
terras em Timbó para es instalações
OaGAO DOS "DJA'RIOS ASSOCIADOS

Refi. Ad. e oríetnas

INCITAMENTO
EL,MI R O IMPER�ALISMO AME ,CANO
Plano vermelho para�'· I

Ioda a América Latina
LIMA, 30 (UPt - Os conclui fzendo bem claro

Serviços de Investigações o incitamento à rebelião
do Perú revela ter desce- armada contra os regimens
berto em poder dos comu- do Equador, Bolívia, Perú e I
nístas recentemente detidos I Chile, para que "fiquem
em "apelo do Comité Regío- nas mãos do internaciona
nal no Pacífico, a respeito lismo". Assinam a rnensa

do Congresso que acaba de gem os dirigentes comunis
concluir seus trabalhos em tas do Chile, Bolivía, Perú
Santiago, apelo em que se e Equador.
vê claramente a existência
de um plano vermelho pa
ra toda a America La tina.
Efetivamente o documento
examina a situação equato
riana, assinalando que o

país está sob a dorninacâo
janque; critica a inefici�n
cía do parlamento desse
país e faz um convite para
uma campanha anti-ameri
cana. Quanto à Bolívia, con
sidera que deve insistir na

ameaça armada e que as de
mais nações latino-america
nas devem seguir o seu e

xemplo, eliminando o "im
perialismo norte-america
no". O documento atribui
ao Perú intenções agressi
vas contra o Equador "e
manobras de intimidacão
quatot às demais nacões do
continente". Criticá O sr.

Gonzalez Videla pela
pressão aos norte-ámeríca-

'" ·.:pos e indi{la·Q sr. Ibanez,eo
mo traidor e que age como

hgente do imperialismo.

lIum � DtOO O nu ..

mero de grevis ..

tas em S. Paulo
S. PAULO. 30 (Mer id.) -

Aumentou o número de gre-'
vistas em São Paulo com a

adesão de metalúrgicos, mar

ceneiros, carpinteiros e traba
lhadores nas indústrias de
cr ístais e vidros à greve dos
tecelões e texteis. O núúmer»
de grevistas que exigem au

mento de salário e redução do
custo dc vida, se e l.rva a u n

número e.itrc duzer ios e du
·zentos c cínquenta mil. Por
outro lado, informa-se que já
estão se notando n l.ivimen .os

de adesão à greve 1;:;.,. cidade;
do ínterícr paulista. Os gre
vistas mandaram imprimir. tu
nus de dG1S. cinco, dez e '11.1-
te cruzeiros que são vendidos
afim de apurar' fundos para as

famílias dos grevis��.
Fraqueza em geral

VINaO CREOSOTADO
�1LVEmA

ASMA
Voltaram os afamados

comprimidos EUFIN de
BOEBRINGE:R, ALElItANBA

::.:::::: = ::: :=: =>

_e

sao PAULO. 24.
O DEMAGOGO, para. se man

ter em forma, é uma máquina
que tem carência 'de lutar todos
oe dias. de pelejar :J todos os

momentos, contanto que sustem
te o fogo -safrado de sua prof'is
são, Assim como não há mestre
d'armas metancôlico, qual d1ziS

EBELIAO 'ARMADA PARA

RIO. 3D <BJO - NJ. sessão de sexta-feira ultima do Se

nado Federal o senador Ivo d'Auuíno recebeu significotlva
homenagem. Todos os lideres de pârtidos exaltaram os méri�os
e a conuta do ilustre representante catarmeuse. apontando-Ihe
como o mais completo Úr!('r que já passou pelo Senado da Re

pública. A mesa, os funcionários e jornalistas credenclado� as

sociaram-se 3S hoenagens. O senador Kergínal Cavalcanti foi
o interprete dos [ornahstas parlamentares. declarando que a

passagem do senador Ivo d'Aquino pela liderança do governo

BERLIM, 30 (UP} - -co- não podia precisar qual seria comunista aos pontos de vista no setor ocidental do front, n!l easll; deixo� m:n raio J� h;z pelo equili_l;rio e pela in�eligen=
meçará amanhã no Estado () chefe da delegação britãni-I

aliados. Acredita-se que as r onde foram travados encarni- ela d� l.lustr:= JUrista brasileiro e pelas atitudes correta:; de ca_
Maior Soviético de Berlim Ka- ca. O perta-vós confirmou. negociações em Pan Mun .Iohn I çados combates na semana valheirtsmo, como sempre se conduzia <l;0' comandar os ínteres

rlshorst a conferência entre todavia a presença em Bcr- começaram na quarta ou quín- nassada. Outros aparelhos a- ses do governo, na Camara Alta. Termmou declaran�o que o

ns ' .....nre's<>n.._nt ....,. :...."I.Hl ..,_;n""� ...,,-,Hr[l:; ileSde sábado, t'.ltitno, dn "t""Í"'ixa: '
-

, ll.;"n�..."",� �.,f,.;;..,.;.:H.,,"',.,""" "":k,,....

e_ISep.ador
Ivo de Aqui.p.o c.1eixara expontanell!llCnte a liderança

'" .. "'.,.... ' '''._''''''" "", r�+ 'I"9"·""""''"'·'l'" ,', ---,»\0'1·" .",.�� _-""' .. ,

R' � ,."._,,"< '" ;.. ,.,�"',w..,...�+u".. '��'"''''''''''"''''''''' -01.>-:",••• 'coberto de ·gloÍ"i.as, levando a certeza âe que· todo o, Senado,
soviéticos a respeito da segu- ffiareCua uO ar, 511' olJcrt mOR- I· t···g m d

Foster, chefe da RAF na A- te "Careca"
Clmen o llllml o nas prOXl 1- senadores, funcionários e jornalistas, guardavam o seu con-

rança aérea da Alemanha" - !emanha TOQUIO, 30 (UPl _ Unn· dades de Humsung. na costa vivio a lembranca de um _parlamentar que a todos encantava

declarou um porta-vós britâ- Perderá o trono se formação de bombardeios Oriental. � pela inteIigencia e lega;:ICla de atitudes.

nicio, acentuando que ainda não casar norte-americanos lançou, ôn-
Faz excecão quanto à ,_____________

1

�

I
MONACO, 30 (UP) - O tem à noite, setecentas toncla- I •

d"
iii

Guatemala, cujo govêrno é 1 t d M t d d b b t
. -

.

t t e perag osf:�����:c�!\�o��fp�I�T�)as�to:: Teve soluPáo saBslalaria a I ,�;��;iE!!J·:1��}�i�� ��W�i���dJi�i.���.i�::��sllS arla POR o
.

- V poderá perder sou trono se I I d u'lua�E:�:��g��t��;�:e�I����:; I nróve �os portuários cariócas I rt<1:,�:��:i::!.;.:ii��'idi� �'�T::���Mn:Á'sr�� A

ies orços a e ranç m
!I naco. O conselho de Estado LIMA, 30 (UP) - No trans

I -

I d SI�mcla. Colombia, Uruguai, ----, - que exerce as funções de curso _d� .cerimôni� . e�e�uada I 0eusaçao COO ra O sena Dr asseo
Paraguai e Argentina, onde parlamento - deu um prazo no ediflcl� do Mllllsteno da I III ,

( t'
RIO. 30 C'Ieridional) - Ter· ade escolhida para pagamento do

t' r d t l\1arinha o ministro e vice-

\
_. 1 H t d t t·t d

acen ua) explora a massa minou óntem a gré,-c no porto alJono e mah_�í;, .. E acre.:;cen-
a e 1ns es e ano para que o

1. t R S D· e WASHINGTON 30 (UP) _ çao fOl formulada pe o sr. a-! es an o a omar a 1 u es que

trabalhadora· O documento (lo Rio de J8Deiro. O presidente tou: principe se case. Louis Rainier � mlran e d<?d_ue
.

1 �as �- O senador Joseph'Mac Arthv rold Stassen, nresidente da í se chocam com cs 4'1teresses
III está apaixonado pela atriz br,e.goud aOd a Bl o �lavCa .tã� e de- I fer.renho II'der· antI·-comum·sta",' Administração -da Segurança. populares bolivianos.

Var::'_'3' a",s nau o .,bonn. motivo "Se o paga.mento conH'çar a
f G· IPI M alxa a o raSl apl o I

.e rancesa !.Se a asca. as o .

I, .' 't Em suspenso a pena
por'1l!C a ;!."I"én� está d;'I)(lo f m ;;('1' fdto amanhã. de tanle me,,- II

- fra.!!ata, sr. Antonio Borges da ! esta pondo em pengo os

eS-1
mu ua:. .

- I
1 b I ClnoennSeto.lo se opoe a esse casa-

Sl·lv�e·lra Lobo a condecoraça-o 'I forços da segurança m'ltua no Emstem d.cscobnu I
de morte

,

a& ·,13·1 mo'· mnnto. Fal:'lndo " mo vo tarl}mos :� troa 'alllar < B- •

• .-. D·· 'da doze sel·- I �
r da Cruz peru'ana do Me'rl·to sentl·do de cortar os embar- nova teorm WAS.I}ING�ON., 30 (DP) -

repJllag-óUl ...llSSC o sr. ama;:ilO pOIS S �. 4� � l.uras. �c
"

- - E I
Cardo50. \"lcn-pre�idente :":3. Uniã.J superintendente d�) porto assinar F,endição comunista ao Naval, no grau de comenda- ques para os países atraz da' NOOV�b:O���� S�� �UP) i�\.esPlO�s ato�11lcgOS �_ler e

(10-� PorluáriO"-: a portaría detem1nando a data pontQ de vista aUado ('OI com o distintivo branco Cortina de Ferro. Tal acusa- - sa 10 e lS eln a- u lUS osen er en .aram
, , -

caba de descrobrir nova teo-· com novo recurso no Supremo
"Os l�"rtuál·l(W P. tflO ;;ratod ao

I
para Jlagamen.�o. ",., a convocad,. Quartel General do gal. Mark ria "universal", que se consti-I Tribunal dos Estados Unidos,

presidente da Hepúbl;cll. Volla- nova, assembleIa geral dos por- Clark continua realizando 111-

aumentou a produça-o mundial tui de treze diferentes aspéc- com a esperança de escapar
emos an tr"halho mcd atamcnte. tár os para ':leI bera!' :--ohl·e a tensos preparativos para que II � tos físicos do universo, esta-' a pena de morte na cadeira e-

Tudo í:lepcnde agora (la modali- (Conclui na 2.a página letra:li 05 oficiais de ligação aliados

I
belecendo a relação entre o létrica, PJ. pena imposta ao cae

estejam preparados para rei- d� .-ndu" slr"l� e agr;�!!' tura campo de gravitação uniVerSaljSal
de es_qiôes permanecerá em

COFAP d
niciar as negociações de ar- OI 'UI I\PU

e o campo electro magnético. suspenso enquanto o Supremo

E t· ["cl-e C·IO da se'n o
misticio com os comunistas

N'\(.'C,ES tINIr''\». N.Y. .�(l um aum"nlo de do 5 po_· �ent" Esse novo desenvolvimento da Tribunal não decidir, em úl-

S ar Ia (I e11 n em Pau Mun Jo,hn. Como se
(t'P) _ A produr;ão industl"iai., sôor" Q UDt' anl cr or ao p"ssr teoria de Sinstein foi formu- Uma instaneia, ao recurso de

s3be, o chanceleI" Chou En
a&rícol<l uO mundo alcançou nov.:J que a agrícola sub'u apen·,� \lO' lado numa continuação da re- Esther e Julius Rosenberg.

'* - d
Lai. anunciou pelo radio, õn-

recón! durante o ,ano paSimÕJJ, l,or çento, o nH" ('orrP'"p")>;;j� cente obra do sabio, no "sen-

comprom.t!\tida por orgaos o governo 11'111, oue llgora el'tá dis.posto lllas a renda mundial está agora r;re.5cimetno da \)QPulaçã·). tid'J da relatividade", publica- r t
-

h·ç II - a concordar com a exigencia da nOJ·e pela "Princepton U- tn rarao oJe emd ONU t·d d distribuida de forma ainda mais i

R". C b II ri-II d II
. � a no sen 1 o e que so- niversíty Press".

- 81 erou O sr" a e IJ o IIful o e emlssal - mente devem ser repatriados 'desigual a_ue antes da gue.ra. e1·1----os prisioneiros de guerra que tre as vánas; nações. 1::;50 " o Que Em debandada os re-

gre'Ue os me'"di' fQ{'iTIrO.30 rMl'rr!nn,·I, �C;'líuntum V,\-_·,· cont:._., "',I ',lê "Dem·ssioniíro �ou de.!': 1(11" assim o desejarem. Tal decla- mostra a estatíst'ca da. pro'lll.:;iitl beldesda Guatemala " II\. ')

há qual'1ucf" fato n'I':O I "Iat ·0, rc.icrar "nu ll�'ltd" d' d,' n; _·iio ill3sumi O CUl·g0 na COl!'AP. I:.e,tl- ração comunista causou gran- mundial de cinquenta e um l' "in Cidade de Guatemala, 30

�e��n?��,;���o(;�\�· (�l���\��l�.e"��' �l��i���it� �� ���J:::I;�l�SC��bell�.: :���� ���:rt���;�e;�:��d�hei�Cl��n t:c:��i������tJ�[U:�;aD�!= I �:e�� �1���5.P:nb�:�:d:�'l �:�'1: I ��� \nfor�lO�omh��o ct;u:xe:� do Serviço Públ;(0
"ena,. pue l,'m Hido reiterado .-,; l3au'dades da vida jornal �ticEl. c1aração verdadeira rendição! produção in'ü.ustriá.l de 1.f'52 tt!U tropas leais puzeram eJJl\ fu- RIO"'O (II" ·d) O

.

• ' �,
- .ga os trtzent:s rebeldes que -, i> lV..en. - s lne�

''''f par! r do ,'r. BRnjUnlln Ca-

I
I d·c" do S�r 'l·ÇO Pu'bll'CO Fe'

..-- -- --- ---�
---------. ôntem se apoderaram da cida- 1 _s ... ii

,.

beBo. toda vez quo �C encon1p
-- -- de de Salama. Acresceütou deral ratificaram l1o,Je sua

com o pre�'d('nle da I1cpÚblira

! Int
. f

I AI

Clt
i que os rebeldes fogem em de- .decisão_ de entrar em greye.

,cupf\di'lodcdf'nw,-ã()!�"'{Ulpr("

n 1 lcaçao a u ura I bandada e ão perseguidosla"!nanl;a,ar:e�ar.�asadverten�
com e"i>Sa6 ]llllá.\Tlls: nelas fôrças leais. I

elas do" mlmste�lOs do ,traba-
"Pres·dentü. !)rcr. 'o lih"ll-lr II

- lho e da educaeao e ó;aude. A
me". :m. pens�U!ento dr) sr c·· I 1 RIO, 30 (Merid.) - Noti- grevs .se inici"l:á ao primeiro
hello. '10 deixar;) COFA�. ;·oltar D

· E S t" t
.. cÍa O "Diário da Nonte" que minuto de amanhã. A Asso'

ti" !'Ilas ,Iti\·jdnd"" pl·Qll�'.lon� �

I rlg m an a'" ..a arlna \ I Jà:J,
o governo boliviano dil'igju ciacão Médica do Brasil afir�

como jornal ',ta. i'�() C-"II f.itll'.' � ao Itamaratí denúncia contra 1110U hoje que não recuará em

lJe"pacho Gom o SI. GetuliO Vn, , l II{ \\\ O jornalista brasileiro Augusto sua decisão. Sabe-se, :p01' OU<

gas fOtrllulou ma � um;) "\ ez "PI!!
P d

_ A �" .

