá ele formar
com Lange, Aducí e Arécío:
Nilson Nadinho e Von der
Heide; Nandinho Carvalho,
'I'aranto, René e Corrêa.

Estarão novamente au-

I sentes do encontro, como se '.

pode observar JaImo, Ie- r
ger, Jonas e Nicolau.

. .

'.

'\.,.
total do não exigível

."0 melhor som, no móvel'mais atra�nfer,-
Adquira com entrega imediata, tom tôdas as lacilidade$ de pagamento e ainda

.

garantia absolufar o seu piano SCHWARTIMANNr nes lojas especializadas de
Total dos depósitos em

. 28.2.53 mais

. ,Oficina complé!B p!ra .fabricar qualquer r�'·",.,. .

.

tipo de lentes .;.. -
..... .

COMPLETO SORTIMENTO DE

O'(ULOS PARA SO'L E DE GRA'US

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ilfirin. ÍnLlaIHl;ll('s paro a eCJl\�I,}I·V:J ..

�':l(J do produtu. de luodu que. :-;e

(J� pllderf's r"r,tpélt'nt,·s. rJ;[n adu

tal'''ln lIlediel!ls atlt'qlwdas. p.-.di'!'ú

Há dois meses alrás o sr. AdHemar
de Barros;fpreviu a aluai situação
11- Onda de blalas eslá alarRlando sa, Paulu
l'iAO PAULO :!u tMertdtonnl) - u sr, Jãnio Quadl'o muito doente HIv. 23 (Mcr-Id irmul ) - O jornal

O sr. Adhemar de Bart'03 fleelnrou, e que o s r. Luiz Carlos Prestes te- oficioso .. Ultima Hova", na sua co-

hoje, à reporragemr 1& ria ehegadu 11listerío:;nmente dá

'--rlá dois mêses atr'az, no din seis Bahia.

ou "Ho de jr�neh�(j,. preVi a tltunl ruo. 23 e Mel'idioll:llJ _ Ao {ttJ'I.�
,./" !';itu3çãD� 'I'anto isso. é certo que t'5�

pal'P(.t� ü �.;.... .Janio Quadros, <llfe
er-eví lltl1U carta círcu lar a todos

sLL["l)rt�t-llcIp.u (J Brnsll ('unI sua. €spe-
• 1 '.'

O� dirr-[orii)� dn H1PU }J,srtido. ex.. I.u"ular Vllfi:l'J.H [:ob.t't? os Sl"S GetuHi) n''\rn(· de ·Cr1l7adn Brnsí leíru Anti ..

pondo as l"!l'lnl:":J fL\_H� eu ttnna pu- V:U't'':'lS, LtU",l."I N. -GQ.rcês, Auhemar j Comu�ta·� .OU coisa p�reei�a, e.s-
Ta aecím pensar E esta carta CS...

lle Barros, Luiz Carlos Prestes e-
la publtcando, ern alguns )OrnalSj

ràva b.prad.:t e 4':GlTi a recQ:L'ílendação oiro fiG:;: maíores partidos naetonsts rc-Jhç'ão d�t qual consta um supo�:r�Q
d,p somente ser aberta no dia vínte

te-m. t ..UtÜ,.,::-hl, o dom $ot�renatl1ral ftln(·ir,tlft.r�o do Cacete acusado Ué'

? �r��e. �i?P��:,j dUr. lnei� d.i2.?'. {tc. ;':f.�l'e(!er uo itlPSU10 teulpO em parljd�rjQ do eomunrsmo,

:;;\0 pAULO .!.B (1Vlendwnal) -

t,,,lús os jue"r.,.�, Enquanto os jGl'- Podemo" informar com absoluta

Urna onda de boátos, está alarrnan... ; uaís do file.. de .Janéiro 25tGO chelo segurant:"a que tat acusação é Inteí

d.o São Paulo dFSd� i)�tem &0 mato
ue �lllrrna�Õ2� réti.:encios8.2, de sua rnmsnte Ih�;itituida de fundamento.

