
TOQUIO, 1 (U.P.) _:_ Os de

legados comunistas e, aliados
estívéram reunidos hoje, em Churchill e Tito 'estão,

Pan-Mun-John, na Coréia. pe- de acõrdo

la ;:segunda vez desde que os LONDRES, 1 (ÜP) - O, premi�r
vermelhos propuzeram a rea- Churchíll afirmou ante os Comuns

bertura das conversações. Mas hoje, que ele e o marechal 'rito 'es�

conforme declarou um porta- tão de plenó acõrdo a resPeito, de

vqs norte-americano, não fala- todas as questões .tmportantes da

ram no assunto principal, que política exterior. Ao .mesmo ,tem
seria no momento, a trooados I

po, Churchill aproveitou ,a oportu

nrtsíoneíros feridos e enfer- nidade para advertir que ,não se

mos, Enquanto ísso, às opera- deve pensar, que, no caso de ,uma

ções de guerra na frente coo, conflagração, esta podería ser te-

réana foram quase nulas, caltzada na Europa,
,

RIO, 1 (Merld.) � Ur=
gente - Na manhã de.
hOje circularam rumo

res de que o presidente
GetUlio Vargas decreta
rá a intervenção em São
Paulo, mesmo sem a au

torização do Congresso.
As autoridades recebiam
tampem a comunicação
logo divulgada pelas re

dações.
Somente à tarde tudo

,
esclareceu-se: éra prí

"meiro de abril, uma es-

pecíe de "Dia Nacional I I
Red. Ad. e Oficinas

I BLUME_NAU.
(Santa Catarina) --'Quinta feira, l!

da Menttra". ANO IX Rua São Paula, 3191
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ITOUPAVA SECA
---'�--------.�--�-��-------.------.,._..........,_---__,;...

't � fi OR�AO DOS 'IDIÁ�RIOS ASSOCIADOS

IMPORTANTE O ARGUMENTO DA FORÇA PARA
FAZER CALAR O PROTESTO DAS MASSAS
Reina um ambiente de�I
insegurança na paulicéià

Louvando-se na experienc�.
popular. atravez do tempo, do
�lSO do agrião no tratamento
de moléstias pulmonares, os

pesquisadores iniciaram estu

dos, completando o valor do.
referido elemento. Para isso,
basearam-se na premissa cien
tífica do antagonismo micro
biano.

Concluindo, o sr. Mário Fi
típaldi declarou que "apesar
doe não ter sido constatada a

inoquidade da "FimoliSina",
não 'ficou provada, a cura do
tratamento da tuberculose a

travez deste produto".
�--------------------��------������.'
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Ridg
sem

ay: preservar a paz
perde r a liberdade

Fraqueza em ge:ra'
VJNBO CREOSOTADO

Sn.VEIRA

RIO, 1 (Meridional) - O
ministro João Alberto foi de
signado pelo presidente, da

Republtca, em comissão e co·

',110 chefe do Departamento
Economíco e Consular do Ita

marati, promover entendímen
to com os governos de países
europeus, a fim de reajustar
acordos comercíaís.

"A nossa escassez de dela-
res nos obriga a procurar má- BOEHRINGE8.

_

"

d ", denci I ! çao dos atrasados
qUll1as e varias proce enClas, ----� - -- :=:::':,=' ,�= ===-

i com a- Alêmanha Ocidental,

T UDN I
.que montavam, no ano passa-,

. ·

't [ do; a 200 milhões 'de dólares, o
Omar' 10 a pau .:

1S
.

a
i���:iStro João A:lbert� decla-

t-t d d · d d .! "Esses atrasados não repre-

O I I; e .e In e'pe n enc Ia
i �����mu�e�r�à�fo d��id�'Ie:��

-

.

. , , . " ',_
nha em relação ao Btllsil: a-

SÃO PAULO, 1 (Mer id onal)

IlanCla
e R':�lsten:t�_ E�n S:,o tualnlente, montam a pouco.

- A U.D,N. paulista, em reu- Paulo as mtençoes rotam "''' mais de 100 mil dolàrea",
'

níão de ôntem do díretorto es- maiores e bem ntencíonada, dr-
�..,..; .;_.;;_",-.;._-..;_.;_�..;..

tadual, decíd.u lançar um'mani- reaproximação para elBic;ão
fi'!'sto, cujas consequencias con- sr. Antonio Cardoso, que possi
duz' rão o partido a uma. atitude 'biÜ:áría a criação da futura

ae mdependêncta absoluta em frente contra os candidatos 3.

relação ao governo do' sr. r�cas pres'dencla da Reppblíca; 'do sr.

Nogueira Garcês. Será mais do Adhemar de Bar-ras e ar, C"tu

que uma. atitude de independen- lia Vargas, ee_ isso nzo tivesse a

I cia, .sen'do a recondução do par- contecido devido' a. pet'da de liar

1\ tio ao seu espírito. de luta., den- ça proveniente do excessso de

cro do qual o partdo realizar confíança no sr. Lucas Ncg'ueí-
seu lema histórico que é "Vigi- ra Garcês.