""

t
J fi \.\'! "

Aguiar. redator político de "A tro lado, que a Associaçã1)

]J.e�l do rle d ..mls-ii.o N""��"

0'.:-\ '"O Ur'lQO tres vezesmaIor ao consum�' In erno �
,"

��
Noite'·. acusando-o de agente Paulista ratificou sua decisão

""::\0 aIH'('�é'n! OI· "0 '.�I. GetulIo" Y . 'I1f.;J! •
-- do imperialismo ocidental, de proclamar a greve doS mé-

V'" I 1
. - I � (tr�URft contra os interesses nacíonais dicos funcíonáríos do Estado.

:tr..,"" UlJ\ nn:.;o P Ilno quI' !lI r'· RIO, 30 1 ;Ylerldion" Í) -_ 0:>- ESTIMATIVA D,\. PRODU- préstimo dI! sQmentes aos agI j. cf" <'::\ de �OO sacos d,' �'!'lll�;:1tes

I� �1
41 fi (I daquele país. Colheu a repor·· I tan1be'm por "l·nte e "'ú".tr'"

tI'ndc fazer· t' minGO ela c.,ca -Séil .

t t.

)
, "" a, u

grõnomo Germano F", I� qú8 CAO NA ULTUvIA SAFRA c'.1Itol"e'S c (1 asE; s en,::'a, f"Críd S D",p.rsn� iJutrm; cnnjld', � "or� rlI tagern que a luesma crítica a'· horas. E alnea<>ou de �x-puIsa"
\:Tp i'f'neros ajimcntIci(J�. COnto a I I

� �
--- .,. � .

)
representa a In�petorid l:�!!·on"l - A estimalh'a da produção e material que-lhe 'Pr('-:- la.0';. fj'ma'jo;; co:n a;:.:" I culto·· .. � ! (. ..........__-.......... tinge o embaixador do Brasil todos os médicos que furar ou

lanha e o >1ro;; Entretanto Cjuci- d T·
. t

.

� �de Expansão o rlgo. n:n Snnla do trígo cm San a Catarina ('0- com o fornecimento de !'. <pu n.oclo a p·,-"i1)í!iÜtr um maL! �, elTI La Paz, apontado com,� (tentar furar a greve.
"flU-,"� qUl' a oção ria COFAP Catar na. na reunIão da r;om',.,- nwçou afirmando o n0530 �nt1"f'- �"1'1a. agrícola <l em. hon ',I lcP.t·- in<'entivo e a íntenslf ('.,<:iío <lr, f \\ffi;!áY:l 'sendo cerceada pOr algum, Bão Técnica do Tngo. or I cn: vistauo - se apresenta, 'le ano dad". a'dubos. c coretiyos. QU3<:C phntio U" tr·go. '"m Sant 1 "al" I

'

orgRos do governo alual, a ponto realtzacão ne,.,ta C,,::útal. te,·' 0- p;c,.ra ano. cada vez ma '!:' anim:;t- tôdas as A�ocíaçõe", RUI ais Q 2- I 'I• .:. Vale Cf" tacar. tamb"!11 fJw'

�:;á��" ;�r::lt);���eCt:�::�aTa�O�!: portunl'dade de pI·c-tar c][!r lam- dora. Na safra 1952/53. s"gundo tê as PrefeHuras dos, lítUn cíp·C'S tl lnspdorrl t'tciiita a rnypná,'
, I'

P OMIDI
çô�s á nof'Sc! n']Jo .. t�g-f!,n a I"PO' dados colh:clos por fune onãri", produtores foram o con+·':11plle- aQ� tI··ticl!itorc& de ceifadmn'f'-

�pe'to das allridade� daq: di! r '0- tia Inspetoria. a produç::í:) atin das com tra!hodeiras c co.llni- afaue;ras, trilhadeI t'a.fi .> sít '" ,� F'U�RTrlLVENDA DESTE Ol.l\RIO petOl·;a e do desenvolvim�l1,o da giu a cerca de 154000 000 'lr nadas, a!':slm ,"=omO' tt·atõ!".:'s !<. r.údo a operação !"oh Cihl<llt:;'}Dft -..I ,1,B,h_ 1 .JjH
NA ENGRAXATABIA cultura ir ticola, em letr iS

cu'a-I
quilos. Entrelar..lo, cOn".;;idero aill qu'pados pequenos Ut"Vl<h '"lI�VI' (>(f's3Í".·ei" 19j_�1!ii IS! ..._-

PONTO CIUC ,.inense6. da ]l,"sslm'stas csscs GálCl,1103 fl tração animal. boios. etc. SEÇÃO DE rNDTJ"T:�TA �
penso que foram produzidos ... INTENSIFICAÇÃO DO

E COME'nCIO F:l k'oltnula d'� Dr.

X j Hill.. U!UIli!: b...... 200.000.000 de quIlos, a.prox:ma- PLANTIO
- ...• :..T,to à Seçã'J N· ::n<.ús-

';
lJo,nH.';'us JagUiJ.I.<Je.

B L U M E A U E N S E ti
dumente. Comparada com a 'Sa·

-- No ano de 1952 - pro"",,-
r'a -- e�!'e-me in[,)ry"".. 111" e-:;;- � t>•• _� de (;(}C1Una,

A T E N r Ã O N • !
fra anterior, u atual sofreu t!ln guiu _ a Inspetoria R<'!g;onal ('.

tr:a. e (:cmerclO - !II'-"" .p- J. " mll�It;;'.:,� p!;,tll;l da
" 1

aumento 'de_ 50.000.000 de w.IÍ- fetivou 35 contl'a.tos de Culturus guir. ') a",rónomo ·i .. , .. " .. n "Fn' i) f!0rd 1",;,:'UClra.

( tA p:::af'::' a c:::3mp.:3nh ntr.3 .::t tub"r .
los. F !';calizad2s e, por ou '·0 1 .. 1'1 ,.

xÍstíam, -:?!r.. 31 de '3Z«.Q',,·o ',]1'·

011 orra Q Q g g a co li g 'V'" 11 AssrSTENClA TE·CNlCA E está sendo devidameht� instala ���:irle;::.;.:�,:lOr'J�'��;.:�;:��lPo;tl),�,,::
I f d

'

t ll:lTE PAfTEU
MATERIAL AOS A- co o Campo \1e JlvIulti'··licacão ,1"

CU OSC, Orna0 o somen e I. J -

I

•

GR!CULTORES Sementes. localizado :Jln C9.t:J.!'.
mOillhol': catarinelli;e�.•te pré·tlu-

RIGOn
Acrescentou o sr. Germano G duvas" mun·cípio ',le Joaeahn. ção com.ereia!. havendo o.'nJa 10

RIZADO"f 'f{". FarIa: com a área. de 2.018.301) m;tco� em. fa.<,,,, (II!!. m('lltagl1m. Os 52

P· t d ,.,.. d d' , I momhos regIstrados p',.-<;!em U
- ara e5se aumcn o e pro· quaU1'� O:;, oa ...o por aqUf>Ió!

I· ma capa.cida'de global de mou-

, dução
contribulram. entre ou· lllUnlc1plO. Nesse campo pretê.l-

AIll'/llilIll'/llilIillllllIIIIiIII••_•••••••nlll'/llillllll!lllllllll!lllllllllll•••-_IIIlIIIIII_III'/IIiI_� ·t:ros !atôres, a facilidade de -em- demos plantar, no carren-" ano. (Conclui na 2.a pág. letra B)

A POLICIA MONTA GUAR- I a atenção das autor idades po
DA 'AS FABRICAS - A gre- Iíciat.: daquele Estado. a fim
ve de cerca de cem mil tece- de evitar qualquer perturba
lões. que irrompeu em São ção da ordem por parte dos e

Paulo, continua a preocupar lementos mais exaltados. Por

isso mesmo. a maioria das fá
br icas está sob a guarda da

cavalaria, como, por exemplo,
a "Moinho Santista", corno se

Ve na foto.
---�._-------------_._----

I HOMENAGEOU O SENaDO SEU I
I EX�LIDER IVO DE IQUIiU!.�

Ele não fala em nome 'uc pr] rt

"cípios. de doutr ínas ou de couve

niências. Fala por fatar. 1.>(H J.

susc'tar debates, para inquieta ....

os que governam. para fixar O

interesse das multidões em tor;n

de sua Pessoa. Pois que o seu o

ficio consiste em ínvecttvar 'll

do lhe servirá de mun'ção 'd3

combate. O quo importa. para o

demagogo, é ""tal' na brechn; <)

continuar na brecha, atirandD.

atirando seja ()- que fôr. pau. pe

dra, balas e ferro, Inerte. é (l'.te
não lhe é dado ficar. Calado é

WASHINGTON, 30 (UP) dicíonal dQS prisioneiros de que não significa o seu papel !1'l.

- A capital dos Estados

uni-l
guerra vermelhos por aliados. vi'da. Hermét'co é que n50 troa

dos demonstrava, hoje, pru- na Coréia. Os circulas oficiais duz a capttaüzação da sua pre

dente esperança de que, fi- londrinos, tal como o de Was- sença num partamento:

nalmente, será possível xesta-, híngton, estudam com atenção A Providência lhe deu um ver'-

b 1 C
_.

I I h bo. E'SSe verbo deverá sofrer de
e ecer a paz na creia, sto 10 oferecimento comunista c i-

em consequência do ofereci- nês para mais tarde se mani- uma coisa �ncu:avel.:- a. ínoapa
mento do premiér Chou En I festarem sobre o mesmo.

I
didade de sílencíar, sera diante do

Lai, da China comunista, no que for, o bem ou o mal. a ver-

sentido de aceitar os pxinci-I da.de ou a mentira a vida ou a

pios da ONU para a repatria-' A SANTA SE' NA COROA- morte. Assalto ao poder. quando
ção dos prisioneiros de guer- CãO DA S. 1\-1_ ELIZAli'ETH na oposição; d'Bfesa ·do pcd�r,
ra. As declarações do premiér

-

SEGUNDA quando no governo. a. sua exis-

Chou En Lai estão sendo cui- têncía se localiza 110 "plano t1':t

dadosamente estudadas pelo CIDADE DO VATICANO, eloquência\-·:.lo qual não deve te:'

departamento de Estado. Al- 30 (UP) - Santa Sé será re- (Conclui na. 2.3. pàJ:". lega A)

guns funcíonárícs desse de- presentada na coroação da
partarnento indicaram que. em Rainha Elizabeth II por uma

ocasiões anteriores. a ONU missão formada por monse

caiu em armadilhas comunís- nhor Weiullot, secretariado do
tas sobre díctíclas propostas Estado {:' pelo marquês Fran
de paz. Mas agora, os aliados cesco Theodori. oficial da
agirão se tiverem certeza ab- guarda nobre.

.

soluta da sincerida�e comu

nista.

I�auson surprêsa DOS círculos
oficiais a alilo�e c o m BD i s I a

VENDA DE:sTE mARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO caro

TQrá Inicio-Hoje Em Berlim A Conferência
Anglo-Soviética Sôbre A Segurança Aérea

LONDRES, 30 (UP)
Constituiu verdadeira surpresa
aos círculos oficiais britâni
cos, o oferecimento da China
comunista para a troca mcon-

.....-

ROMA. ;:0 !UPl --- 0--

GOS públieos de transpor;:"
U!.Ll. noje .eensÍvel redução, \�!T'
!oàa a Italia. quando o!e ,tt �:-.�
de milhárea de "mpreg",dv� .'.'11·:
l-;11hadores entraram em g/,:év�.
Ksta foi uma consoquéncul, "a
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.I'cen i�os Induslria de �?��;�?!le� eA�lelalOS de Papel

BAlIDOI PAB· ARROZ EM, CACHOS
. (tom, annaçã Q de fer�o)

, VENDE-SE UM, SEM usiP, MARCA "D'ANDRE'A", TI
PO 1 EQUi;PADO COM BICA DE JOGO E BICA PARA DES
CAR.GA. CAP..-\CIDA1TE too SACOS EM 10 HORAS, Força
4HP. VEF;, É.TR,A.'Í'Aft' COM SAMPAIO NO CINE BUSCH-
BLUMEN1\U�

.
.

VfNDl-S,E E H·f ,E R M E I R A
Um lindo terreno, 'cr6m uma ea-

sa .deim:uleira. e dlve):'sos ranéhos� ·l)íplo:nada e com pr3.iíca, 0-

pel:to do perrm-etro urbano da. Vi- .

�rece-se para trabálhar, In
la'de RIo .do 'Testo, medindo' 50'X ,formações' nésta zedação.
500

.

metrs._: 'Frente· com' o Rio do
Testo e �ortadq' pela. estrada: geral ;
Bl1l1l1enau,4reragri!l;" do sul: Tratar

eolp.: RodOlfo KI,iltZ. na. Empresa
Xarmo Lida,. 'Rua dr. Cappelt. 117
- Fóne 1435 - Bltunenati. "

OFERECE .. SE

.Dentro da cidade.
SE .comprar,

.

Oferta com. mínimos PJ;�çQS à
Caixa postal: 19á_. - Blupwnau,

FORD - 37 85 H. P. - Por
tas em estado de novo, vende
se. - Tratar à Rua 15 de No

yemhuO',1.1.35, saIá 7� -:-:-
-

-vi�NDE --- Sf
-

Protura ..se
Uma caminhonete For-A, em

ótimo estado, Tratar com ur

gencia na Oficina Universal,
Rua São Paulo, 1527, -- It.
Sêea;

Escritório,

Residencia
Confortavel para alugar con

tendo 3 dormitórios. banheiros,
completo O demais 'd-ependencías
em bairro reaidencíaí.
Ofertas à Rua 15 Novembro ._

854 ou pelo fone - 10&'�,

M..<1Q.U"L."iAS e MOTORES l
LEGI'l1IMAS ALEMA:S I

da
GRITZNER - K.AYSER S.A.
Karlsruhe Durlach

Auxiliar de
Com noções de contabílída

de; Chauifeur com prática em

negócios em geral, procura co-

I NOVO T!PO, 1953 I locação, Dirigir-se à "A Na·

� f
ção", sob Q nome EWALDO.

1 Motol"es alemães "Kayser" J .

de 226- volts p, ligar' à luz, ! V E N DE.. S E
sendo motores de dupla

I
. ,

f{}rça - 80 watts I'I c

' .. UMA casa de madeira nova,

! Máquinas f"Zuendapp" I
' tipo Chalé, como também tro-

elét.ri.tas
-

portáteis. cl luz 'I
: ca-se com uma. caminhonet.eem1;iutida, l'eostato de .

com boa volta. - Ver e tratar

pedal e mala' original I a Rua Almil'ante'Barroso, 400,
* .

I ,com o sr. José K�ock,
Peças -' Acessarios. . ,

O1eo$ - Agulhas H �

f N'ão compJ.:e :ua maquh_'1a i Ir
.

I
antes de fazer uma visita

I :egolstico' de lucro iaeil e hne- f
a. Loja MAX KONRADT diato sem o menor espírito pú·

I E_ua 15 de Novembro, 679! blico e sem respeito aos prin
defronte ao Banco' Inca. I 'cÍpios. da ética estabelecida
�' ." ,',. . .'. 'jPela grande maioria.

���..
Inimigos da ordem e da es

.

tabilidade do nosso regime de-

I G E N T E S mocráti<_:o, tem .se aprovei�do
.