día, Dentre es�e" " de q�e o sr, ""[,,d,l 110 Rio c em PetrGpGlis. o Se o proposíto da "Cruzada Anti
Adhemar de B31105 estarta pr€so� jÚl'll!ii:ci de São Paulo nottciam so- Cornuntsta" não l: apenas o de

i!- -= -Hº nre as conferencias dele com o ::1', el'ial' confusão, seus dirigentes tem

" "iSI ;'liEM ESTE 1
LlIC1W N, Garcês. o devér de apontar o nome do su

posto runctonárto, afim de que se

DIARIO NÃO MERECEU PR' AS
promova a apuração da responsabí-

____________________A,.......C_U_S_A_C_-,il_._E_S �_
Ildade do implicado, A nota da

"Cruzudn" não está assinada por

:,.11111111111 IUI1IIIIfIIIIIl111111 II 1111111111um 1111111111111111111111111111111 fIII' 1111:

� A T (N ( Ã O MO R A D O R E S ª

�:_:_ Dia 30 de �a�o' 3t>!'í�� �ort3�à�ua �5Td�2v�n!:o. 486 �
em Blumennu. t no pri·{I.io onde runcíonova o Arrnazem Ponto Chie).

--

;; A (ASA COELHO :
- -

_

que receberá grande :;or timerrto de 'recidos comprados diretamen- ;__te das melhores f'ábr-iuas do Pais, e vendidos por preços jamais
vistos em BLUMENAU. _

= Retalhos de Seda, a!.;;odão, brins. chitas, riscadinhos, etc., a me-
- -
- tro e a quilo. ainda t{l:P- grande sortimento de sedas, voiles. brins,

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

5 para senhoras e crtanjas, roupas feitas para homens e crianças e

uma infinidade de outros artigos.
- Não façam suas compras agora. aguardem a abertura da C A S A _

no do sensacional "Bingo de

;; C O E L H O. que lhes venderú por pouco o que hoje lhes pedem _
Pascoa" a realizar-se no próxí-

;_,: muito,
=

I
mo dia 5 de Abril, iniciativa

$ :: essa que vem merecendo ínte-

:: C A S A C O E L H O. de Irmãs Coelho Ltda .• sita :: gral apoio e aplausos. O "Bin-
= à ,rua 15 de N0'dcm,bro. 4i� em Blumenau, a que :: I go ôe Pascoa" distribuirá tres

ª maIS baratos ver.. era e me or atenderá. ª �aliosissimos premios, os quais
::j I !l111111l r II" 11I1I IH 11111111 t.t 1111111111 1111111111111111111111111' n 11III J 111111111h:"'

8e,eslir·sl�á �8· am�lo êxito O

«Bingo �e raleoa» �o �arlos�Gomes
Entre os associados da So

ciedade Dramático Musical
"Carlos Gomes" reina intensa
espectativa e interesse em tor-

de Cr'S 16,000,00; u'a máqui
na-de ccstura, no valor de Cr$
5,000,00 e uma rádío-eletrola
no valor de Cr$ 4.000,00, a

lém ele dois premíos de conso

lação oferecidos pela Ladislau
Alfaiate e firma Hermes Ma
.cedo SIA.
A venda dos bilhetes

"Bingo de Pascoa" estão a car

go, dos díret:res do Carlos Go
mes, custando cada bilhete CrS
100,00,

. Noticias da Capital

.

fumo em IOlha em Sanla Calarina
,

FPOLIS .. 27 (A,N,) - Segundo
n J "n 'II presentara. o PTB de Joinvile na

t1eclarou, em relltlliío efetuada pela I er ,OI VI e Convenção Regional supra o proL
cOAP calann"",e, o senhor Fede- I Soo a presidéncia do tabelião Dima" Siqueira Campos, que, em

l'i,'o Carl"" Allel1de, presidenle dn Rudrigo de Oliveira Lobo e servin- nome do PTB de Joinvlle, pleiteará
Associaçü" Comercial e Industrial do eomo secretário o prof. Dimas! a inclusão dos nomes de três pete
de 1IIUIW'ntlll, e,t:to os colonos do : Siqueira Campos. efetuou=se, li 21 I histns. do próspero município NI'r.