Voltaram os afamados

comprimidos EUFIN de

------

Extremamente pesada a farefa do alfa coma ndo Esforço eficaz
PARIf�, 1 U\F'Pl _. "Deve

mos cont.íuuar SPH! descanso a

obter d03 nossos governos os

meios necessaríus ao cumpri
mente das mlssões que nos fo
ram conriadas". declarou esta
manhã o general Matthew
Rldgway, no transcurso de ee-

dando-Ih.

rimonia realizada no SHAPE

por motivo da partida do al
mirante slr Patrick Brind, co
mandante supremo aliado da
zona setentrional da Europa.
Acrescentou o general: "De

vemos continuar sem descanso
a elevar ao seu mais alto grau
de efícucta todos os recursos

que nos foram dados".
Expondo em seguida, espe

cíficamente, a missão do alto
comando atlarrtico , o general
Ridgway assim definiu essa

mlssão: "Trabalhar para pre
servar a naz sem perder a nos

sa liberd-ade e preparar-nos
'!om exito para resistir à a

gressão, caso sejamos ataca

dos".

ASMA

Prepare �

Il futuro de
seu filho

RIO, 1 (Meridional) - As no orçamento, não foram ut.Ili

bancadas' pernambucanas na C�- zadas.

mara e no Senado, estiveram in

corpoados juta ao pes det" da

eRpública entregan'do à pr-esu

dência um memorial das classes
consel"Vador.as do Estado bu',"ea-

do nos seguintes pontos. __� �__

1) - Financ'amento ímpros

C R G d d S 1c;ndivel�saf:a't1ecana�ea��-! rI·a'm seno 1«-0 ran e o U
I

çar, ea roa e_ fIbras vegetaís. I
1II/1II

_

,

" '

,

2) - Aumento imediato do li- 1 '

'I

�:;�p�rei:��;:i1��1� :r�::"':t:�_�: I'novoef' V ar 1· e"d' ad e �s de.· t r i9o I
para lmprotaçao dIreta, por Pe!' t;;;
nambuco. do!' generos alimenti- _' �__-'- ..,.:_..,.:_'--_--"�

cios estrangeiros para ev:tsI' fi 1_ l\-láquinas Agrícolas, Só Para Lavradores Que Apresentarem,
reimporta<:ão de v veres che!!u'
dos ao si! e tornun'do fi vida'm-;'iF RIO, 1 (MERIDIONAL) � Encerrou"se a reunião nos referidos estabelecimentos, relacionados com aduba-

cara no nordeste. anual do Conselho Nacional do Trigo, telJdo o geneticista ção, época de plantio e resistencia a pragas. A apresentação

>i) _ -Vantagem pelo Bane" Iwar, Beckman, da Est�ção, Experimental de Bagé, relatado do grande ensaio estadual 'dQ trigo no Rib- Grande do· Sul,

A T E N ç
-

O
do Bra.,;il. ,não apenas 'Oura' os trabalhos exoerimentais executados pela Secretaria da com compara'ção de v'uiedades, atraiu as atenções das de-

A
..

a.
Agricultura no "Rio Grande do Sul, Apresentou dados quan- legações nacionais,

" produço de viveres nac:onais,
.

to às conclusões dos <:xperimentos em 5 estações ,experi- O sr. Aureo Lino, representante da Secretaria da

Os Ul'ocessos de filtracão e higien�za_ção do- "LEITE maS', tambem. importados, mentais: de Bagé, Veranópolis, . .Julio de Castilhos. Encru- Agricultura do Rio Grande do Sul, em nome da delegação

PASTEURIZADO "FRIGOR", elimInam todas as 6) - Concret'zaço do trata',10 zilhada e São Borja, demonstrando os grandes progressos gaucha, apresentou duas propostas, que foram aprovadas; .A.

imuurezas, tais. como pêlo das vacas, sangue, PUZ, ffOern��ov,iae'rm�ôp�rrC1)n'avll1erbduec'Op,adl1elO ::::_'r�nf-_ rAegarl1!Zc8udlt01Slr"ac.m trabalho seletivo· do trigo pela Secretaria da primeira esti!lUlava a revenda de, máquinas agrícolas ,com

urina, excremento- e outros detritos inlperceutí- �" ::; � prioridade, aos lavradores que anresentarem cultúras o'· em

véis a ôlho 11(t, Dê pl'otecão à sua saúde, exit!indo de importancia llor atraw.'ll3r a Mencionou a existencia de grande numero de novas' melhores condições técnicas. A ségunda, interessou à admi-

o leite PASTEURIZADO "FRIGOR" e preste a- bacia i1:rigadu. do oPço da Cru:' variedades superiores às atualmente cultivadas as quais nistração publica no sentido de criar cursos gratuitos' de

tt'iH:ÜO, si as tamuas não foranl violadas. e cujas verbas propm:tas pp.lo "e foram criadas nos ultimas anos, devendo, dentro de mais al- meca'nização da lavoura.
"

,

(ID) na'dor Apolônio Salf",� e inclu'd(ls gumas safras serem postas em mãos dos lvradores, \ As sugestões serií.o encaminhadas ao Ministério da

'-,di......._m_iíiiiiiiiilíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiii__liiiiliiiiiiiíiiiiiiiiii� I no orçamento, no fOl'umzz?zxxx Revelou ainda lllha série de estudo!> e investigações gricultura na forma de recomendações do conclave.

o 'Presidente Getulio Vargas ',Ideclarou que ia se empenhar na

solução rapida doo assuntes ven

tilados.