. do ambIente crIado proposIta-
...,..

.

damente contra o comercio
G.rande ,fabrica de placas ;para criar' confusão e acirrar
de esmalte, metal, bron- luta entre as claSses. Termi-
ze, carimbos de b.orracha nan90' pede a Confederação
e metal,' datadores para. I NaclOnal do Comercio que a

duplicatas e outros fins.

[COmiSSãO.
examinando'melhor

Peçam: informações a Fa- os critériós adotados para li
brica (EdifíciO" próluio) cenças' de im.llortação, conce

Alexandre & {lia. Ltda. I
d.a ao comercio o tratamento

Rua da c.onceição. 116
_ I�e que se faz merecedor.

RIO DE .JANEIRO J

[
m.aratl ao ministro Decio. Moura,
'1 flm de qUE' pos� elaborar UH'

,�I?-uo a S{lr apresentado <is aub-

ii rida.'d.es alemãs. e qu.e s.erViri·
de

base para as nllgoCiaçÕes.
Esse. novo· ac·'jrdo tu.ra gran·

1 des be'J.eÇc:os, .1.', BrasÜ; uma VÇ?;

I que a Alemanha;. :nos 'lltnnos

1 dois 'Vl.D;;, colocr)U-se no tC:7ceiro

jlug;at -como páí:;; lmporti.idJr ue
\IneTcad'Jrias hrw.liJeíraB.

Sofre? Tenha Fé'
. E�cJ.eva; detalhadamente palNl a Caixa Postal '1 9 1 �

. ....;.. São. PaulOc .:_., Junte enveloPe sdado com endereço.
Não utllise l'egistió 1l"a. evitar demóra. na retirada. em

, ho�1!io, .i.nlttl'opdo.

I
(_�bpIaflJf :llllllfll)

O moderno fratamento daI fIIf
_'

.

,�- wnç(;ies femtínina, 1f1
;....

,61111,,1f1 d�., <
,.r

"',

Prof. fernando Ma:Salhã.. �.
". I

..

Um �rodllfo d�) ,

.

UIOUT6110 Ur;.'OI .DI" _,.
.

CACAU' UlJEI is. j�

l

I

A NAÇãO

A V I S O
Acham-se à dísposíção dos senhores acionistas, no escri

tório desta sociedade, 05 documentos a que se refer-e' o art.
99, do décreto-leí n,o 2,627, de 26 de setembro de 1940,

Blumenau, €)"'1 26 de março- de 1963.
Henrique Rischbieter , Diretor-Presidente

B E R N H A R D T "I R M �� O: S
Industria e Comércio de Calçados e

de couro Blumenau

S. A.
Artefalos'

2.0) Designação de novo liquidatário;
3.0) Assuntos de interesse, geral da sociedade.

Blumenau, 24 de março de 1953.
'

A DIRETORIA.
"'t......;'x 'Jl'--1(-s·-l{� ... s..._ lIt"'::'" X ..;...1:."...;.< .. :......,

(ompaabia, Franz 810bm '" Industr�a e Comércio
A v I S o

,!'ImmnuIlIIUfIIlJIIlIUmIIIHunnUIIUillllllllllllllllllllllmUIIIIIUfIIIIJI'"
;5 DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS . �
,�

.

Dr. Arna.ldo Gilberti �
§ DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. §
:E -- DA GLORIA -- =
E CONSULTAS'; de 2 às 4- horas na Casl1 de Saúde E
;: de 4- às 6 Rua Candido de Leão 39 E
:: Fones 4212 e 3055 ::
S - CURITIBA -- ::
''aUlIIJlmm!UIIIUJIIIIUII!IIIIUUI!nnIIlIIIIIIJIUll.IUmmrmIIUIIIiInum:::

'êhuva de imp-rovisõ"i
COGNIC de filCITRio XAVIER

, �"/ ��
,

�

Um dos melhore« meios. de

evitar um resfriado é toma.r O

Cogo ...:: de Alcatrã,o"Xavier,

qu� atua como preventivo dai

infecções brônquicas e

pulmonares, dcsinfctaqdo "
fortalecendo os órgãos.

t"�spiF�:tÓ�Pf� ,Antica�ntrel,
e.-.peetorante " sed,,�ivo.da tosse.

A PRODUÇÃO ATINGE O

TRIPLO DO CONSUMO

Encerra'1do suas

'informou·nos o sr. Gernla.no F'a·

�1 ; ria:
.," Com a ,;;uperfic'e que posrJui

o Estl'J,do de Santa Catarina, a-

· proximadamcnte 80,59G qlli1õmc·
:_ tros quadrados, calcula-se qne
; 48,709 quilômetros quadrados da
i !nesma .representam a área cu!·
·

tivável .

com trigo, ou Beja a que
; pOe',mi con'dições mesológicas a.'

'daptáve's ao plantio do c('reaJ. O

'. rendimento médio rIa produ(;ã'J
tem sido, 3-jJroximadametlJc;. de

·

000 'iuBas por beotare, Ú con'

·

sumo 'diário da farinha, ,naquele
,Estado, é {'-alculado em 100 to-
· neladas, ConsequentDm"nte, n

trigo necessário para o mcrcarh

'lnterno é de '18,300.026 quilo3,
'anualmente, haseantlo-'.2e HumH

extração média de '16%, Assim

sendo, a pro'dução do Estado re·

presenta:, hoje, o triplo do seu

consumo.

(Ine�

BLtJII:!ENAU, 3! :.\-1953

c N

e

I

lu enaus
(Estabelecímentos JOSE' DAUX S. A. - Cmuercial)

o SEU CINEMA _ Com Renovação de AR l'EIU;E1TA - Al'l'cSI'nla:Hoje: - ,Terça"feira às 8 Ho ras - JANE WYIVIAN
- CHARLES LAUCHTON - JOAN BLONDEL - RICHAR
CARJ..,S'PN - DON TAYLOR em

: "li8�a Há Sól Em
-

Minha Vi�a"
.

O BALSAMO QLE SUA ALMA RECLAMAVA!". O
FILME QUE FALARA' AO CORAÇãO, ATE' AS LAGRI
l\'lllS! -O YEU AZ;JJL .. ou O VEU DE CASAMENTO?·...

QUAL, REALMENTE, E' A MÃE DAQUELA CRIANÇA? A
l\IULHER QUE LHE rli:U VIDA." OU A OUTRA QUE I:.HE
DEU O CORAÇAO CHF.!O DE AM.OR? "AINDA fiA SOL EM
MINHA VIDA" DEVi: SER ASSISTmo DESDE O INICIO.
Acomp. Oompls. diversos - Preços populares: PI. Cr$ 6 IH)
e 4,00 - Balcão Cr� 4,a(J e 3,00. - r.>.

'

AGUARDEM: "O HEROE DAS MONTANHAS" - BAI·
NHA SANTA" -, "Gl.iNGA DIN" - "SINlt'ONIA DE PARIS"
E "CARNAVAL ATLANTICA" COM OSCARITO:

Hoje - Terça·feir::: às 8 horas: -- Volta a

tela d'il' CINE BLUMENAU, o maior espetaeulo cinemategraí'í
co de- todos 1)!-; temuos,:: - Paramonnt apl'eSCl1ta a obca-nríma
de CECIL DE MIÜE:

LILEA »

E�f UQUIDAÇÃO
AVISO AOS SENHORES ACIONISTAS

A Diretoria desta �ociedade avisa aos Snrs. Acionistas,
que est�o á sua disposição na séde socíat à Rua João Pessêa
Beco Sao Joaquim, nc, 125, nesta cidade, os documentos de

que trata o artigo 99, do decreto-Icí rrr 2627, de 26{ de setem-
bro de 1940..'

.

.

_
Blumenau, 24: de março de 1953.

"

A DIRETORIA
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Com esta são convidados os Snrs. acionistas desta socie

dade a comparecerem à assembléia geral ordinária que se rea

(Correspondente em inglês e lizáhí nor dia 26 de abril dÓ corrente ano, ás 9' horas na séde

'alemão. 'CQrn" conhecimentos .socíal; á Rua João Peils{!a'_': Bêco São Joaquim nr. 125, desta

I.primados dé wór'tugliês,' pro- . cidade para deliberarem sobre a seguinte
cura colacação. - Ofertas por . _ ORDEM_ DO DIA;;. . .

favor sob FV!f'URO· ale da r.e- ,1.0) Discussão e aprovaçao do relátorío da díretorla, �a�
d�ç1i-ci, 'dés�e fj_OJ;llal.: ��, lanço e conta de Iueros e perdas e do parecer do conselho fu;-'

Um.a. boft, El\U'.REGADA, },lara .ca-.
.

.'

"",
.'

! cal;
sa particl11:r.:I' e exclusiv<1Alen� lia.".
ra serviç_bs dom.éstl�os, cOD;1 boa--a-
paren�JI!. e que fl,\le o alelI!ão, Pa,-. Serão ministradas em cara-
ga-se bem. �ramr com.: ERNA ter particular.

'. . .

XLQTZ - iê�ti· Tlnib.ó�.· 3.15 oit .

. Informações e inscrição na
Empresa Xarmo Ltda. - Prolon
gamentO Rua Dr. Victor XQnder.

. portaria do Cnléglo Santo An-

il- :�> ":_'.� � � �,.,.�, ,.,-[t ;��iod�tt�p�Jl:n1�ril, nas ho-

fEIREM ou (A$A'

«
em Tecnicolor, com HI:DY LAMARR, VICTOR M.4..TURE,
GEORGE SANDERS, ANGELA LANDSBURY e HENRI WIL·
COXON. "SANSAO E DALILA" - Nunca se viu um filme

tão altamente aefamado 'I! - O núbtíco nedíu, e o cine BIu

menau volta a presentar "SANS.:{O E DÃLILA" - Preços de
costume, -

'

GAt�HAR
A U 10M or V ,E L

v O (E P O D E R Ar
UM

II aMO. B iii: o ,( o 4. S
IV lilUZES E ULCDA5

DAS PERNAS; curas sem operação
DISPE·PSiAS. PRlSAÔ DE VENTRE, COL�S.
AM,�mANA, FISSURAS, COCErnA NO ANUS

CORAÇAO, PULMõES, RINS, BEDGA, FIG&DO

Fazendo suas compras nas lVl O DAS C H A N E L

Sensacional concurso narcíal com a distribui cão de
mais de Cr$ 350, JOO,OÕ de pr-êmios ..As

>

M O D. A S (ti A N E l
distribui a cada. freguês que comprar PARCELADA
MENTE mercadoxtas no valor de CrS 1,000,00 um Cu

pon Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorrer

ao sorteio, no dia 24 de Junho. de 1953 pela Loteria
Federal.

-DIt ARY TABORDA-
- IHE'DICO ESPECIALISTA- IVllDlea Geral de Homens, M'Illherelll lEI Ori4ll_

fTOt1PAVA SECA: !li ii 11 e 15 u l'llul. BLUMENAU
��'

6

CENtRO DE AUTOMOVEIS
AutomoveiS:

FORD 60 Hp,
OODGE Kingsway
CHEVROLÉT 2 portas
CHEVROLET Std.

CIlEVaOLET
TRIUMPH 2 portas
CHEVROLET

FOlíD 4 portas
MERCURY Grená

1940

1939
.

entranhas, Isto para que o';; cfei· rosiva 'do demagogo a subdtanci.�
1938 tos da palavra sojam tão dec'"j- da sua ação' parlamentar,
1951 vos quão incisivos. , Ei-l0 a falar" em 28 de j'mLo
1946 -Censor 81'(Ldo do governo, n ue 1952, inaugurando o ""oto ele
1940 Ueputado Baleeiro não há dia desconfiança" aos minisb·l!l.', na

1948 em que não exerça o seu direito Camara.:
1948 ôe exame e criticas das med' fla'S MINISTE'RIO DA AERO·
1950 tomadas ou a tomar pela adm'· NAUTICA
1940 nistração. Em muitos caSos, pe· Quanto ao ministra Nero Mou"
1951 10 que se lê dos Seus d'scur'so�, ;ra, diz o 'deputado Baleeira:

195-1
êle acc�·ta .. Mas o que aont:cet .:_ "Nã� sou propenso a aprov'll'

Em 1952, para. o sr, Ba)�eir(1,

1951 q�", ,sen.
lo um

,homem. �e ln

e:t'l a gestao da Aeronáutica que pü'
4'} 'Brasil tinha neef·'13s'd".de 'ele ca

gencIa dos da lInha pass anal, aS
ça por omissão. quer sob o as-

ça8 à jato. Carecia, de todo °

FORE> F-3 1950 d I j d I 1

INTERNATIONAL KB-3 1948
vezes a'.; _pontas e lança (a, soa pecto civil. quer no que i!l�er2s.

!"10r O f"5e� engcn lOS c e gu�rt';\

1lemagogxa resultam de dOl,3 gi�" 'sa â éiefesa nacional. O ""50 ,_',<, iPor que.? Porque o panorama
CHEVROLEtl' Giagte Ul39

" .
.

t
.

I " ,

DE SOTO 6 1/2 Ton. 1951
mes: tocam no governo, mas "Pre'5idente" pI:ova a falt3. de

lU ernaClOna era ôombrio '.

G,M.C, 4.3{ 1949
counfundcm ao mecmo tempo o

campos, de segurança na r3a Hoje, quando o panorama na'

OÓOGE _ rebo ue
0rador. Desfcr'n'do' pancadas ('1(' Brasil-Esta�los Un:<1os; faHa de tional P3t;�. lrmge 'de se ter alt..õ-

,

"AC I S A" ClFolle 1324 _,�91�� cego, o �emagogo a ��l ponto l:i': h�!icopteros, etc, E' WJ1<:": ') que
l'ad')\ o .�l'. ,s':le;el.ro :�l�lenta: (\0

menau _ Rua 15 de Nov. 983
eucl!udl?.Ju, {11H'-. llt.nsando bater n.â.o temos ainda aviôc'; a jvto

Illma elnpeuelnda, {c�ta c:-Iam,-
P�ÇAS E A.CESSORIOS EM GERAL. ,.nos.

do

go,ve.rnoi ,ora, �.,sp:nca .0:' num t�mpo enl que a

SitUél.t.<'1.J
in ��ue

..

:, qu.
c a. guel:�'a f!UC ai pU�:.:

. . ..

anllgos, os da sua glC,. OLa ate.l ternaclOnal Iõe InoGtra

,�f)mbt';a'l"
r

.

(UJtll (� .WlPe1l3J!smo
pan·t,v

. .

J"
si mesmo. O mlnistro devia tê-los eX'!;H!o e lavif.1,t'-l', nao 1.1elldo 1105"a, quom

:�!!I:.;:;:'.C�MO 11M prN'o, .
Quef já não viu um denlagogo, se lh'os negassem. o canlÍnho tTSi

nOG .l€ve prover dos capes a j3'

�O"MAC IlE UoCAUÃO :q,V,IE"'_� !o decreto 30 362, de 3 de ja- :oe contradl2.�!' do ll1o\!o mais de, demitir-se. para -não ser coniven·
lo Eào os E;::;tado'E Unido'].

UM PRODUTO DO neiro de 1952,'de acordo emm .plOl'1Íve! para a. Hica da sua, "ar, te na política oposta ao inhT€s:ôe
" Quanta enol'm:dade }Jade diz'}!'