Vale do llnj:>.i. tinanciados pela pretérito, n:' séde do P'1'B em Join. J te-Caturillense,

Cia. Bl'asi�eirLt de Fumo Cln Fôlha, vile. Corivcnção Municipal desse

IJrestes a nhandonar as 5uas lavou- partido pnlilico. tendo. no ensejo.
l'HS de al'rnz. lnandiocut hatata, [eí- �ido eleitos o novo Diretório lVIu;
jiío, luilllO, Pfil':\ se dl'tli"nrem ao nicip'll. composto de 22 M.embros,
t:ttltivo d� furnu I t:JhacnL pois (Íl- fi CO-lniss:io Executiva �Iuni(�ipai. fi_
ta. ("-lupre.,u all.·.:.tlia�r)s eOI>! ('apitais (OU il�qilU "uuhtittuda: prflsidellte.
dEStittlív�'i:::- :1. ..ougu pr�l7.n, lllUqu;· :.1'. 11udrit'l) de OliveÍl'a l�obuJ r,ri ...

��---- ._------------------- ----�-'---'----

Noticias de Gaspar

fl1t"".il'u \.'i(Ip.-prpsidel1te vereador AI

ff'f·dn SO�l"e� P�reir3. atual Prc�iOR

d"lil<' ,b C:imal'!l Munil.'ipal; prifilf'i-
fb 5(�l'rl·túl'itJ: prof. nitn!l!� SiqUt�: ,�a

ad\'iJ� ('o}ap:;o Jl.i,l prGdl.h'[io n;�l'o... C;Hl!fJÜ�tJ lttlt.... Velu -exercE'-ndo iP':;sa

p(::euária do l'iqUIS';iltlll V.ale {In Ita= (ldi( ::':U d('!:lde () aliO de trJ47; segi:n� �),

jt'í. Nlill f'l'aV",; pl'..jhil.ú:; pal'a "C- d.. �f't'ldúl'i,,: SI', Claodiünor UI'! ,:_ GASPAR, 27 - Por iniciati'li' micinliva que tiveram, desejamos
f'OIlO!lli!l d,! S:III(;I Catarina e dr, \p. pr'õm .. írf> T,,'amrelt'ü: sr, Jo:\.'

dos .r5, Aldo Pereira da Costa e !Iii. me:;rno:; l:J3stante progresso nes-

l',itl'áJ1.:í., IH,li;;; (.Õ"';le .E�!'.tadü tO gl'::ll\d�� 1\--t�delrÜ!"i; Cüllselho Fiscal: C'OlllP09-
Alhif}{I Pfirelr,a da Costa, fjguJ··tS Ito fluVO l·�HflO de trabalho.

imjtJl'tadnl' .I,> jw"c]uln<õ aiul1ent,- to doc, "!". r,•.vino Dressel. slIplen-
bastante relacionadas em rod') ,) 'l'r:lIlSfl'l'ido lllua Tinlllli o Co ..

cio€ no referido Vale, V:de do najai, onde silo mais 1'0 h·tar Osmar Petermanntt- tlf· \.-'("1 e?dor e H1UÍS dois prú('eres
f",tdust"" "" lJel.,gac;ão du PTfl

nlH'ddos pl'incipalmente nos 1'0/1 '5 GASPAR. 27 - Por ato do sr

C -id
'

-d
e"porLivas pur Naná e Pevl respe,'- : Gover!1;J.dol' rio Estado vem de se;

a�ndl afo"� ii "riU'I' en--- )"",tU·;'IO
" Cm.,.venç,l!) lle,giollal a se

,) t' ��

I'
.;khl&l', em !"IOfllUlÓpoh,., li 23 e

tivapleute. tIevH'á surgir dentro an transferido da ColetorIa Estndual
hl'ellJ. <')11 Illissa ddade, uma u·'lVa rlésta rldnde para Timbó, o sr. Os-•

L- -. 1- f�-- -
:.!�í Ifl) l'l,rr"Hlt� lllt_�S. l't'l'ail1do- a es,.