.'

rloReam as classes pro�otoras �e
Pernambuco benelicios'à sua�rodu�ão

Alvo de curiosidade o

estrangulador

SO'LlDAS BASES
O comandante supremo na

Europa qualificou de "extre

mamente pesada" a tarefa que

ainda cabe ao alto comando

atlantíco "não somente no

Norte, mas sobretudo ao 10n

londrino go dos 6.400 quilometros de
"front defensivo".

LONDRES, 1 (U,P,) O general Ridgway elogiou,
John Reginald Chrístíe, o em- no seu discurso, "os serviços

pregado de LIma empresa de particularmente notalveís" do

transportes que se acredita almirante Brind como corrian

ter assassinado pelo menos 6 dante supremo das forças alia
mulhéres, compareceu hoje das no norte da Europa, es

'perante o Juiz, E este decre- clarecendo: "Em dois anos,

tou sua prisão preventiva pe- com recursos extremamente

10 espaço de uma semana: pa-I
medíocres,

_

o almirante esta

ra novo interrogatório. Gran- beleceu sol idas bases par�. um
de,;; filas de curiosos em sua comando efetivo e efIcaz -

maioria mulhéres �staciona-' Concluindo, o general Ridg
ram durante hor�s diante do way advertiu ,a comunidade a

edifício do foro, na esperan- tlantica co_ntra_ a com�lacen
ça de conquistar um dos doze da e a satlsfaçao propna que

lugares na tribuna franqueada não poderiam encontrar des-

ao público. culpas" ,

IOFOSCAL

,--�-'-,---------- �,,--,- --
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(Imnr. até 18 anos).
Um filme ousado como nenhum, o,utro!!!! .

Um tema, comovedor, apresentadú num fllme profund.a
mente' nsicológíco e d,� grande fundo moral, narrando a hIS

, Joria: dãs pequenas e ',1defesas "VITIMAS DO ?ESTINO"---------------------------- "VITIMAS DO DESTINO", - é uma Seleça.o COFRAM,
distribuído por França Filmes, simbolo de quahdade.

QUINTA-FEIRA, A'S 8 HORAS E SA'BADO, A'S 1: HORAS
Ó:'Ó: ,', DUA.S 'UNICA'S EXIBlCõES '

ANTONlO VILAR � MARUCHI
-

FRESNO - LUIZ
PENA, - BARRETO r'OElRA - NO GRANDE FILME SA
CRO-HISTO'RlCO:

Rainna Santa

Companhia Franz Blohm ,. Indusfr�a
A v I S o

Acham-se .à díspos.ção dos Senhores Acionistas desta So
ciedade, os documentos 2. que se refere o artigo 99 do decre-

to-leij'l'í�2.627;' �e Setambro de 194.q.;'�, ,
: ,.� -lliirama', '15' de Março de 1953.'

A DIRETORIA,

"'úRA'FICÁ"A3 S. A.
',: -,

"ASSÉMBLEIA GERAL--:EXTRAQRDINARIA
Edital de COll'tocaç.ãa

-São convidados os senhores acionistas desta sociedade,
à i euriir-emse em' assemt-Iéía geral.e:Jiit,n�ord!:nária, que sê rea
lizin'á"'em: Sua Séde Social, à Rua Üi de .Novembro, 533, no'
dia 11 de abril próximo vindouro. às 13 horas; com a seguinte, .

OHDElVI DO DIA
1 ) Reforma geral dos estatutos.
2) Assuntos 'de 'interesse social.

Blwnenau, 28 de março de 1953 ."
.

(ass.) . WILHEi..M SIEWERT �

,'A vida de Santa izabel, a Santa do Milagre das Rosas!'
Suntuoso .filme Eunpeo, repleto de bondade. amor, San

tidade! .. ,
- Em "RAJNHA SANTA", teremos ainda pom

pa, torneios espetacukres!... Duelos Mortais!... Torturas
Medievais!: " Batalhas' Sangrentas e Milagres Dívinais! ...
"RAINHA SANTA"! _. Um grande filme!

Acomp, Complementos Nacional - Preços populares._

A

Sociedade Dramático- Musical "Carlos Gomes"
,

ASSEMBI.EIA GERAL ORDINARIA

São convidados DE senhores associados da Sociedade Dra
rnátlco-Musícal "Carlos Gomes" nara se reunírern em' Assem
bléia Geral Ordinária, a realizai-se nesta cidade, na séde so
cial, no dia 24 do mês em curso (abril), com início às 19,30
horas, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 ) Exame, díscussà- e aprovação do J;telatório da Direto

ria, 'balanço geral, demonstração da receita e despesa
e parecer do Conselho Fiscal, referentes ao ano de 1952.

2) Eleição do Conselho Fiscal para, o ano. social de 1953.
3) Assuntos diversos de ínterêsss da Sociedade.

. OBSERVAÇõES: De acôrdo com os parágrafos 1.0 e 2.0 do,

artigo 40 de nossos Estatutos Sociais, a As-
sembléia geral delíberaré, em ].!lrimeíra convocação, com a

presehga de, 'pelo menos, cinquenta sócios com direito iJ.e vo
t69: Nâo 'haverido número legal de sócios presentes, será convo
cada uma segunda asse-nbléla para meia hora depois, a qual
funcionará com qualquer número, uma vez que esta segunda
convocação tenha o assentímento de, pelo menos, deis terços
dos presentes.