. UlBOUTls"'ll> 'Il:nn til'" I'.""U' ,,,,,,,,,,u�'R, "'. a._, ., ' I'S, p,Ji!.nt,a� aprQ'Z,adas pe!o reira, se êle é um palamentar se ,nadonal de bo;' l3eguran<;� aé, nm belo "�C ·"ducudo espírito, de-

_
Vn u lo _UH II'" """ii ART'" i2 111_

i M1I115ter1O da Agricultura 'êl" C'li:I"I"") (I mandato de um 1'0;>.". 1m'filado pelo convívio dus crip

I
t'd e !� quanc'o fala na-o < I' lo�c01nUnhif;J:'; da .Can!at' ..�!

par 1 o '3 e�. ..\. ' , Ate aqui. O r\1', Bajlepjp" pc'. n·
.

--

____ � � _.

��
..����c&���������' empenha alienas a pl'óllria pc", do aviões a iato, até eOl1\ ;, ci.e' Vepo[" de 1m""A' "''-lUla na de-

S
sôa, mas a. honra e a aulorid3.df'· n' 's�a-o d n'" I pfurá\'cl contra::'Pf;ão ef!l que ()

,.," P X, A N TAS: Fara decorar'ões _ Instalações
.11 " .0 1 llllSt'·<1'-.

�.

@
-:.- Ue urn grupo pnrUdário? I Mas 8- delicia 'das dPI1C!8ç 'J:J V"1i110::i i'olar� o lú:l::�r l.;tjanD ainda

_,_� ..... ........,;..
'

I
I de casas - Lojas - Rolei:.:. OSW, d

'

\ 1
, _

d 1
Está. hoje éncanzín<indo O e· ora(jão do deputa0 Balcc'ro '.; J

• oc ara. que ,amo;; "recebsr ar-

____...,.._�__�__'"""._-......--__-� .......�.:....;.__�írgem ue 5lí �lg qu:]c,", em 2.1 hú' �
..

C.'
O N F. E.' ç., õ "'.'� .8: DeC?mraçloes e jan!O as magog'o, mais ativo c nm'", labo'· trecho em que. pinta,ndo a ",,:. fl"'" ,,;)1 i,'oca d" f'augue dos bra..

1 ,. " '1" .< 'I '
.' ......na5 ,OU SI D es .' d C dmlPgdr 1l- t " .

t
> " ':<i1ciros", JDnU,,, "- ,�re;;'d. do h�-

·

te LraUa 110, POb"UlllC o, ern
V E N D A: De acortinados todos os preços.

,'IOSO H, .amara <)lU .• ..
.' ua�"o ln ernacionaJ som1""'a '.

silos, uma capae1dad" dI! arma. :li '.'
ma operação de eompe,}1sa,;ão 'do êle recla·ma, para, llO·.' nrm:;l'lllOS

l'tllsl'ério conb''l "'na "g1''-'S;;;;''

l ./� zenagen� �'� 11,OZ4,OOO

fl.Uib5
c,

I .

A.TE.,LI:�R DE.". D.E.CORACÕES
Banco do Bl'a5il. a qual 'era o 'contra ela, O avião a jato Sel1 X'U:"l;I1., n&o ex,,,ú qUi' ,) Br,wil ",.

f . dl!l, 'em, 'depos1to. 16,980,000 q�'lo�, f. A L B E R T K' riN " 1 I E R unicO jeito de date aviões a. jato cntuslaSlno. }Jor esse engenho de arme? Entiio o sr', Bale("ro C3U!

r EXI'stem, por oulro lado, <ll:\tn' ..., ..., IU,J l. ii. naScia juvel\t�j:-e luiIitar, Conl-: guerra, na FAB, m'a Uio ar'dor'}· osquecido ',le 1!13;;? quem prejJ'"

,� buidos ()lU toda a zona .nr;)duto!'a.
c

•
bater 3, presença do av'ão a -ja-' .30 que pedia ao ministro tIa A0- 1"011 a revolta daqudp ano üen ..

�: ) "" trigo .r..O Estado, ataíolit\G c ARQUITETO DECORADOR DIPLOMADO NA � to, na Forço Aérea �rasileirra, é ronautica que êle "se dem\tiss0" trp �'" nosso 1'a'is, EC não U C!)JrlH

pequenos moinhos, em número' --
__

- ALEMANHA --- � o mesmo que combater a compra ,se não tivesse meio's para adq-uj· nismo bolehevista?

superior a. 300., que trabalham�. Blumcnau.' Rua H. "ilosang,' 9 _. Caixa =-ost.aI,_58: �.,',
S do "Barroso" c do "Tamandaré" ·a·Í-los.

O sr, Baleeiro anda :, )It'flír

exclusivament.e em moagem co. �.,..�oo.������4����c+�,,:....�� !!::-
..

ra. a nossa l'Iadnha. <'\,.). Guer· Os hill'O,,-, afinal.' apnl'ecerall1: curador p?ra que mcÍo mundo, Es-

lonta!. , .1 ;__
- - - - - - II l� são os nossos algodões "engeita- iretanto, quem mais carece carece

Com efeitQ\, que estimulas po· dos"; são os algodões que com· tel", sã,o 'C:,ses dcmocratas '1"'"

'derão receber Os nosos avi,adoreS pramos 32% acin1a da pari'dade para 11S011)ear -a';'5 ma.ssas triLba

militares, ven'lo, até ncsta part':) Intcrnac.:onal, e que o mini.,tro lhanas c cnveu'mad3s llela. pro

do continente, OS seus colegas, encontrou meios e modO" de

co.,
pagand'.l cornunista, torcem a

desde. mais de dois ar.o's. já Of.�· locar 15 mil toneladas ciel".S con hist?l."a e abl':rn. dC12t-l'O do ,,,,p';.
rando com esses modernos t::;n- tra 70 caças a jato. na Inglater- ço ue: un1 an.� i'J,l�';-:lpO(,("; p�.{ra C.0�-

; genhos 'de guerra no ar, e o ru.
relU d�_ntro �tcles. e1es '11lesn1tJ�

:'B1'asO. uma nação que f"z a 8<J- Pois essa façanha, (t qual se como pato�,
"

gunda GUerra Mundial. na Eu-
------------

• ::ie�'o a��d�u:�n:eo s:r��:�rja� �I.� �:::::�::7.'��:�::�:7���:�'����1Grupo de Caça .na Itália? 5i NOS DIAS DE PASCOA A

Não era atroz ínjU'3tiça feiia

C URR se R IrlOS braxos Gav'ões de penaeh'l H�ta FAB. o governo brasileiro '"-I
".

�
ximir-se 'de lhes entrea.r o tipo'

i'E E LX.·.de aviões de caça com que alí,

Ino Prata, a Argentina corta oS

céus do pampa, n0 ruido vertigi-
'noso das sua'3 asas? I
Quem foi o parlamentar bt·'l·, Rua João PAes.s0p" "R-/11'E' brir�o 1.d!.aTv�1.�a

Tclf, 1501.

; silo:"o <;'.le defen.d.cu.. com mai,s I ,) to � �� •

'denodol. !lO Congresso, a neces.,I·

.l1adc -do Brasil adquirir, seUl f R A N 6 O S M A R R E' ( O S (li li R.. j'perda do tempo, os av'p()�-; aja·
lo'! Não .se espantem: o sr. Alio-

, R A «' (O' h" d t
;mar Baleeiro. o mesmi"simo ilV5 ; J' ele. no afano e tOS ume
tre colega, que faz da ação co�·�. �

..

MERCURY Preto

RENAULT Perua
CHEVROLET Coupé
FORD - Pilot
CaminhÕes:
FORD F-8

FORD F�7

s EL
CONFECÇÕES FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS - VESTIDOS - CALÇADOS - JERCEY
SEDAS - CAl'tlISAS - BLUSAS - SOUTIENS -

Ct\SIMIRAS - TRNOS FEITOS PARA HOMENS E
CRIANÇAS

R, 15 DE N(;VEMBRO. 1393 - Blumenau
Estado de Santa Catar-ina

criados, exatamente, pelá se

paração ele ideais, de pensa'
mentes e de sq(Ls prõpt,ios
associados;

.

..

':f'

SENSA(lONA� ,.OFERTA DA (ASA BUERGER AOS SEUS fREGUESES
TODA COMPRA)ACIMA DE CR$ 400,00 DARA' DIREITO
UMA CHAMPANHA MICHElON CO�1PRE NA C A S A
G E R E TOME UMA CHAMPANHA MICHElON.

. (ti. B. (�S 400fOO)
Rua 15 de Novembro ar, 505

RAIOJ ROENTGE M

1937
1951

Iodos os dias ufeis Hora Marcada

Á
v:u estimulado o ministro do ar,

'pelo discurso �do valente e cor:y:

joso lider ba'anoi. como a rcceb,
.agora o sr, Baleeio? De garru·
'cha em punho, para combate-la.
e já a esta altura negando, ele
modo rotundo, que tenhamos �
verl .Eeja o que for com a sittm,:

'�ão internacional lá fora,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1005
-,. PARIS (SIP - Especial

I para "A Nação") - Um avia
. dor polonês, depois de mil pe
ripécias, entregou nas mãos
dos aliados um belíssimo
exemplar de um Mig-15, a

mais p cderosa arma agressiva
aérea dos russos. O fato cau-
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Bilhete a

Apesar de tudo, porém, a

gora mesmo o que se sabe é
que o govêrno está regatean
do, entravando a destina.ção
de recursos para assistência e-.

conómica e social aos flagela-
dos.

.

P. S.
BARRETO PINTO.

rJ'AÇA.M SEUíS A.NU.'tCIOI:<
NES'I'E D1Al'UO

B
leva-o à

iii.

alor
Se há problema para o

ce da própria liberdade huma- qual o governo deve voltar
na de pensar: Isto. natural- suas vistas, não só por um
lT':e?te c_:;teve presente no e_:;- dever de humanidade mas,

plr!to .d�sse Jove�. PQlo,��s I prmcipalmente, por uma

qu: arrlsc�u a proprra vídu questao de economia, êste é
por s,ua llbe!�ade: .saben.do o da recuperação do homem
tamb�l!l qU,e l�a aríscá-Ia arn- do litoral brasileiro, dos
d� 1l:31S pelé� Liberdade _de SUd praianos que habitam toda
patn�! .E assim provou êle qu

. .! a vasta costa c)("cân'ea dês
Vars�vl':l _

e M.ascou. jamars te imenso paír.. Completaconstitu írão um consorcio pa- mente abandouuto à SU'!

r� R. derrub"ada da for_tale,za própria sorte, .� praíano le
d·. h�erdad.. Se os. ha esta va uma vida da" mais prbnitenta nva, parte. unlcament;:: tivas e Inutels, Divide o seu

d�
!
Moscou. .Iamaís de Varsó- tempo entre a pescaria, que

VIa. lhe garante uma subsisten
eía precaríssima e o amanho
da terra, geralmente sáfara
- em ilhas e cestões que
quasí sempre não lhe perten-

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSO'rADO

------ ...

reu em S .. aula, a 1 i

de Fcvei ciro de lni.
:B; () meía-esquerria
da A. Portuguesa de
Des .. ortos, de São
Paulo. Campeão Brasi

leiro, Pan-Americano e

do Torneio Rio-S. Paulo.
Temido pelos goleiros, de
vida às suas infiltrações
rápidas e sempre perigo-
sas, porque possuimagní
fica visão de goal.

EU E ROORIGUES FORMAMOS
A ALA ESQ(JEROA PAULISTA..•
'" E GII.LETTE fECH COM

..

LAMINAS G"'C'rrE AZUL
FORMAM A MELHOR DUPlA
PARA SE BAR8EAR I(t

As

DRÁGEAS
, UISI
_1 XAVIER

'''ARA os RINS)

Dlvr'tiu" "

.lImlftlldor«n
do ácido úrico.

Si V. ainda não experimentou Gillette
TECH, experimente-o hojemesmo!
Verá como fazer a barba é mais

fácil e rápido. Gillette TECH não é
um aparêlho de barbear comum.

Possue "barra distensora" e outras
inovações técnicas que tornam o

barbear mais suave e seguro. Gillette
TECH é considerado o aparêlho de
barbear mais perfeito e econômico
até hoje fabricado!

Um produto do�
LABORATÓRIO LICOR
DE CACAU XAVIER s, A.

A venda nas boas cagas do ramo.

em estojos para todos os gostos e preços

eH
o APARtLHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

illette

\
,

I IA.04:;.1
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LiqUidaCâ I
RIO, (Meridional) - No pro- conomica o ministro Joãõ AIJcr assunto.

ximo dia 11 de abril segu rá, to Lins do Berros, d retor a'�

I
O princ'pal assunto a ser ue·

com destino a Alemanhã Dci- Depart. Econômico B Consular balido com as autorid3des a,e

dE.otal uma com'ssão d<l reprc.,' do Itamarati, devendo tomar mães será. o referente aos rrtra'

s(ntantes barsiJeirO!5 para t's'�' parle na com;ssão funcionaria,; z:adoB comcrciais do Bras 1 l 'H'

'-lar as nova:.5 bases do aeorrIo

I
do Itamaratí, CEXIM, Carteira cõm aquele pas, os quais, já 1.'13

comercial ent:-e o Brasil e aque- de Camb'o do Banco 'do Brn!ail c elevam a uma cifra de 200 m'

le país. Chef'ai'á essa mh,;::;iio 13- I outros orgãos responsaveis 1'(.]0 lhóes 'de dolares. Em setembro I
ultimo esteve no Bras1l uma co.,
mi'.ssão de representantes ger'lmanicos a fim de discut;r

P:OS!)jassunto., tendo se chegado a um

entendimento provisor o p,p'a a

gradual liquidação do nosso 'de·
bito Agora, entretanto. será e.;;'·
tudado um acordo· definitivo, que
proporcione maior 'cstab·lidade
nas relações comercia;s entr:! o

BraEiI e a Alemanha.
Outros assuntos 'de grande

importancia para o intercambic
comercial bras'leiro gel'mani�c
serão tratados durante :.:, perme·
nencia dessa comissão brasileira
em Bonn. O '31'••Toão Alberto já
passou a direção do Departam"ll
to Consular 'e Econômico· do Ita
,Conclui na 2.a página leira C)

RIO. 30 (Mcridicnal) � Havia sido anunciado que o

Sindical0 dos Oficiais de Nautica pretendia declarar a greve.
Fontes ligadas ao sindj�at.o, entretãnto, desmentem a notícia.

Realmente, aquele orgRo defende as reivindicações da classe;
mas não cegita desse f..:curso extremo que sería suspensão do
trabalho.

S. PAULO, 30 (Meridional) - O Departamento de Aguas
e Energia Eleirica estabeleceu novas e restritivas medidas de
caracter urgência em virtude da crise de energia.

A iluminação púb)ica será reduzida em cinquenta por
cento; supressão da il:iminação nos monumentos e fachadas
de edifícios; restrições severíssimas nas repartições pÚblicas;
redução de trinta por c.ento na indústria c quarenta por cento
para os particulares.