1i"1!i bglS a ly2 c 'tlild.'l'na Loja de },'az"ndas e A'" IIlnr Pt'ttf>l'mann. o qunl seguiu 'na_... li � ii ",>lha <[d� (JI't,'hislas Join\'Ílense�, ,.

'lias l"',,�ua� do" �rs, Hütlri;;o Loba nu.rinh<Js. A dita Loja deverá fll?1' "" Ui esta semana, onde deverá as;'

FPOLIS" 27 IA N) -- COl1len,a- e Alfredo Sfj;,reS, delegados e Clau- cionar, numa das magníficas :mllls "umi!' o lIIesmo I.'argo na Coletoria
se nos meios politieas desta C.,pi, dionar Uriarte e Dimas Campo�, do majestoso edifício Joanim Be- daquelh cidade, O sr. Osmar .que
tal que, os candL!:ttos mais prpva- suplente, <duschi, situado na Rua Aristiliano (JOl' longos anos funciónou como

veis a ocupare'lI 11 Presidencia !L. Sendo improvavel a vinda a es-; Ramos. estando previsto para brev�
Coleto:, nesta cidade, éra figura

Assembléia L""d�l"t;\'l' deste EsL -

ta Capilal dos srs, delegadOS e su- a sua inauguração, Felicitando o�
bastante relacionada e muito ben

do não os senhor<" r.eputados F;:.' �- plentes H, Claudionor Uriarte. re-' [,·m5.05 Costa peja feliz e arroj lda quh,ta aqui. motivo porque a

cisco Neves, do l"Ttl e Protogen"s tl'ansÍerencia para Timbó foi bas-

Vieira. do PSD, O r rimciro que es- A E t'!! O � ( L U B E D E B L U M E NAU
tante lamentada, Pàra ocupar o seu

tá divergindO da r-L ai dir(;·j'��il) do K lugar veio para cá, o sr. Luiz Viei-

PTB. por questã 1 1,' rtidi<,',.' t'><1-;

A V I r O
I'a, o qual procede de Rio Negrinho,

do mesmo l'enun:''''t'O a v,,-,' .líde-j .l iendo já também assumido a Co-

rança do PTB n \ ,'ssemble' I Le,! letoria desta cidade. Vem tambem
gislativa, por te,' ,,,'," insultad.' em j

AOS PILOTOS E ALUNOS ,;", ser transferido para Blumenau
plenário pelo lider reputado Puni" t , , • p01' ato do sr, Governador o es.:ri-

Marques, segundo consta. r,ii" :t_ 1 A!endeJ1�o aos Uh 'resses da,escola de pl1o�agem, resolvo � �o da Coletorh Estadual,desta ci-

poiará o candidato d(. UDN, dc"ut,\- i q�e a mstruçao de alunos e o
_ tre�namento de pIlotos obedece- c!r.de. sr. Afonso Hostin, devendo 0-

do Celso Ramos Brt.nco_ :"i'�nc.<_! rao, doravante, o _segll�;!.te cn�eno:, '

� _ _. ,<:upar o l'eu lug:ú' o sr, Davino José
co Neves. deput:l�i'J ('leito [1'" Tu 1) I��TRUÇA�����,_ALUNOS, _

Reahz"r se a nos dias tTcrmerim,
,barão foi um dos 'lI. f mai� tra;.3_ UldS, nos p,,,:,d ...s da manha e da tarde, excetuadas

lharam por Santa (' 'larina, til �,,$ a�;"Egundas f,olras,
'.

' ,

são legislativa pa_'�"n-. tend.) �q",,_
2i T-.c: .....INAllirEN:rO DE ,PILOTOS: Reahzar-se-a _aos do-

sentado 25 pt'ojet"" ('C lei " 11 JIl' l'l'!.mgos e fer1ados, dias em que os alunos nao voa"

dicações� Todas ",lS r"'opOSi·_�lje·... fü-
rao.