'Blumenau,

��������-{j.�'t>����-ç.��1>-+...���ll.. '1' E N C ii O N A- o E S o U E C. A M ('
C{)NFECCÕES FiNAS PARA SENHORAS E CAVA-

....
.
a. -t LHEIROS' _ VESTIDOS _ CALÇADOS - JERCEYNOS lHAS DE I'ASCOA A

SEnAS .;_ CAMISAS _ BLUSAS _ SOUTIENS _

,C"H,.I),,·,RRA,.SCARIA.c � � CASllUIR:tlS - TR�<;JA�lgÁ�S PARA HOlVfEN§ fi:

. � n. 15 DE NGVEMBRO, 1393 _:_ Blumenau

IIIRGI .. ,-ALEGRE \ �_ 1t,:'�d�S"n:::i: 1I
Rua João pe�sci;r:s·/n. bairrd'\Ja 'V�lhll TeU: 1501. I· (

.' :I:" P ·',R 1 S E ·:N I A : r I. ,,' ,

1200
mil' o número de grevís- Socíal Progressista, que ;fo-

F n ,i li 1:,. 0" e:" M'· I R R b C () f (H U fi.. tas. Hoje pela manhã ainda os ram empurrados, ostensiva-E\.'" 1. g J''-.; A 'E.) K trabalhadores da Cervejaria mente, pelos policiais. Os par-
R A- f (O &I hotl•�r;o dtl.. C''''ttume Brahma aderiram ao movi- lamentares, sabedores do que

J e�c� no IIlJ I ti> \;U� \ menta paredista, paraltzando estava ocorrendo na Praça da
�����<I;>:..��'-4������� 'ti ( os .trabalhos . complei�mente e Sé. para alí se transpcrtaram,

----,---- - 'unindo-se as demais classes afim de tentar acalmar o povo
em gréve,

.

e'evitar piares perturbações.
Hoje, exatamente quando o Entretanto. depoiS de desa-

relogío da l11'nca marcava catados' pelos pclícíais, regres
quinze horas, a Polícia ínves- saram à Assembléia Legislatí
tiu firmemente contra umo va, de cuja tribuna lançaram
massa popular, de grevistas. e veemente protesto contra a a

curiosos, que se postava nas titude das' autoridades encar

imediações daquele logradou- regadas de manter a ordem.
roo Sucediam-se cargas de ca- No corpo-a-coro que o povo

1 vaLaria, espoucar de bombas manteve com a Polícia, de-
I lacrimogêneas e jactas de

á-I
monstral1do que o argumento

gua.' da força está se tornado im-
--IiiiiiIIiÍIíIIi�iIiI!iillii!IiIIIi!iíiiiilIliilll-IiiilIiIi.-iiilIí_-_iiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiii_liiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilil., II O povo, entretanto, retro- potente para fazer calar o pro

cedia, refugiando-se como e

1
testo das massas contra o alto

INfJI'i'UTO D'E O'LHOS OUV-IDOS NA.ftII' \ onde podia, 'moméntane'amen- custo da vida. Houve vários: J 11, ' '

.. ... '... K
te, mas voltava, em seguida, feridos' e numerosas prisões.

I'>ARGAUfA A V I (' O I
em novas cargal?, para enfren-

k
A maior parte dos feridos-'J ,

.

�'" ,
.;J tal' os ataques da Polícia. A oi vítima dos policiais, não
",

reação dos grevistas e popula- tendo havido até o momento

)
res se fazia sentir com vigOl' nenhum disparo de arma deDe volta dos Estactos Unidos rellllClOU a ..sua clínica o

.dr_ Ar1llin,iQ Tavaref>, q,ue Qm c'oli1ptmhia do dr'.. Ferrian- sob todas as formas, inclusí- fogo, o que, certamente, eVl-
do Heusí, pi'estarão aos seus clientes o que ha de mais " ve estrepitosas vai,as. tou males maiores. O' comício

, , '

,

Na ocasião em que o t1'ân- da vitorira. que estava marca-moderno n,lj.� stlas �speciaJjda9.es de olhús; ouvidos, na-
! sito era maior, 'chegavam ao do para ôniem, segundo opu.riz e garg;anta. '.

I

! bcal os deputados Juvenal ramos, foi adiado para o dia..

���������������������������� J Lino Matos e João Mendon- das posses dos 51'S. Jânio Qua-l "
- -

l ça Falcão, a�bos do Partido dros e Porfírio Paz".

d,",11- casa I.
. >-'?�.

-
�nllmmlllllllllllllllmnllillllnllllllmlllllllllillllnllllnnllllIlIJIIIIIlIU'_:

ti § .DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS §
-

'.. -

. ! §lmlllllllimlllllmulll�IfUlHmmmllllllmmlllllllllllllllU!llIlUlImlUª §_
,

Dr. A,rnaldo Gilberti ª",__

Nao lave com agua mUlto pOIS a sua preparaçao era j-= ORGANIIACAO BUJMENAUENSE nDA. :: = , . �,_'quente as roupas de �eda �s- { asistida. �blenemen.'f:e, pelo I::
'

H O rr :: :: DIRE'IOH CLINICO DA CASA DE SAU DE DE N. S.
='tampada, como tambem, nao I .'....."