RIO, 30 (Meridional) - ° presidente da República auto
rizou seja colocada no Banco do Brasil, a conta da verba "De
fesa contra as Secas", à disposição do Ministério da Viacão a

hnport::mcia de Cr$ 114750.000,00, a fim de atender despe�as
a serem realizadas pelos Departamentos de Obras contra as

Sécas, de Estradas de Rodagem.
CIDADE DO MEXICO, 30 (UP) - Os grandes matadou

ros da �apitaI lnexicarl� estão quase vasios, porque os cria
dores nao fnrnecem 111;>IS gado, descontentes como estão com

os preçu:j :náximos rigi;rosamente �mpostos. pelo governo:,�o
passo que o consumo normal da cIdad,e eXige. o ab�te �harlO
de mil e quinhentas c ;:beças de gado, ontem so haVIa vmte e

nove novilhos magros nos currais.
SEOUL, 30 (UP) - - Tropas chinêsas de assalto, com mais

de mil e oitócentos hOJüens, lançaram três assaltos no espaço
de dezoito horas contra o morro Las Vegas, que protege o

caminho de invasão p. ra SeouI. Mas o fogo devastador da
artilharia norte-americana destroçou os atacante, que da pri
meira vez haviam lanC'ado um batalhão e em seguida duas
companhias ao assalto·"

.

.

N. IORQUE, 30 (�P) - Comunicam da base aérea de

HUl1ter, no Estad.o de ,;eorgia, que a força aérea norte-ameri- Os fumantes atira mfol'a,
cana anunciou a perda de uma superfortaleza voadora. O sob forma de pontas, 8 de ca

aparelho caiu e incendiou-se ao d-ecolar dos Açores, ôntem à da 20 cigarros comprados, e

turde. Não se conhece o número de vítillUS, pm'{,["(,lldo. (,Oli"
.
!IS mulheres 111 de elIda 20.

tudo haver muitos sob ...eviventes. I

liOS atra�adosRIO, (B.I.J.) - Atendendo
ao que propoz a EFCB e ten

do em vista os pareceres e-

mitidos pelo Conselho de
Tarifas e Transportes e pe�
la COFAP, o mínistro da
Viação aprovou as tarifas
para terem aplicação na re�

ferida ferrovia salientandc
que estão excluidas da

qualquer aumento as que i O B
� ,

E tincidirem sôbre gêneros deln.r � (� ! 1 e ri I)· X íl r I n t'primeira necessidade, car- U O .." � � U � .'
'1\!! U I

�.:, C:�!:l:!a ;é� !��:!:i�:� PEQUENOS TELEGRDMIlS DO ola I
slduos e forragens,
As tarifas entrarão e""',

vigor dentro de trinta C:i(;:
dias após a publicação dr.
portaria ministerial, em da
ta a ser fixada pelo diretor
da EFCB.

INDUSTRIA E COIUERCIO

mm ..............._·.........

"""""·l

1

iséri
\
cem. O método de cultivo
que emprega é o mais rudi
mentar possível.
Com raras exceções, pl:mta
apenas a mandioca para o
fabrico da farinha, sua ali'
mentação llásica. Não é va

gabundo ou indolente, como
dizem os mais aquinhoados
pela fortuna, para justificar
sua miséria. Trabalha como

nm condenado, tanto quan
do pesca como no trato da
terra. Apenas seu, ingente
esforço é mal dirigido. Em
pregasse ele o trabalho de
que é capaz numa ativida
de mais lucrativa e o veria
mos alcar-se sensivelmente
a uma' situação mais privi-··
legiada. No entanto, comple
tamente

.

abandonado pelos
poderes públicos, o homem
do litoral perde, geração a.�

pós geração, o resto da eul
tura trazida pelos seus avós
dos países de origem e re

gride assustadoramente, per
dendo pouco a pouco o lu·
gar que lhe compete no seio
da coletividade. Não tem
mais ambições. Contenta-se
com o peixe que o mar gene
roso lhe fornece e com a fari
nha conseguida com verda
deiro sacrifício. Seus filhos
crescem nêste ambiente de

penúria, mas acham que a.

\' ida é assim mesmo e a ela
se acostumam. Quando jo
vens, não mais podendo ha
bitar o rancho acanhado e

velho onde passaram a in
fancia, abandonam-no e se

(lirigem para as cidades. em
busca de emprego. Alguns
nunca mais retornam ao des
venturado lar, esquecendo
se da prôprla familia.
Empregam se nas cidades

como operártos em duros
mistéres, já que lhes faltam
habilitações para colocações
melhores. Continuam, as

sim a purgar a triste sina a.

que se acham condenados os

praianos pela absoluta fal
ta de assistência dos pode
res públicos.

Do outro lado. vemos o

homem do interior, princi
palmente os lavradores,
com bôas terras para o cul
tivo. O governo, lhe fornece
uma assistência precária, é
verdade, mas o fato 'é que
não o abandona de todo.
Instala postos agro-pecuá
rios com os quais ele se be-
neficia. Fornece-lhe semen
tes de be a qualidade. Ha es

colas nara seus filhos e es

tI'adas� nem sempre bôas é
verdade, mas o fato é que
existem, para o escoamento
da produção. Para os imi
grantes, então são forneci
dos excelentes glebas, pres
tados auxílios iniciais que
lhes permitem encaminhar
se favoravelmente para uma

vida relativamente eomorla,
Abandone-se esses elemen

tos da mesma. forma pela
uua l acha-se esquecido o

praiano c veremos ele de
generar também, passando a

se constituir um verdadeiro
peso mozt o na econômia na

cícna I.
A questão, todavia, não é

do abandono. Trata-se, pre
císamente, de se prestar ao
homem 00 litoral a mesma
assistência que é dispen
sada aos demais elementos,
que povoam êste país. Cum
pre a9 governo realizar u·

ma ampla tareia de recupe
ração do praiann, educando
o, assistindo-o e consequen
temente, preparando-o para
uma vida melhor e mais
-produtíva. A tarefa não é
fácil, pois o dia que o g'{)I
vemo se decidir a leva la a

cabo, ha de encontrar Pela
frente a desconfiança, a

incompreenSão e a má von

tade gera{las pela ignorân
cia, que é fruto dêstes se-:
cuIas de abandono em que
vive o caboclo do litoral.
Trata-se de uma tarefa di

fícil, mas dc realização nc

cessária.
Em futuras reportagens

sôbre o assunto, tentaremos
caracterizar melhor o aban
clono. em que vive esse ca

boclo, que em muitos pon�
tos da c('sta se acha às pore
tas da fome, dada a concur
rência ('''iminosa que está.
sofrendo da pol.rte de emprê
sas de pesca, qu'� se utili
sam de meios não mimos

cl'imiuosos em Sl1jlS ativida
des para extermiLnr os 'lei-
xes nos lugares onde opc-
ramo

,�Reproduzido
:incorreções)

por ter saído COtU

REPRESENTAÇAO E CONTA PROrRIA

S Iteco LtcJa�
------._-

TELESCOPIO--- aGICO
- Pareceu-me que foi mÍl êr1'o mandar a gloriosa maruja fazer
o serviço na estiva. diminuindo os nossos amigos. Trabalhadores,·
que reivindicam um rlireito que está sendo negado, exclusivamen
te, devido à túrrice de um aleijado administrador, como é"o Is�
maeI· de Souza.
li - Munhoz d.l Rocha está no Rio, tambem assanhado, para

vér se consegue entrar em combinações para o futuro pareo
presidencial. E' um parallaense· honrado, bom moço. e que su

bindo ;) curul gov\?rnamental. encheu-se· de filaucia. E', poréb.
jogador de terceiro team,. e em corridas dessa natureza não· tem
o fôlego suficiente ;:ara a primeira volta.

III :_... Raul Ferrumdes é um dos brasileiros mais condeco
rados do mundo. s'ecebeu- Grã-Cruzes de todos os tamanhos e
eoloridaoi, que lhe ir.ram cor1feridas quando chanceler. Estou cer

to, porém .. de que nenhuma emoção maior recebeu em sua· "ida
do que·a justa homenagem que lhe :Coi prestada, no domingo ..
quando se inaugurou o seu busto em bronze, na praça principal
da cidade de Vassouras, onde começou os primeiros passos de
sua .vid'l. Mandou té'egrama ao Raul Fernandes, que.é um digno SERVIÇO GFATUITú DE EXAME DE PRESSÃO EM MOTORES
cidadão? . Não· pude comparecer à festa, por motivo de enferm;- ,!!li�--'_"'"dade e, também, pOI'que não tive coragem, pois faltava o moIv;- DIESEL E BOMBAS ALIMENTADORAS
dável Soares Filp.o .. outro apaixonado .da deliciosa cidade, dedi� �
Cado ,ll!ligo; e comj?aliheiro inseparável do Uustre Raul Fernandes. I M""""_"""'W"...,.""'........"""'.....ofV'Iw......-vv""'''''''''''''''"''''w...............'''''''''''''.......'''''''........,..............J.

Rua 7 de Sekmàro

- postal 5Z1 - End. Te}.: HSULTECO" -

19�2 - Blumenall - S. C. - Caixa

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONC<'lItTOS.
REGULAGEM, CALf03RAGE1y1, SINCRONIZAÇÁO DE BOMBAS

INJECTORA.5 DE QU_ALQUER SISTEMA
xxxx:---

TAMBEM PARA BOíV·BAS ALllVIENTADORAS E REGULADORAS

,APARELHO ESPECIAL PARA FORMAR JUNÇõES PRA TUBOS
DE _.Iu.TA PRESSÁO

--------�xxxx,-----

MAQUINA ESPEClft,{, E AUTOMATICA ALEMÃ VI I L B.A E R

--------xxxxc-----

O nome de camélia dado à.
formosa· flor provém de Ca
meHnx, jesuíta, que, no séeu·
lo xvn, :l introduziu na ·i'�u·
rl.\Pll..
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COMBATE A'S FORMIGAS - As autoridades municipais de
Armenia tColombia) veriiicaram que as formigas estavam C3U
sande grandes prejuizos à administração, alem de graves em
baraços ii vida da comuúnídade. E' que os bichos faziam vigo
roso trabalho de sapa junto a postes de iluminação elétrfca,
os quais vinham' a carr. Com isso rompia-se a rede elétrica,
deixando às eSCUl'�'," ruas e até bairros' inteiros. A população'.. 0.>.... oJ

ça logo a lamentar-se de :ndl \:\ j'5-apresentou constant.:'s reclamações. sem que se houvesse en- t.ur bios : cansaço, falia de anct tecontrudo uma solução para 05 problemas criados pelas opero- .

h A
...

t.
1

.

sas formigas, Agora o governo municipal teve uma idéia: es- [mau umor. qUI:n ar-vem o pai
tá facilitando a jm!)or�a,ão de tamanduás e adquirindo um; que observou a cr iança, dur:mte
exército deles. Os tams nduás já ptrser'am mãos (e Iíngua) à 0-

os brInquedos ,e notou que ela
bra e estão dando conta das formigas com a maior eficiencia. I nu.nca ,:e sentra cansada. E a

. _ _
. . _ . I corsa _Pl()ra, po:que a

_
c:'ianç�IN" E 1-.1 ç A O _ Uni Inventor inglês errou um aparelho: qu.e af rma sentir-se cansa-ra, de

elétrico que, nas exnerrênclas. deu o melhor resultado: Trata- povs de uma hora 'de esturb, cr-
se de um mecanismo qne imita rumores domésticos, com a fi- I contra toda a sua força log.) """uatídade de burlar os ladrões que desejam assaltar uma casa � COmeça a brincar. A cr:an-;a. oeS·
,:azia. Toda ",:,ez que alg.ue�_ se aproxima da casa, o aparelho

'

tá sendo sincera ou ap-rendeu :lIíga automaticamente e entao se ouve perfeitamente uma eS'l arte de fingir e de mentir?pecie de conversa na sala de esta.r, algo como lavagem na co- O psico lngo toma" def'e sa. da

dll�ha e agua correndo DO banherro. E' um novo "espalha-Ia- I criança. Não se trata 'J" menti-rao,

Il'a. porque é absolutamántc nor
_

"" . .
mal que a cranca reenconh e a.G R E '\! '" - Os e12i�lcnto.s da. POllCI3 da cidade de Goettin-

.

ategría quando ao ar livre o quang.el}, na Alemanha OClde�t�l, fizeram uma representação so- do se írnerue na atmosfera dínaIicitando aumento de salár-ios, tendo em vista a elevação do mica que é répreserrta'da pr.luscust� da VIda. Mas o. ,:Ioverno municipal não atendeu à pre- cornpanha'r-o, e pelos livres brin�en���, dO,S seus servwo�·es,. Estes qUize::am reagir diante da quedas.
-

md1J.e:ença do po_der l'\Ibhco em r'elaçâo. à sua situação de
_penurra. Entao, nao pJdendo fazer greve, passaram oito dias Mas nao reapondernos- ,',- per-sem fazer barba e descalços. O governo resolveu atender.

I
gunta dos gen

í

toces : "Se ., cri.
. f}nça está carisadu pele estu-to ,RESFOSTA AOS GANGSTERS _ Jones Martin (36 anos) como pod e f'ca' a.g i l e paI'eC4!Iempregado U!.Im grande magazm de N. Iorque, quando che: repousada, 10g.:> que começa ól

gou, certa. nO!t�, em casa, encontrou a esposa debulhada em brincar?"
prantos. la me�o a.Ia.rruadn com o que pudesse ter- aconteci- i Certo, �:�r" é 1'I).1 pequeno ui isdo. Jones Martm Inrlagou do que se tratava, E ela explicou: : t érío e Os e.}pet;hlistas cm ps ico"�,cCe!:el!H?St uma ,carta com uma noticia estranha e alarrnan- � logia infantil não t.cm pr essa emte . DIto 1S.0, en.regowlhe o papel, escrito a máquina, Era I explicá-lo totatmcntc porque ocde um grupo _ile gangsters que ameaçava de sequestro a esposa. bem que a at.vic1a:je clt>" br inno caso {lo "llu�tre rrulíonárto' não lhe fazer chegar às mãos quedas é muito cornptcx.i pacaem' cert:;s condíções especíaís, a ímportaneía de 5 mil dolares: ser interpretada com duas-tresJ�n,es vU; lo,:,'} que a. carta till�a endereço errndo; devia ser formulas c cora n� teoda" que

I"P.Sra U;�l UOI ..ommo ncaço. Entao eSCl'eveu em l'esposta: __ enchem 0" livr.)· " as tanófaR e:j-1'5.. Ollve ,um en�'ann, Nâo tenho 5 mil dolares. Assim po-I colares sio'nT('a' ;1ue de" rm1l5 e"��:m levar Ilnuha mulher, filas farão mau negócio". '" '.... corajar n�ssos filho.; a deixa, 05 I-

---'-�--------_ ..

cab 1 s' ii
, ooile. ",te> de dói· ;j

-_.

.' III

n VI

s� mpl'e Lllé!11103 ;:;obre o;:;

1 r-olljl1ulps de nelos sf'parad' S I minute'-r> JIJ('l�,- " Illl) I d
-' -

di''>'
L' - .�., - '(';1 ac,lamo,'; .,.. uns do,; outros o que facil",m,lIS voHar <1Cl assunto. E is' enorme'n(,lllc e' t'Jrna .