. ,. ,. . � � �

ram amplamente (I:!Lutidas pr' ''''
3) O uniforme sera de uso obngatono, aos pIlotos e alu-

rem de interesse <i'J povo ãe ""nta
nes,

_ __

Catarina, mormen!" do tra')aU)<ldúI 4) De acordo_ �Otl! re�omendaçao da Dlretona de Aero-

a quem está int'1u',mente lig'ldc> nautica CIVil, 0$ pIl�tos com n:enos de 100 ho!as de

porque ê tl'nhalhl'.ta ,:a velh" g""r-
vôo não transoortarao passageIros, em seus voos de
recrei�.

5) Todos -os que �$tivérem em débito com a entidade se

rão suspensos de vôo.
Blumenau, em 27 de Março de 1953
Carlos H, Nledeiros - presidente
José Waldemar 1\IIendes Ferreira

Diretur Geral de Instrução

COURO CABELUDO.

Paulo Grosst'-mlJacker

GASPAR, 27 - No comel)o da
('em?na passa:d:t. qU'mdo �e dirigia
para sua casa ein Blumenau. o "i-,
Paule Grossembacker, digno Fis
cal da Faz.enda Estadual. e pessoa res� que ";lJ;Ora numa prova ca�,:f
que goza de amplas simpatias ',. de seu l'el'."lhecirnento, acabam de
qui, JOHeu sério acidente, qCl�n'-:' nomeá-lo L:ol1tador do INCO 10.::.1
�eu automóvel não se sabe como. Não resta Cluvidas que a :medids.
capotou espetacularmente virando lomada pe!., Djreçãei Geral do IN
três ,!!pnbalhotas, O Sr. Paulo lU' CO foi das rr-ais
viaj;;v'l SOzinho teve a perna fr,l- justas,
turada em dois lugares, tendo r;í"j.J I Sra, Lidla Wel1muth Sehra.mm
imedi'"Do'ente hospitaliza,do "'" GASPAR, 27 - Cercada das mai�
Blume ...u, No hospital o sr, P,ll.:" vivas demontsarções de carinho e

tem �.,ju, visitado por seus camilío, simpatia de seus familiares é pes-
(lU:! lhe deseiam POI.' certo o soas amig:.s, viu transcorrer hoj",
breve r",stabelêchnentó. " sua efeméride natalícia a exma

ll.yrtlJll Martins A!cantara. �ra, Ligia Wemnuth Schramm, dig�
GASPAR, 27 - Tendo sido trans- nissima esposa do sr. Engelbert

ferido da Contadoria do INCO lo. Schramm, figura de
cal para Laguna, seguiu esta se- [Jressão dos nossos
'nana para aquela cidade com su� políticos. esportivos
famiba o sr. Ayrton Alcantara, pes- ''.rozando de amplas amizades nes

"oa dI) m:u'cante prestígiQ nesta cl- ta cidade. mercê os suns inúmeras
<lade, onde vinhll se impondo Sf)- qualidades, a ilustrada. dama gas
hl'emaneÍra, quer no setor soclalj �,'rellse. está sendo hOje alvo de
quer no setor esportivo, jJelas Slla� I

c'lTinhosas e expl'essivas homena
hrilhalltes iniciativas, Multo bt1l\.- ..pns pela passagem da gratlsslma
qulGtó nUo s6 fora mas tambem en- efemeride

de sua partida, realizou-se n� Gal
pão d:, Matriz local, uma "big"
l'Ílllrrasl'ada em sua homenagem,
delus pari ;('ipando todos os seus

eolegas de trabalho, que assim (le
ram liltlll demonstl'ação da estima
c do Lpl'eço que o mesmo gozava

da.

Eleifos OS novos direfó ..

rios e ccm!não do PIF.

IITllll
.I�III[DIR 1'ONICO CAPILAR

PO� fXCHfNCIA
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