'I 1,= n B ! r .f; =

I
= _'-- DA GLORIA -_ -as torça, e, sim, �allerte��s

a-J
?-slshda solenem�n�e, pe p, 1"= Bt li A :::: CONSULTAS: de Z às 4 horas na 'Casa de Saúde Epenas com as maos, pmE, dês- Intendente mUIllclpal de ':' CONTABILIDADE - REPRESENTAÇõES - Il\'IO'VEIS :::: de 4. às 6 Rua Candido de Leão 39 ::se �odo, pr�longará sua du- Paris deputado da Assem- :::: Res1J(lllsáveis: Dr. Armando Bauer Liberato I § I::

Fones 4212 e '3055 =:ra�ao. O s�bao usado convém 11éia Na ional" decanos e::
' . ,'. ' ,

"

''Econornista '

= :: -- C U R I T I B A __ �seJa em po ou eSCamas. '.c,,'
C

.

d' F' ld d := Gil Aurélio RochadeI -= �mllllllmIlUlllIllIlHllmtlllUmlnllllJUllmHnlllllmllmmlmmlttmh,�,

.' prQ-,:essores .

a ,acu a e c ;=
.

Contador =
, O entusiasmo ;)or talou de Madicina e Farmacia e 'õ'::: ,Rua 15, de -Novembl'o, 87ô - Sala 5 - Telefone 1572 .E .6qual método ,ou Por tal' ou mestr�s do Colégio dos :t2,,' '�fsLUM'El'I<AU - s�nta Catarina -- ª
qual medicamento que es- Cirurgiões. ::f,mllllllllllllllllllmmllmHmUUmlJlml�lImllmlllmllllllmmllmIlUi�
tejam em moda, não é coi
sa 'moderna. Já nos séculos
XVII e XVIII achava-se em
voga a sa.ngria, sendo que'
GUY Patin, famoso'médico
parisiense a aplicava para
todas as especieís de eruer
,miaades. O remédl? �ais
,I eni uso, no entanto, naqué,

la época, era a "Triaça"
qué'curavá todas as dben
çáS, sem exceção, O invento.
dessa panacéia, segundo a

tradição médica, é devido a

Andrômaco, o médico, de
. Néro.. Na: Triaca entravam
.11adà menos qtie 64 subs'
tancias diferentes. Tornou'

},se um remédio quase OfiCia�

VENDE-SE UM-t\. lVIAQ,UINA DE
"polNT AJOUR", completamente
'nova, e aluga-se um, quarto para
rapaz: sorteíro, situa.do 'b:íml
centro da cidade.
InformaçÕes na Casa. Rosilva. ao

lailo 110:-" Hotél são ;i(isé.
.

,de' "Escritório

zenas as razões que empenham a

I
Brnsil; as terras já atingiram pre

necessidade da desconcentração in- ços proibitivos. Tentar explorá-las
dustríai - t!\nto do perito de vis- . para fins agrartos e pecuáríos é
,t" da ddesa nacional como da se-

I
quase um pesadelo, Neste caso, Ie

gurança -socíat e de um justo equi- varrdo pnr-te das industrias d� São
Jibri� das forças ecónoTIllcas e de- Paulo para o Inter-ior, será possi ..

mogràí'leas ao ??�.ís ou do Estado. As vcl assegur-ar aos operarias um bem
cidades rnacrocéfalas apresentam estar maior do que

"r
tI.quele qüe éle�"

enormes Inccnvententes. Inclusivr, encontram aqui. Até porque os pa-:
as dificuldades do seu nbílsteci.. tr-ões poderJo propiciar-lhes um

menta', tratando-se de um pais, co. contato mais estreito com a terra"
mo o B:r�sil, de solos agr-ícolas pau- in.:wndn-os tr-ahalhar certas horas.
pérrrmos e de índustrías leves. sem ""1 granjas coletivas. que lhes ga
maior densidade de �iqueza. I

rantarn um abastecimento de vive-
A volta ao campo é hoje mais res mais seguro e mais variado.

do que nunca uma necessidade, no

LQ de Abril de 1953.
LEOPOLDO COLIN -:- Presidente.

,A V I S O

.·10' .[OME�R(IO E A .QUE INTERESSAR.
AO COME'RCI() E A QUEM INTERESSAR

Com referência à intimação de'protesto publicadO nêste
jornal contra mel> marido Hellmut Bernhardt, (Hotel
:I:1avanal; .ô qual, por esquecimento" deixou de pagar a

dívida, 'antes' de seguir viagem à Argentina, � cum
pre-me fazer ciente ao. comércio e demais interessados,
que liquidei a dívida em aprêço em data de 31 do mês
passado, tão logo tomei conhecimento da Inttmaçâo,
'eStando, assim; o assunto; perfeitamente regularisado.
Blúmenau, 'Lo de abril (le 1953.
MARTHA BERHA.RDT -

,:
"

,
'

, , "
. I'

lll8.nt.es vl;óri�s que ,'alcançou

IlSobre o Hereilio -Luz e o AvaL

,

V�NDA DES'l'E mARIO
�;t\ ENGRAXA:TABlA

PONTO CBIC

ti
durosas são 'Sujeitas, eonforme já
falamos' acima, ao aparecfm,ento
de cravos, é eontra-indícado a

man'ia que 'muitas pessoas tem
de expremer esses pontos pretos
pois o resultado será ci apareci
mento mais ce'do ou mais tarde
de espinhas que d-eixarâo a' pele I:toda marcada e cicatrizes.
NOTA. 2.. 'Os nÕ'ilsos' leitores

poderão 'sóticnar qualquer conse

lho sobre 'o tratamento da pele' e
cabelos :ao meí:ilco

.