1 a

t '
'- - -' lHa L5 {'-o ,I.Ol'lI�r�.. �:\ssa lel�ora, b_'f,; fidentc o escovar. Regra ba? ,,�h:, 1.",,[,m€]03 5,1(1 fato_re.s Slca p::ra uma eficaz escovall�!P 11 [,H,lc, [W bekz3 fcmwI' dela é escova'r os cabelos no

hélj."", e.'" ". . '" " �ent.jdo inverso do pentead...".:,'â0 ba'.I., U,Dd aphcaçéto de oabl1.ual. Os cabelos se divi} u.ll;Jotma ::m fJle.O para tJl' dem em mechas e cada mech..,lJal' O�; cabelOS bnlhantes; G é escovada da r�'z a' t.
'

(.le') Oll bl'j'-ll''''' t' d Ui pon d.. • __ ,1 ma po e ,'''- 201-:1. um movimento para cio
ma. elevando os cabelos C!2
xiodo que eles sejam perfeih
lTlCnte al'ejadcs. Este modo de
e�C0\';:1l- os cabelos não pr2ill'dIca as anelas natlU'ais ou <:

lJenna!1ente: pelo contrárh} a
ondulação se torna mais na-
tural e V:1D0l"OS8 t

()tin-Jr) c�u-id::1dl; para us �a-
l)elL �� é ta;11ben1 a luassag0111

- - �

:lo C'o�, .. ') cabcluflJ, recomen
-lavei en1 todas as estaCf)e3 P
�nl loch_-_s ;_�t: ià(idt'�. lVIassag�ie}:'r,�:':2:ltar uni �1t.lxi1i'J, !nas t)

britllo n,rdaclciro .:� cbciu pel'J."
cuidarlos constanH::.'s ql;� \·0:...·,2:
disp"Cl].;:,a ;::05 ·seus c;,.;,b:1r,:5. P0-
los ::l.3ternatico.-; e _;_'itU5i.:-' ce:l:
golpe_c; da eSCOV:l que estirn ...l

lain :) circ�llar;ã'J do sangue ÇJ.

Q cl'eSCinlento de,: c:abelo5. E:

dão à cab�!t:)jra 3\1'...!t"\la rI-::.::í
bilidad0 e ,hpt'ÍC 'brjj!lO f,U.?
fascin"m e que não pode;:1 "2;'

obtidos se n:icI com este ,,:;:;1 ,-

i

..

/

"

1_�1

I,
,

/j. L'j'.:!.:_!.:_4!Jt.. o
'

I ç;,H'S
,-,.� 1�;-:rho!1o.

, n - C:ontraç:'D
I ;nipill')).

;l;� llu-I

4 ,,-- Adh·inlll.' ,--, '\[om,. pró'

Senhores ,Comercianles

Fazem anos hoje:

í Santos; ..,'... e ,
I -"do men1110·· SIlVIO, .1.111u
I nho do sr. Miguel Parma c

da sra. Bernardina Parma;
_ .'ao menino Paulo, fill1i

es- hho do sr. Nicolau José Li

nhares e sra, Ernestína Linha-

- a srta, Nair N"!lnes,'
sociedade local;

.

- a sra. Benta Iriglat,
posa do sr, José Inglat;

- o menino Rubens, filho
do sr. Orlando e sra:' Herta

res;
- da menina Marlene, fi

Ihinha do sr. Teodoro e sra .

Maria Schafer;
- da menina Valdete, fi-

Beilfuss;
- o menino Reinaldo, filho

do casal Carlos-Paula Rofi·

lha do sr. Arnaldo e sra. Leo

tlde Flor;
-. da menina Laureei, fi

lhinha do sr, José e sra, Ce-

mann;
- o jovem Luiz Carlos, fi'

lho do sr. António Schedid,
comerciante radicado em Rio
do Sul; e cílía Nicocel1i;

_- da menina Híldegard, fi-
lhinha do sr. Adolfo e sra.

Olga ·Keunecke;
_ da menina Rita Maria,

filhinha do sr. Rudolfo e sra.

Claudia Br-urrer, e

- da menina Asta, filhinha
do sr. Otto e sra. Gertrudes

Iteceita

II )ARA-CONSERVAR A n
) ::UTIS SEMPRE BE- li
LA E SETINOSA I
Todas as mulheres seja qual I

dão es_pecial I
cuidado à epiderme. E com I
toúa razão, Ela. está expos-
ta às intempêries, à poeira
das ,ruas, iÍ.s mudanças de

temperatura, aos ra.ios so

lares etc.
Como defendê-la? Alem

da higiene elementar de
lavã.-lio com águõ!. fria ou

tépida, têm, hoje, as' m!l�
lhé'res, ao seu dispor, o Cre
me . Nívea, O grande pres
tigio

.

de Nível!, P'fovénl do
fatu de ser Q único creme

de Eueerite, subs
cientifica de grande.

ãfinidade com as células
cutâneas. Assim, a sua· ab·

sorção dá à pele lilastici-
nade' e maciez, tonificando.a,
e rejuvenecendo-a

'.

Defen
da a sua epiderme e, com

I
ela, a sua beleza,' tr,$aJldo

II Creme Nívea..:_,

Prepare'
o futuro ;de'
seu fUh,

IOFOSCAL

RECEBE�IOS
SALSICHAS TIPO VIANA - AÇUCAR ROYAL
I�M PACOTES 5 QUILOS E SABONETES

IJYNDA ROS,

C E R. E .-)t' ·L 1ST A
Cf1ÀT-ARI'NENSE
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� NAÇAO BUJ:t�IENAU. 31 3-1953

o t ( lístic

Aconteceu realmente na Iidade , que não chegou a va- Santos, muito compromete
tarde de domingo aquilo que ler a importância paga pelos! ram o desenrolar do prélio,
todos esperavam do choque ingressos, Nada de técnica! monótono sob iodos os pontos
Olímpico x Duque de Caxias. poude ser observado pelo co" I de vista.

O público assistiu à uma lu- mentadcr, pois uma série de Não fosse o grande número
ta inexpressiva, onde os

ciua-I
jogadas bastante erradas, con- de tentos conquistados, num

dros degladiantes apresenta" fusas e sem sentido prático, a" total de 10 e a bela reação
ram falhas gr-itantes, _prati' l,iad,3s à péssima atuação do empreen�ida pelos ri�sulen
cando um futebol de ma qua- I arbitro Salvador Lemos dos ses, a golpes de valentia, co'

,

mo resultado da péssima pro'
'"'--===;::;;:;::,;:;:�--:-.,.----"---":"""--=----:--.-----: dução da defensiva alvi-ru

bra, na segunda fase, quase

..

pr t g &

Após construir grande vantagem, permitiu o quadra afvi�rubro qú� os riosulenses empatassem- Em boa hora marcou os tentos sslvadores
lutando alguns' deles C0(11 I

..Arbi,tr'a aem e rend a cuja trabalho, H'.)etimos. f'o '

eteqUlln'PaeISlel:roar"maram da seguin-
muito" (!l1tusi?sm�, mas sem I . :J • péssimo. Prejudicou em mui

'.

nunca jogar dentro �e suas ros. Pelo que acima está expos-
to os dois quadros, conf'irman- ,OlimpÍco; Geraldo (Lange ).

pcssibiltdades. Em relação às, Do tri-campeão da Liga to" verífica-se qt,le realmente do um tento irregular dos vi' Acluci e Arécío (Gordinho);
suas anteriores exibições, em riosulense de Desportos mais a contenda entre r iosulenses e

:;itantes e assinalando um pe- Nilson, JaIme � Nadinho (Von
nada melhorou o onze or ien- não se poderia exigir, E', uma blumenauensas deixou muito nalti inexistente contra O� der Heide); Tico (Nandinho).

Pêra, agora representação futebolística de a desejar, já que seus prata" mesmos, Esteve ir-recorihocí- Carvalho (T'íco) , 'I'aranto, Re-

completamente remodelado parcos recursos técnicos, cujos gonistas, longe estiveram de 'veIo Diretor do Departamen nê e Corrêa,
em suas linhas. maiores sucessos são conquis- corresponder, atuando com

to de Arbitras da Liga Blurne- Duque de Caxias: Ercí, Kon-
Chegou ele a assustar sua' tados em Rio do Sul, onde' suas linhas em completa de- nauense de Futebol. "der e Brito; Chico, Honório �

própria. torcida, já que che- erif'r-errta com muito ardor e' sorganização. Entre os locais A arrecadação do Intermu Juquita (Bento); Guinho, Ci

gad.o a, �xO, permitiu que s:ul entusiasmo outros antagonis- díficil se torna apontar uma nicipal somou r. quantia instg lo, Zé Antunes, Cará e Socu

adversár ío, num esforço díg- tas. Talvez seus craques e de- figura que se destacasse duo ní tícant e de Cr-ê 2,685,00 e as: ra.

no de nota, chegasse ao empa- .rnaís responsáveis estejam a- I rante os noventa minutos e
Como nota interessante do

te, desfeito, afinal, por uma gera atirando sobre o juiz da com um pouco de boa vorita- �mbate, tivemos a estréia do
penalidade maxirna muito pugna a culpa de uma derro- de diremos que Arécio fez c'e' Iilr!l!'-d�tr t,

saguetro Gordinho em seu no'

mal marcada pelo sr. Salva- ta já esperada, A verdade é falta à retaguarda alvl-rubra, U U�� � vo clube. o Olímpico, Esteve
à procura de emoções que o dor Lemos dos Santos, a qual que se o sr. Salvador Lemos sendo mal substítuido por (ombatida no 1.0 Dia bastante infeliz o referido ja"
encontro de forma alguma po- resultou n() quinto goal dos dos santos castigou os caxien-j Gordinho. ox-defensor do Seus pés coçam, doem e ards-rr gado!', falhando constante-
deria proporcionar, dadas às' blumenauenses. Para adquirir es com Iti-Inexí t L tanto a ponto de quasí enlouque- nente em suas intervenções,s u.m pena 1 mexas en- Palmeiras, que sentiui segun- cê-lo? Sua pele racha, rrescasca oucondições técnicas pouco sa- um entendiment:) com o qual te, também permitiu que Zé do quer nos parecer. a rnu-

sangra? A verdadeira causa desta, Justamente quando substituiu

tisfatúrías de ambas a,s equí- 'possa ser bem
.

díd afecções cutáneas é um germe qur Arécio e: que os riosulenses
.

suce 1 o em Antunes assinalasse mn de dança de camisa. se espalhou no mundo inteiro e •
�

peso partidas de maior respo bi 1 d
'

d I
conhecido sob diversas oenomms- assinalaram seus quatro ten-

,

," nsa 1- seus goa s epOIS e controlar A pugna de ante-ôntem 0- ções, tais como pé de Atli'tr;, Co
O vice-campeão de 52, em- Iidade, o esquadrão do OHm" a pelota com o braço, Enfim, fereceu ainda os detalhes que

cerra de Sí ngapura, "D;,nl)',''' C" tos, Outras oportunidades de-
d tei dei I ., cetra. V. não pode nvrar-se c este-bora vencen o o co ejo, ei- pico terá que ser submetido a se cs rubro-anís na-o fnram go sofrimentos senão (k�o!, {]e e lirní verão surgir ao jovem béque,

, , ,-
,,- seguem: 1.0 tempo: Olímpico '

xou bastante a desejar, ínclu- treinamentos intensivos 1 d
' nar () germe causador. Uma novs que necessita de um período

,

e e ea os, e porque seu oponen- 3xO aoals de Corrêa Renê e! descoberta, charnaua N i"" de" rn,

sive nos ':primeiros 45 minutos, preC1SO mesmo que seu ·técni- I te através UIn' sé'e de _

' '" , faz parar a cccetrn em i rnmut cs maior de ambientação, para
_

,
.

' .," a n er Taranto. aos 3. 37 e 41 nlinu- combate os gen1l'om "m �4 )'01"," e

quando poude construir com co naú. desamme, já que tem ros táticos incriveis, facilitou- 'O'11'nlDl'CO "J � 4
torna a pei" ]",,,, nwcia "llfl,r,� render tudo o que .sabe,

tos, Final: . IJ A em 3 dü", N!"",hrm ';i I ,,', 1,"1'1"facilidade a vantagem de 3 x em maos um plantel de joga-', lhes a' conquista dos quatro tentos de René. C�rréa e Nal1� r€�ll!tado;: 'ln" of"'J'c�e H f;� (",i",

§.:,', [) e perdeu U1na infiniclad,� de deres bo d _ , . de elimine" a "'-',ceira p ).r-,,,,;,c "

.

�,
L ,1lS, seu o que varlOS tentos C0111 os quais iguala-, dinho para o Olímpico e Ca- peip. nao r.ó dos I"';, e',,,,,, Pr

tentos c-ertos, A rigor, nenhwn deles, amda muito verdes, ne- rat11 o marcador. Estivesse o
maioria. dos "9,05 de aJ;cceu'" ':\li:,

a: I rã aos 2, Zé Antu,n€s "m; D, I neas, espinhas, w:nf. ;;'[e''"','dos componentes do quadro cessitam apenas de maior Olímpico em fase mais favo-' Impmgens ao rm,j'.l ou do co' pu

da Baixada se houve a con- 1 I
-. 18 e 28 l11111UtoS para o Duque Peça Nh,,,,<lp.rm, �u [.,'j f'3nnil", ti - ADVOGADO -

�'
canCla para desempenhar'se rável, tería feito UIll rr_lsário de Caxias. I U,:o, hoJe m"SffiO. "� '''''�:'

l'
&.ldencia � esent6l'�i

.
': tento, tecnicamente falando, com sucesso em cotejos fu1u- de goals. Foi juiz, cornu Ja di:;semos. l Nixoderen �;\":!�:'"'r::' - BLUMEN1HJ -

Geral e Oper'lções no Hosllital Sta. Isabél. I Salvac!r:ll' Lemps dm; Santo,:" I hnll2$ lU�l!Çij� C,,�r.eal: p"'.lt�C&" ����Qne. ,'li �F��!!t:'�4i(
Especialista em Cirugia e doelu;as de senhoras, RAcepça--o II"dalua leve em La)l!!Ies !a

D_\_�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-'�Jc�avanadO 010 C�'e B�m�na; .�����
DR- :-0; R\ ERUEGER I

Doenças de Senlio!'as 'é' Operações. Raio!> X
Consultório,: HGspital Santa Catal'ina,
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal FlorIano PeiX{}{o, 253 -

Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa Isabel).

I f s

nada, ou melhor, nada de su

gestivo teriam visto os poucos
torcedores que se: deram ao

trabalho de acorrer ao está'
dio da, Alameda Rio Branco,

E.
�URGIAO DENTISTA

Raios-X
Especialidade em Radiogratía dentária para
----- qualquer exame médico --,--

Rua Brusque Telefone, 1203

.' CIRBRGIAO DENTJ:STA,. .

AO LADO: DOS CORREIOS E TEI..(I'�GRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Médicos Dr. Aires Gonçalves

DR. lHILO HOHNE

,[)R� TELMO DUARTE PEREIRA

Capital " Cr$ :)0,000. OOO,DO
Fundo de Reserva 35.000,000,00

total clt! na') exigível .. CrS 85,000,000,00

Teta] dos depósih;; e ln �:D. 2.53 maü; ele CrS 700,000,000,00
-_._. CLINICA GERiU.. --

Especialista em Doenças de Criança
CONSULTORIO: Floriano Peixoto; 38 ..;_ 1. andar

Fore: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 ..".... Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR.CARVALHO

(Eleetrocal'diografia)
Tratamento de neúroses - (Psicoterapia) "

Av. Rio Br-anco•. ,5, <Sool'ad(l) �:Ao,1ado �o Cin� �nsch
1\-iOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO (AMARA
DOENÇAS INTERNAS

OPERAÇÕES - ONDAS CURTAS

I'
Consultório: Travessa 4 de

F.evereiro,.
3

Fones: 1433 e 1226
, '

I E8peCia��·e!Ea�t���:iaH�!����e Senhoraa
Consultas no Hospital Santá Catarina

t,
Das 9 às 11 e das 151/2 à9 1'6 M.

I
- BLUMENAU- HOSPITAL SAN'l'A CATARINA

i INSTITUT-O DE OLhOS

I
OUVIDOS --,- N�RIZ E GARGANTA

- .. - DiS. TAVARES e MEUSI ......
RUA XV DENOV., 1135 -7 lo. ANDAR

Fo ografosulI

INSTITUTO Df RADIUM MELHOR MAIOR
_'-, DR. A. ODEBltEClIT.,-·

Radioterapia � Raios�X :_ Fislo�J;a'pla � Metabo
,Hsnlo - R!l:SnlENCIA: Rmi 7 de Setembro, 15

"').ELEFONE, 1441

OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

·DR. WILSON SANTHIAGO ,

JU.!.I!tente da, l"a,culdade àe Medicina dá Unlve:nl.dade 40 UralU

CONSULTAS; Horário. das 10 às 12 horas e das 14
iis la horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao HOB

pital Santa Isabel

SONORID/\DE ,l\lCANCE L ..

DR! VINICIUS J)E OLIVEIRA
FONE 1M6 � Edificil1 �lo :Foruin

Rua 15 de NQvembrv', 161
BLUl\lENAU - SANTA CA'J.'ARINA

Promotor J!úh�ico da l.a Vara !TDE FAMA MUNDHH PELA QUALIDADE

DR. JO A O BORBA

!

comp!é!a �!ra fabri,ar qualquer
ao Oi R tipo de lentes .....

. COMPLETO SORTIMENTO DE

Of(ULOS PARA "

� SQ'[ E DE - GRA�Ul-

FUmes e máquinas fotográficas
.. ..." Inores qualidades

RUA'-15· DE ,NOVEMBRO, NR •

das me..

.. .. ""

1,436
(Defronfe ao "'(ine Blumenau")

���*_�-S������""'-�������'."'3.S�"�"'"'

•
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



MIPL
IC U E I

Sé � s a c i o�a I E�posição Nacional Au�e�to nas �xportaç�esIVít�:6&a d:C'81
Canma sera realizada em Blumenau e J���t! (U�a� 91!no dP.!!!�i�,�� jovem
Cães de Iodas as raças serãa representados DI ceriame ra 1.953, intitulado "Econornichurvey" e publicado hoje, a- Cerca das 22,30 horas de sabado na riircitll e outras escoriações pe- se encontram em tratamento /I. po-

centúa mais uma vez a manutenção do regime de austeridade". ultimo, ocorreu na rua Hermann lo corpo, enquanto que, com a qué-:.r liela ..que tomou conhecimento do

Prosseguindo nos seus nando um dos maiores a- 10 e dr. Guinter, de Porto O documento declara 11ue o principal objetivo da economia Hering um gráve acidente de mo- da que sofreu a motocícléta, Er-.' fato, instaurou o competente inqué-

empreendimentos e Inicia- trativos da melhor socieda- Alegre.
britânica será, este ano, a manutenção de um equilíbrio na ba- tocicléta; d<i qual saíram feridos nesto " sua namorada Lídia tarn- 'I ritOi

..•.

lança das contas externas que deve se traduzir por um aumen- dois moçós·'e .urna senhorita. Se- bem saíram bastante feridos na·': .. ,

tivas de grande envergadu- de blumenauense. I Para melhor orientação to nas exportações e uma limitação nas importações. gundo "5 versões que correm, aque- cabeça, nos braços e nas pernas.
,

Depor, Ile embriagar-se a-

ra, o Kennel Clube de Sanq Ao que estamos informa-I dos interessados, os que de- "Se esse objetivo cão fõr atingido, precisa Q documento, la hora -. Er.'.n·e�to. Roroldo MUller'l' soco.rrrdos
no

mes.
mo instante por gúdiu ti ·desafétô

..

ta Catarina, com séde nés- dos, o Kennel Clube de San- . sejarem se inscrever, pode- o padrão de nível e nível de emprego serão minados na Grã- de 20 anos; residente na Velha e pessoas que se encontravam no 10-
Sábado ultimo, Sebastião Silvei-

t 'd d b d
. . .

C
Bretanha". Os principais pontos do plano são os seguintes: meeânico da firma Walter Schmidt, i ca l, os ferido, foram transportados

ra, de 40 anos .de idade, servente
a C1 a e, aca a e InICIar ta atarina, devidamente

I
rão dirigir-se ao Kenne Primeiro - Necessidade de combater a inflação, os pré- dl'rl'g,'nd" .sua .motocl·clc'ta, com des- nara o Hispital Santa Isabel, onde

ti t
.

d 1 B '1 K S
Y ." '" de pedreíro, depois de embriagar-

os prepara lVOS para a re-- au oriza o pe oras! en- Clube de anta Catarina. cos britânicos devem poder sustentar a concorrência estran- tino à residência de sua namorada. ,
.

.
.

,se
rra .c?s� de ncgÓéio_" 40 sr,

- Alvin

lização da próxima Exposi- nel Club, deverá expedir I
Tratando-se de uma expo- gelra;· dc nome. Lidia Metzger, que tam-

I i'i.[antau,
na. suburbio d.a. velh.a, en�

çâo Nacional de Cães, pro-] aos cães devidamente elas- siçâo nacional, é de Se pre- Segundo - Aumento dos investimentos: reequipamento bem o acompanhava, avistou um trou a discutir com Lauro Perci.

d di 25 'f' d
..

BI
industrial é de uma importancia vital para a vida econômica; grupo de rapazes ..que estavam con- ra, a quem agrcdtu, sendo preso

grama a para os laS e: 51 rca os os registros íni- ver que umenau assisti- Terceiro _ Objetivo da ossencia continuando sendo a ex- versando e, ao se aproximar do 10-

26 d Abr-il
" .

T
-

d )' 1 d
na ocasião p'elo Inspetor de Quar-

e rI . Clals (verí lcaçao e raça, ra um espetacu o everas oansão da exportação. A Grã-Bretanha deverá realizar um sal- cal, um deles, de nome Altair Fe- teirão, sr. 'Mantau, que conduztu .0

Essa louvavel ini.ciativa, I
estando a diretoria do clu- empolgante, onde a ar isto:' do substancial em SU8S trocas comerciais e trocas de serviços fisbino. sem ·rcfletir e num gésto agressor à DRP, scndo tra.ncafiado

-

di d d b 1 1 t t COIU O estrangeiro', j' d··· ir te da
como nao po la eixar e e oca em con ac o com cracia cani na estará repre- _

(C lm�r�. cncra, po�-se a en
. no xadrês da. Cadeia .Pública.

ser, vem sendo recebida todos os Kennel Clubes do ntada co dignament pe-
Quarto -- Liberação da economia rural e manutençao do rnotocicléta, no :ne1o da x:ua. I

d.
. . ,

Se.1 c, n e sistema de garantia dos preços aos agricultores no quadro de I·
Procurando eVldtar o choque com

c?m geral agra o e �ll:npa- I Brasil, .1a conta!1do com. c�r- los mais belos exemplares, um regime mais brando.- Numa introdução o documento sa- Altaír, o �otociclista desviou. o
tia p�r parte dos afl�IOna-1 ca de 200 adesc:es de varias esperando que o certame lienta que no ano passado a Grã-Bretanha retomou a iniciati- (urso do vel�Ulo,n:G.s mesmo ass�m.
dos dessa novel modalídade '

partes do PaIS, devendo logrará o mais amplo êxito I
va no dominio econômico rnas

que.
este ano representa novos

laconte.�e.u
o .Jn,,:vitavel, tend? o lO: I

de esporte, que vem se tor-
•

comparecer
-

cães de todas d d
. ,

t � problemas e oferece nevas 'possibilidad�s. Se a Grã-Bret:=tnha v�m Sl�O atíngtdo, sendo at�rado a

a o o entusiasmo e 111 e
quer manter suas .expcrtações, deve criar novas íudustrtas e dtstancta. Em consequencia. Al-

as raças. resse que vem despertando. desenvolver novas técnicas.
.

ftair sofreu fratura exposta da per-

T b
Aos especimens melhor

eve a ea eea Classificados serão conferi-

Iseccionada pdo ���c:;::,�hasde �r';J��, ��s ão pode a classe comercia respon er· Ca
)�ara ..brisas, lça�eet:��rdo com o progra- pelos atos IlIiIsolad s de aventurel·rosrei:�2�;��:���:t���:��i� �a� a:����f���e�::e�e:s�=; .

.. •.. .... .. ...
���n'���r�u�/��t����es���i�: I ��b:!�: o ��a ��'��r:br�� Interessante memori€âl da Confederação H.acio fiai do Comércio
Mota, em São José do Rio pc,

.

t t e RIO, 30 (Merid.) - O re- ção de de';vant;::gem em que a' merdo pl':cent"'gem mínim:l custo da produção dos produ-
Preto, devido ao choque, te- <.r� essa ln e�e�san e. presentantc do Comercio junto classe esta Dendo colocada cm i cm relaç'H.. ao triênio ant,!-' bs agrícolas, extrativos, e

ve a cabeça seccionada pelo sensaCIOnal exposlçao canl- à comissão consultiva do ire face dos .:' n.slImidores diretn;) .rior. Elinlma-se, por out.ro
la

1
nem do.5 artigOS. manufatura

parabris<I do veículo, scgura na, foram escolhidos para I tercambio comercial com o pelos crit�rios restritivos a- do, a int.;rfer'I':ocia do comcr-' dos. Sua função é :financiar,
apenas pelos t,:ndões, �mdan-, juizes, credenciados pelo' exterior, sr. Etlgênio Soares, dotados [;,)r arilela comissãc, cio e. do oUtro, se restringe distribuir a �rodução dentro

do duzentos metros ate tom-' B '1 K I Cl b dirigiu "'quele organismo em Afirma: q;)e, permitindo "f'')- sua átuaçhQ, :" ou fóra do Brasil, não lhe ca-

b· t O t' t .)raSl enne. u os srs. _.

-'.
;lr, mor Q. ..5 mo OriS as es-. .

'

,
nome da Con1edcraçao NaclO- cie" de iInport;'ção franca, n;· bcndo qualquer responsabili-

tao desapareCIdos. ! C. 'lo/. lVlueller, de S. Pau- nal do Cinlér(�l0, um men',L'- mitáda po- parte dos consumi' Se a ccmissão - diz; o me· dade pelas consequendas da

fA En O _ ( l U B J: D -t B L U M E N A
rial em q,�e a�entua a Sitl'<' dores di�'e,cs, roncede ao co- morial - àdmite a po.ssibili- politica económica e financei-

K - I; U I I
dade de o consumidor impor- ra, adotada pelo govêrno. O

A V I $ O -ROvesllar-SOllla' �e gmOlo 'nCR'SO: �!d���:a�����;���{{i��:���s� �;�:rc�:�;1�{{!lVii����::i�
AOS PILOTOS E ALUNOS

.

O UD II II O [I I ��tse!�e��íí�io M8�e se �iv���� j ::�rrC:!O�r?�����, f����bcf�a;o��
q ue :t�����:�{�� ��s a\�,�:�:s:e� ��i����n�c J�il�if01��1���d�l;e� O "011110110 de PascuI\'\. �o.� Gomes �����;Je ����.�� �e��i;::ns�:;

I

;��s�e�sse���rn�l����c:S.produ-
rão, doravante, o seguintc criterio: " " Importaçoes de acordo com os A classe comercial não po-

1) INSTRUÇÃO Dr ALUNOS: Realizar-se-á nos dias
..

ICritériOS estabelecidos, far-sc- de responder por atos isola-

uteis, nos penodos da manhã e da tarde, excetuadas á sentir, forçosamente, a de fi- dos de aventureiros que nela

as segundas f,c;ras, Pelos associados do aristocráti-· dedade, bem como de incentivar o
I ciência c:e suprimentos e a se introduzem com o objetivo

2) TREINAMENTO DE PILOTOS: Realizar-se-á aos do- 1:0 Carlos Gomes está sendo aguar- � d",envolvimento das suas ativida- i eonscouel-:e inIlélção dos prê- ,Conclui na 2.a pág, letra fi)

mingas c feriados, dias cm que os alunos não voa- dado com visível entusiasmo c gc- ; des r,,>creativas C sociais. iÇos. Grande parte dos con

rão. rnl inlcresse o resultado da cxtra-: O vllltosO empreendimento �o sumidores diretos, principaI-
3) O unifórme será de uso obrigatório, aos pilotos e alu- C;dO do "Bingo da Pascoa", a rea- (;21'10.0 Gomes, de relllizar um "hJll- mente do grupo pertencente à

nes. lizar-se no próximo dia 5 de abril. go" para angariar fllndos

ncccssã-I lavoura e pequena indústna.
4) De acordo com recomendacão da Diretoria de A€ro- cujos bilhctes estão sendo disputa-. rios ;:. remodelar o p�lco do aristo- prefere realizar seus supr'

naut.ica Civil. rJS pilotos com menos de 100 horas de dissímos pelOS interessados, tanto I crfttico grêmio do sr. Leopoldo Co- mentos atra'/ez; de organi;n
vôo não transportarão passageiros, en1 seus vôos de assim que estão quase exgotados, IHn, constitui, sem dúvida alguma, I ções comerciais pela facilid::
recreh. Eis um testemunho evidente de uma iniciativa quc deve merecer de de financiuluento, pela sua

5) Todos os que '?sttvérem em débito com a entidade se- que os sócios da S.D.M, Carlos Go- os anhu50s e o "poio incondicío- cap3.ciclade dEi manter os est;,-

rão suspensos ele vôo. mes sempl'e prestigi"ram e apoia- nal dos bons blumcnuuenses, prin- ques de _l1eças e acessoTios c

Blumenau, er,l 27 de lVlarço de 1953 ram as bORS iniciativas de sua sim- I cipalmente dos sócios daquela so- pela assistência técnica a qUI;-
Carlos H. Medeiros - presidente patica diretoria, no intuito de, ea-: ciedadc, motivo por que é de se se obrigam os representantes,
José Walde:nar Mendes Ferreira da vez mais, elevar o conceito e as' crtr que o "Bingo de Pascoa" terá distribuidores e revendedores.

Diretor Geral de Instrução fradições de cultura artistica da 50- () mais amplo sucésso. O comercio com seus encaro

gos e compromisso. aumenb
'los com suas possibilidades
de importações .. reduzidíssimas
ou quasi extintas, é forçado, a
manter as despesas gerais no

nlesmo 11 iVf�1 das épocas ante
riores. Ag�ra com os mesmos,
ou talvez maiores encargos e

�om menores possibilidades
::te importar, é Obrigado a co
brir maiores desnesas com me

nor volume de -vendas. O co

mercio tem sido, frequente
mente, apontado como o res

ponsável pela inflação dos
preços c a ccnsequente eleva
ção do custo da vida. Entre
tanto em pouco contribuiu pa
ra este estado de coisas pois
não controla a formação do

p E c
B E

.

I DE
imprudê:nc:id O

perng
.

fraturadaa

UI
da

rad
DE

na

C 0···8 a

REDU(õES DE 10, 15 e 20 POR CENTO
) -.", .

E�1 TODOS OS SEUS ARtiGOS

.. RJO DO Sl!L, 30 :- Foram Itnlhalhado:es. Na �crimonia I. c.'ompanhantes ..