'especiaÍista
Dr. Pires�" li' Rua, �i:exico,' 31 ,-

Rio �e<TatÍeirb, bastando enviar
o' prêSente aÜgo deSte jona.J e .?_
end'6reço completo para :l resll0r,r
�a,

Prepare
o f u,t UJ.O d,e

"
.

seu 'Ji+ha
dando-Ihf �

ao Alvo, cavalheiros e

II ,I!
C. AZEXEDO II.

I Reg, liO Ministério da Educa- Il
ção e Saúde: Francês, PortugUês, I"
Iil:liês, l\IIatemática, EsteDo�a1la, I'
I Datilografia, conéspoiuleneÍa" c

I e, Geografia. II'
'I J" Res.: Alamêda lU" Branco, li

II
Bêco depóls 'da 'lua MarÍlnblio, II

\ eMa, 119., ' 1':
,

"

' ,',

. Rua ,1 � de Novembro, 389.
(em frenfe do Café Socher)

.hgua�do a �'ocidocJe nõo é prejudicada
pelos males femininos

"

Se pr'a você nem todos 08 dias do m$.

são azuis, experimente ,tomar Oforeno,
Oforeno é o moderno regulador das mu

.

.

ções femininas. uma fórmula cientifica0
mente perfeita. de autoria do Professor

Fernando Magalhães. especialista em

. moléstias de setmoras. Oforeno é ·encon..
.

trado etn líquido ou em drãgeasr
.

Jot&TI

BLUl\'IENAU, 2-4-1953

MAS
(fi

'

o'

••In.e Blumenau
(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. :A. - Comercial)

o SEU CINEMA - Com Rt'Dovacão di! AR ,PERI':.F;I�A" - Apresenta:

QUINTA FEIRA SANTA, A'S; JS HQRA_:;, 'ta. _

Sessão nremlada :mresentanda ·'COHl.O "pre!ient.e de I as

coa. novo sorteio de erS- 1.000,00. _"MfUS 3 "prermos, de Mo-
das CHANEL.

E GT,ANI SUZ"""SUZANNE CLOUTIER, SERGE R G J.' e' . .L

PRIM, na obra máxima de JULIEN DUVIVIER:

uVítimas do Desliao»

P O D E R A' G A ti H A R
A U TOM O' Y ,E 1

VOCE
UM

Fazendo suas compras nas 1\1 o DAS .C I_I A: 1'! E L
Sensacional eoncurso nareía! com a dlstríbuteâe de
.maís de Cr$ 350. 100,OÓ' de prêmles. 1\s

MODAS (HANEL
distribui a cada freguês que comprar PARCELADA
j\-lENTE mereador+as no valor de Cr$ 1,000,00 um Cu
pou Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorrer
ao sorteio, no di;l 24 de Junho de 1953 pela Loteria

MmODAS (HANEL

Liga Atlética. Não resta du
vida que era uma paralizaç1ío
injustiEcavel, e que só contri

o descredito do

capaz de representar condig
namentb' o esporte amador
gasparense no próximo cam

peonato da Liga Atlética.

nqsso esporte amador. Agora,
'no entanto, parece que as coi-

Jsas vão melhorar, Dois aqlii'já
fala-se com insistencia no 11U-

cio dos treinos do Iberê. Fa-· ções, o comportamento de ani
máis usados nas fazendas, sob

la-se aqui tambem que 3S ga- condiçõês
.

representativas d�-
. - : quelas obtldas. ·em todos os h-rotas do Ibere 'voHarao �os i pos de fazendas. Podem inter-

treinos, agora com o novo tec- I pretar o ,trabalho de pesquisa
nico que será Bruno Schramm I en:- terinOS de condições 10-

I CalS e fornecer fazendeiros
ou seja, o popular Ninha dos com ensinamentos completos
nossos gramados. ,Uma boa es- orginados em seus problemas

-

t d'd
. locais .colha nao ,res a UVI a, pOIS

Ninha, um atleta perfeito co°, , _

mo é, saberá naturalmente I Fraque.ta Em Geral
conduzir a inteiro contento

O!
VINHO CnEOSO'rADO

notavel plantel feminino do Silvt:ira
1berê, armando um esquadrão ---

,,-lt-X-X-%-% ..... S - Jt -:I ";;_-X-lIf-Y
= : = = =:: "=:=;:;::::: ::: :::: �: :=::: ::::::==:;::-::==::::;:,;;:::;;::= : ::==:._....._...._--_-

D O E N \ A S N E R Y O S AS .. IMPOTENCIA
,

,

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, irrítabi�idade, esgotamento nervo
so, insônia, falta de memópa, neuroses cardíacas (ner
vQsismO' do coração), digestivas (dispepsias nervosas),
etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. _

DR. NA P O L E Ã O TE ,I X E I R A
Proiesso� Catedrático' da 'Universíd:úle do Paraná.