1�varã6 vel�s.!.'nlcwdas domwgo, dIa 29 do tio Lava-pes, o Sermao da 1ns- acesas, cooperando para o.ma-

·orrente, as cerimonias com iituição ficará a cargo do Pc, .

ior brilhantismo da mesa .

lue LI nossa Igreja comcmora, I OctJcianQ Ribeiro. I Diyulgando o pr.Jgrama' da
odos os

3.'10S,
o transcurso d;:; Dia 3 de abril, Sexta f.cira.1 Semana S3nt.a n.a Matriz .de·

3en'una S:mta. Santa, às 3 horas da tarde. na. Rio do Sul, iniciado com fre-
. A:::si_n<l?_o 'pelo, .p�.d:·e Viga- Via S�cEa Solene, � Ser.mão I qticncia

enorme de .fl.;:eiS. ho
riO, DIre_·.r do G�naslO . Do� da Palxao apresentara maIS u- Domingo de Rames, prestamós
Bosco, P<,dre VItor VlcenzI, ma vez aos riosulenses, O Mon� a nossa colaboraçã'o, no senti
rece?�mo� o pr:0/i(rama das senhor Harry �auer, orado.r do de real�ar sempre o qUe. se
trad'ClOl1aJg· festIVIdades na de grandes predIcados e mUl- faz em Rio do Sul. '"

.

Ma tI iz dr. Rio do. Sul. to conhecido entre nós.
.

Tem novfr proprietário
.

Dia 1.0 de abrIl - quarta a papelaria Demarchi ..
Ílcí'él sant�, à serI?ão da Via Sábado de Aleluia o pro- RIO DO SUL, 30 �. Ap6s
Sa.��,": ser;; profen?o pelo Pe. grama anuncia Benção do Fô- ver{d�r a sua afreguezada pa
Arls.ldes Rceco, trIbuno sacro go - Profecias - Benção da. pelarIa, transferindo residen
de renomc'. agua Batismal - Ladainha de .cia nara Blumenau o sr. Otto
No dia i nediato, quinta fei- Todos os Santos e Missa Sole- Demarchí tem em AÚmso Zét

ra s<1nta, comunhões a partir ne, com as eonfissões para o niz, um comerciante capaz de
das !),15 horas, par,a todos os povo, a partir das 15 horas, continuar atendendo a sua

---------------------'----"----- Domingo da Páscoa, dia 5 vasta
.

freguezia, da melhor
Talie I iOllato ,Nóbrega de abril, Procissão de Jesus maneira possível.

Ressuscitado e no retorno da Po'r intermédio da Radio

Edl""·tal. de rotesto·
P1csma haverá Missa campal e. Mirador a referida casa co'
Comunhão geral. A seguir mereial instituiu um prêmio
Missas festivas e finalmente de Cr$ 500,00 ao autor do
;Js 9,15 horas, Missa S?l.ene meÍhor nome em substituíçã'o
d� Páscoa: com a parhcIpa- ao antigo "como deverá cha
çao do C:0ro Dom Bosco, sob mar-se a antiga Papelaria De-
a regencIa do Mae�tro Kaest-, marchi?". Os interessados dé
ner, executando

.

a Missa 11 vem apenas escrever (> flome
duas vaze!> �e Frei Sinzing, e endereço, concorrendo às
A proclssao do Enterro, .H· sim a.. tão· agradaval recom

nuncIada para a Sexta FeIra pensa,-
da . Paixão, constituirá mais Clube de Caça c Tiro
uma vez, um espetáculo subli- "Dias Velho"
me de fé cristã. A entrada da RIO DO SUL 30 - O sr

procjs�ão, o Padfe Vigarío irá Raymundo Mayr Sobrinho:
.

proferir o �er!llao· doEnterro. Presidente. do "Dias Velho",
.

Nessa prOCIssao todos os· a- está vivamente interessado em
proporcionar aos adeptos· do
simpático clube riosulense,
extraordinários festejos de
Páscoa.

.

Competições de tiro· ao al�
vo, bolão e voleibol, serão óti
mas atrações para os adeptos

1.:).'
ne tais modalidades. de espor-

� te,
.

'� . �- Apresentando, sempre os

� mei!19res divertimentos a seus

� associados e frequentadores,
� durante o trnnscurso da Pás
� poa. tambem em 1953, o "Dias
� V"lho" obterá ruidosõ sucesso.
'#, .

� .

.'

� Cnncord a r a iii .8S
ª vermelhos com IJ
a repatriamento
� . volunlaril
B l,VASHI1'TGTON, 30 (UPl·

�.
.

Fontes afiéiais nQrt.e-alÍ12rkan""

�
I f'ecifl.rmn :que os aliados concn··

I da.ram" sem dificufdade, com . n

I Te níc'o cas conversações d'J tr�··
. �B[t, de�de que 03 conlun�."3�.a:-) ...

r'ct.ücm �'eah:ncnte a troc.L d.·"

[.r:.siOl\eir05 feridós e doent.� •. , /I.

propo'5ito, ;frisam que ·de acc,ni..

com. a convenção de Geneh,:,•.
ti.' prIslone'ros só podem .!:',r :'p.

patriu.dos Com, seu propt'Ío con'

s�ntinlen�o .. E parece qne. os c.��
munistas concordaram Cfrm h�·I).
pej'S· segundo despachol$ de Mt)�·
cou. a imprensa russa cham'Yl .. , '.

·i'xpl'eSsamente a atençã)
.

::lo';,.,
(.;cus lidores para essé Í'1:;nc:p�"'{:'
d J repatria,m<!lnto _volunt,h�.').

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

"A

NaUeias de Rio do Sul

emana Sanl
n atri'z d

ESPORTES:

Jogos de sábado e domingo no país e nu exterior
Em Blu�cnau - He.ring F'I Em Campinas �orne20 I

bens 2 e Joel - Boca Junior" 'que lhc vêm dispensando a1-

C;., cam�eao dQ to�nelO clas- Quadran,g�llar: Sao Cns�o::ao' 2 x San Lorenzo 2 - Embora guns díretores e associados do
sIsta �feLuado domlDgo .pela 2 x Amenca 1 e Guaranl_;) x! Flamen�o e San Lorenzo fi- Olímpico e mais ainda, com

man�a ,no. campo da Socwda- P�nte �reta_ 2 Campeao o! casseI,? Juntos na primeira co- certos fatos verificados por
de GmastIca.

.

Sao Cnstovao; llocaçao, venceu a disputa in- ocasião da pugna com o cam-

Flol':sta de RIO. do Testo, Em �aubate- Santos 4 x i ternacional o clube brasileiro, peão de Rio do Sul, domingo,
caI?peao do tornelO en�r� _e- Taubate 1. I por goal "average", o q\.lal Aduci solicitou ao seu clube.
qUlpes �a Segunda DI':Isao En: Santos Portugu_esa 'Lrará para nosso país a taça úntem, reClsao de contrato,

prom.oVI?O pelo Bom Rettro. Santlsta 4 x Estrela da Saude "JUAN PERON". Os jogos a- O assunto será objeto de

.OhmpIC? 6 x Duque de Ca- de S. P�ulo 2.. i cima citados tiveram lugar sá- discussões, por certo, numa
XIas de �1O .do SuL.4. I No RlO - Bangu 2 x Ipi- í baelo à tarde. dós !u'óximas reuniões dos pró-
E!ll. JOll1vllç: Caxias 5 x 0- ranga da BahIa _a. _

, V�sco d� Gama O x Racing {'cres da agremiação da Ala-
perarlO L Em Belo HOrizonte - Sao· O (sabad;· a tarde). meda Rio Branco.

Em, A�aranguá - .América Paulo 1 x. Atlético Mineiro O, i Em Medelin (Colombia) - Na presidencia (} sr.

(�e JOlllvde 3 x GremlO Espor- 6:a1 de G:n.o. I Torneio Quadrangular: Flumi- Adolfo Hass
tlvo Araranguaense 2. 1 _E� CuntIba - Veteranos n�nse do Rio 2 x Aliança de Com o afastamento do Dr.

.Em Porto �legre - Gre- MmeIros fi x, Veteranos Para- Lima 2 - Deportivo de Cali Arnaldo Martins Xavier da
mlO 4 x Flonano de Novo naenses 2 (Sabado). 2 x Atlético 1 - (jogos de sã- presidência do Grêmio Espor-
Hamburgo 2.

.
I �:vr. ::'alvador _- Sagrou-:e bado à tarde), Uvo Olímpico, acaba de assu-

Em Pelotas OlarIa do D '\ ltona CRmpeao do Torneio Em Calli (Colombia) - Do- mHa o sr. Adolfo Hass des-
Rio 7 x B�a�il local 4. ,lní.rio r�e 53, s€guido do São mingo à tarde) - Deportivo p'.rtista que há muitos' anos
Em CIll'lbba TorneiO Cnstovao. ele Calli 1 x Fluminense do está radicado ao clubc da A-

Qlladrangul.a�'; Coritiba 2 x Em Rcpifr - Náutico 2 x Rio O. lallléda Rio Branco,
Palestra ltalIa 2 � Atlético Esporte Clube Recife O - Es- Em Lima - (Campeonato A eleição do novo maiol'ul
Paranaense 1 x BahIa de Sal- te resultado deu ao vencedor Sulamericano) - Sábado à ,.lvi-rubro está sendo alvo das
vador 1. I do chóque o título de campeão noite: Chile 2 x Bolívia 3 'ltenções dos elementos de ma-
Em São Paulo - Juventus j invicto de 52. Uruguai 3 x Perú O. ior influência no clube j'á es-

3 ,x Bonsucesso do Rio 2 (Do I Em Belem - Internacional Gordinho já llcrtence tando em cogitações' vários
n;llngo pela manhã), Cor in- de Porto A.legre 2 x Tuna Lu- ao Olímpico nomes.

tl?llS .5 x XV de Novembro de 50 Comercial 1. Consoante informamos na Virá <t Bahia à Santa

Plr,aclCaba .2: .

! �m Buenos Aires - Tor- ;,dição de domingo, o zagueiro Catarina
EI12 Manha -_ PalmeIras /leIO Quadrangular: Flamengo .....ol'dinho vinha sendo preten- .. 0 Esporte Clube Bahia, que

de Sao Paulo 4 x Sao Bento 2. 3 x Botafogo O, goals de Ru- dido pelo Grcmio Esportivo atualmente se encontra em

Olímpico, O explayer palmei- Curitiba, onde participa de
rense integrou a representa- um Torneio Quadrangular pa
cão alvi-l'ubra que cotejou tro.cinado pelo Coritiba, logo
�om o Duque de Caxias de Rio 'lDOS o encerramento do cita·
io Sul e ante-ôntem mesmo,! elo certame. fará uma ou duas
'egundo infor;u0u a nossa �e- i part!das ern Florianópolis e

Jortagem, aSSInOU compromls-' pOSSIvelmente noutras cidades
lO :>01' um ano com o vice-. do Estado
-::ampeão de 52

.

I A equi�e campeã da Bo,)
l�ducj solicitou resci- i Terra estã sendo orientada, no
sao de contrato I momcn1.o, pelo técnico. Louri-

De,.gostos:; COlll certos acon- v:'ll Lorenzi. res'): nS{l\,el pela
',:cimen!os, que o tem envol- seleção eatarinerise fJl_ic dispu
,'Ido ultimamente e com o tra- tou o último Campeonato Brij'
'.amento pouco recomendável �ileiro,

Faço saber ao sr. HELMUTH BERNHART, (Hotel Hava
na), que se acha em ca�tório, afim de ser protestada por falta
de pagamento, a letra de câmbio nr. 1 de Cr$ 1.650 00 (um
mil sciscent.os e cinquenta cruzeiros). e;uitida cln 19 d� setem
bro de 1952, com vencimento "à vista", aceita p2lo referido
sr. Bcrnhart a favôll do sr. Jorge Lopes Buais e por êste en

dossada.ao sr. HermanH Klemz. Não havendo sido encontrado
o respol1savd sr. Helm:Jth Bernhart, pelo prescnte edital inti
mo-o a que, dcritro do prazo legal, compareça nêste cartório"
afim de resgatar o título mencionado ou dar as razões por que
não o faz, sob pena de ,rotesto, na fórma da lei.

Blumenau, em 30 ce marçe> de 1953,
PAULO KLOPFEL - Tabelião Interino. -

�'IIIIIIIIII
J II11111111111II11111111111) Ii 1i I! IIII! 111111111111111111111111 J III t 1111111' II

�
a A i E N ç Ã O MO R A D O R E S :;
... -

ª D O V li 1 E D O I T A j A I' ê
ÉS DiA.30 de i\'Yarço abrL-ã suas portas à rua 1:> de Novernbro. 496 ª
� crIl Blurucnau, <no pn�r!io onde funcionov,a o Arrna'Lcm Ponlo Chie). 5
� A CASA COELHO 5
e que rcc;c-her.::i grailfk -"Cnt.zlnento de Tecidos cOlnprados dirctanlcn- Si
;; te das nlf�:"lhnTes f;HJri<:�s do ·Ptlh. C vendidos par preços jamais ::
E vi$too em BLUi>'fENAU =

1-
Re1nlhos de SCdH. a:;;�d[io. brin!'. chitas. ri5cadinhos, etc .. a me- _5Ira e a quilo, ainda 'PI' grande sortiment.o de sedas, voiles, brins,

!:!! chadrcs, ca�cmiras, linhos, chitas, riscadinhas algodão. casacos ª
! para senhoras c crian_:as. roupas feitas para honlcns e crianças e ==
,,_ um� infinidarlc de outros nrt,igo�. =

i N�lQ faC;::ttTI suas COlnplUS agora, ílguardem a abertura da C A SÁ::;

r!.. C O E L li O. que lhes venderá por pouco o que hoje lhes pedem _�=_==
nnüto.

== C A S A C O E L H 0, de lnnãs Coelho Ltda., sita -

== à .rua 15 de Novem,bro, 486 em Blumenau, a que ª
6 maIS baratos veli.dera e melhor atenderá. ::
�,l1illlm llllllllllllH 1111111..11111111111 !1l111l1ll1ll11ll1f1H1Il1ll11I1I1ll1II1I1II';;

PASSEIO

ESPORTES

u�o DIÁRIODprovado
do trig.,

p aumento do
da ptoxima

RT�, 30 iMerid;onall -- Na, rixado em CrI; 180.00 o l'1'CÇO mi

l'�UnlaO de hoje do Conselho Nd-I n:mo para. o saco d<! trigo mn
ClOnaI d? ::_rlgo, �s d<eleglldo6 da I grão na pl'o.ximá. safra.
SerretarIa tIli Agrlrultul'a do R o . Sabe-se que o pt'cço atual é ri,
Grande do Sul apresentaram U· CrS 155,00 o saco,.

ma propm5ta no sent'do de Sê! i Alegam os prOpon:mleé' ter ,.'

-------�--__:=.........---------------------
"

'" sugestão oriunda 'de det.',j,
estudo elo assunto .. não vinrlo

majoração 'coei} taua. i:aflu:r nc'

preç� da fadnha. Seria, no· c".,.,(�

u'a maneira de compensar e",i('
preço, cantraba,lançando-o com o

réduzido preço do tl;'go pm gr5.<'
importado.

.

A sugestão foi aprovada pr!\"
plenáriq. estando, assim. inclui
da nas resoluções do. concla .... '

que 'Serão remetida.s como recn

mendações do Conselho:ln 11[:·
llistér10 da Ah'Tlcultul'll..

completa
dfUI

CHAPÉUS

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

L
�S�IIN� �:, ;T�J

CAPITAL"

(Do corre ;l'olulente Gy:!;a.m.n.)

de 19
in oS I· .•

..._,-,..-:-

.�.�
�

( A S A
.

P E I T E R, Rua 15 de Novembro, 553.
,..�������,�������,��

ram050� pela a:fo qu"Jjdad�
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