Horário: Da 1 e méia. às 5 e méia da tarde. Pela maribii:,

só com hora marcada:
Sábado: Das 9 e méia às 11 e mêia da manhã.;
�Cuúsu'ttório: Rua José. Bonif:i.cio nr: 92 - 1.0 andar .

Telefónes: :l326 (1'esidêllcia) e 4436 (cunsultório).
CURITIBA· ...I

{__ O

-,;::;;: = ===: ::--:==== =::: = =:; = =-

F.

P L A N TAS: Para decor�ções - Instalações
de casas - LOjas � Roteis. OSW.

C O N F E ç ô E S: Decorações de janelasfinas ou Simples
V E N 1) A: De acortinados 'iodos os preços.

ATEL!:�-;R DE DECORAÇõES

ALBERT KüNSTLER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SEMESTRAL
N.o AVULSO

REPRESENTAÇAO E CONTA FROFRM,

Sulteco L tela.
Rua 'i de Setembro 1922 - Bíumenan 8. C. - Caix.a

- Postal 5?1 - End. Tel.: "SlJVI'ECO" -

LABORA'f'O'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCER:rOS.
REGUl.AGEM. CALhU!AGEM, SINCRONIZAÇÃO DE BOMBAS

INJECTOR,�.s DE QUALQUER SISTEMA

APAREl.HO ESPECfllL PARA, F"RMAR JUNÇõES PRA TUBOS

DE ALTA PRF"sSÃO

---------xxxx------

TAMBEM PARA BOi), BAS ALIMENTADORAS li: REGULADORAS

---------��xx------

MAQUINA ESPECIJI,!. F. AUTOMATICA ALEMÃ W I L B A E R

--------�x�x:------

Não faz muito tempo que o

IRio começou a consagrar com Agora na Frunuea supereíví
aplausos e ovaçoes as mulh=- Iízada, o fato se repete. Yvone
res que mandam para o outro

I
Chevalier que tambem deu cu

mundo, a varejo ou por ata- bo do marído num acesso de
cado, os mui ilustres varões. ciume foi recebida com igual
Aracy Abelha e Olga Suel- ealcr e simpatia pela popula
Iy, .ao dei�arem o recinto do '

ção de Reims, onde foi julga"
J'ur], depois de absolvidas, ti-' da e absolvida. Aviso aos na
veram mais palmas do que I vegantes: não adianta nem
Zacconi nos seus bons tempos, mudar de terra. Cá e lá maus
Claudia, Muzio e Bídú Sayão, fados há.

_

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



vida
! QUARTA ?A'GlNA

------------------�------------------------------------------------------�.��----..------,--------------------�--------------�--..--------�nURAN'rE a campanha, clctu-
ral nos Estados Unidos, o "New
York Time.ll: ·um dos mais aca-

z,a

aos.t�;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;���;;;;�;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;,����""��""��seus 'eleitor�s. 'di�curso' que con-
r luia invar'avelmente assim: '

uE agora quero' que coriheçarn
a minha Mamíe"!
Como par magia a

Eisenhower surgia ao

marido, enxugando os
movrda e �or-pó á multidão que
aplaudia freneticamente.
Mas o que fez Mamie nara ga-nhar as simpatias de milhões de

americanos? Uma só coísa :

gu'u fielmente o marido, sem
jamais '.:lar-se arei di' Importnnte, amou-o orn ternura na boa
na má SOrte.

O segredo do seu sucesso é
um belo '"o,·'so tranquilo e f'ra.n-

.-----------------------------------------.--------------

$ :,;��;;�::
..

�:
..

;,.;�
..

��,.;"
..

:�;
.."'..��'Ç...."',.�....��"..����"'9'...-t;.�....���"!'

I'S VAUIZES E ULCERA!

i
1l\(1� PERNAS: curas sem f)peraçio

. fHS,'j ·PS�A". t"iUSAO UE VENTRll�, CnUTJ:!i!. Q.

''''IV' �';nA.NA, l·mSURAS, COCEIRA NO ANUS
{;�Jill."Cl"H, P(JLM6ES, RINS, SEnIS.!. FIGADO'I.�

��
�,

��
'4� --- lWI�'DICO ESPECIALISTA-� CUalc� (ieral de Homens. Mulherell e Cl'bt.n�
� rrHlJH";�VI\ SECA: 9 b 1.1 e 15 la l'lb. BLUMENAU �
�"'��<t;._'!i;.,"'''''I;:,''''�"�.,.''''���''"'>!.__..:.,,.�..,._'''!i;.''''\("l(�<,;;���� �

Ilgumas receitas de do
ces- para a pascoa]\fado {te fazer': pu ró.

Sobre Uli' 1ahuleü'o mistur·a-.,,, '" quilo ele aeuc:J.1".
�, f(lfnJw "tllll (J fprnwnto. Fa;:er UlHa calda em ponto de viviar, "Vitim:ls do Destino".npirado:;, Fa,:-sfi uma cova fio e m'stUl"nl" o chocolate com Esta é unta· história de amor .. ,lneut.p <li' f;).rill !i 'I e ali quebrase as noze'" I) am.'ntloas bo:(jus l' as E', tambem, um estudo do ca-

b t· rater de uma recalcada... Numo ovo. rl.-,'I;]-31' o "(;ltC3.l·, a mar: gem:i5. l\Ic'�er a"tantp a e qUi]
Ee 'l,,�,pl"f'nda do:> fundo da ]JaI1C- presídio co.rrecional, vigiado, ês-j eiga pte.. n!isturando tudo o.t

I d fla. Deinal" esfr·iar. Depoiól fOl'- 'I te amor e este reca que se e ron-forzll:Jt' lllnrl r:laSSa t'spí'.:=sn -·1

t
.

mal' rJOJinhas e cobri-Ias com Iam.
�,,;(� l)(JL.;�n rulur. AhJ"�-!::P :J 111Hoq'..n

!.!lacé de' aCilcar. Assim que esti- E' a história de uma jovem que,e0111 fJ l'uln',iol' e cor'ta nl-.se O( �-'
�

h d t d . .

-

V(:l"!'l1! ',-;"ca5 colocã·las @11l ffor- em (,ra emons ran o s�r mocen_hi:;coi!<E f'onl'o)"we o clichê 3,;·, .

1 '" enfei- te do que lhe acusam, e condena:":.lntlo ..m [ul'no brando. 120 lU'- mnhus .le papel. �o(e_e da e trancafiada numa casa del1u(mn,

I
tar com c1m� mct�l( e de noz po!"

conecão para, mulheres, Ali desen-
.

. cima de caaa bollnha. enquantoDt�lJ()L' ele ('�r!'iar _O� t·I.4CO.tO�.
o ]act-- niin esfriar. rola-se o drama desta jovem que,llnta-'_;p eUIll :1 !d�ll'llll'la(lfl ('" (_\u!n amando intensamente, tem, neste(�:J·se UI,l por eÍllltl do OUi:l'O, (I:' amor, o bálsamo pa.ra suportar seus

sofrimentos pela perversidade de
lima diretora presidiaI que a per
segue deliberadamente_
Entretanto, na noite de Natal,

I depoiS de um preparativo, auxilia
da pelas demais companheiras de
presidio que nela têm a máxima
estima, consegue fugir às garras

Aem;:�E:s:t;O'f�a;m;:e�nÕt�fo��s:�!��,isi �!�:�:�i���;�:ê::�:�g!
nla;

"";(
não sUjlortando mais o sadismo de
Mil ... Chamblas (a diretora), se ree-
voltam e tom:un conta. da prisão.�

"\ Durante a miSSa do Galo as re- FRITADA ENROLADAA FABRICA ALMOFADA AUTO?rlOVlo:JJ, sita a Rua � presas do rio se rebentam e a ci- Frite a carne como para ']las-
l\-iaret'hal Bermcs, llr, 11 (Perto Centro Cívico) etn Cu-

� d:ulezillha é inundada. As coisas se t�is, pcnha-Ih�_ um ,ovo cozido
l'üiba, llCl�('ssita de oficiais e meio oficiais estofadores,

I
complicam. Pierre e Maria. estão fu- • pIcado, Balsa piCilda; batallara Automóveis e M'óveis estofadoS-.
gindo de seus perseguidores. Mas

I
vos, espalhe-os na frigi'Je'ra, po-PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS no final de tudo. o expeetador fi. 'nha no centro a carne e enro-Os interessadf}S, deverão se dirigirem a Gercncía com cá tranquilo e respira satisfeito, le.O Sllr. Emanuel l\Iacbado em Curitiba, ou por corres- pelo epilogo deste filme, "Vítimas

I
E com estas pequ_enas

prOVi-\
llondcnda para C. Postal, 1,242.

�
do destino", que o Cine Blumenau deneias voee poderá apresentar�

� apresentar,. em sua. têl ... amanhã, Um gostoso e variado jantar.rh�,.�%���X-,ç,.�"X��",__��.,..,.X.�"''''x�''-�%..,.,,')I;,,�� fluinta-Icil'll, em sessão às 8 horas. feito em pouquissimo tempo.--------------�---------------------------------------------

�Quebrando Cabeça---

FR t-,BLF!?.. f A. T'J. 7tl7
I-I0R IZfJI'JT ATS: \'l"<:RTICAIS:

-- nrar;::l. helr-zu , cahetos
ln zincou. 2 --, Hist orta.: ornjet ivc.

,kir3 da

1 -

.-- De ·f:entl{1.ntl�: (,l1tr(lLlf:�!O (Pi � :i - Ttelnt vo aos ulhus delat:1Y.:� - l!J;;p('e t": 11� narclso: enf'ui-e- 4 - N�H�üe::_j urüdao ; constelar. !)rir. lo. ·1 --- p.-qt:P:1·� l.uu n;
-

- Cor-agem {fig.'4; nome de ho-do" fi _. ?,';-r f�'::iti\-:.1: lutr. 6 mom. G ---- Dialeto fala'_:o }1�1
, Porco: dout.rma: ruim. �i �- .Io- F'rn.ncn : pl"l a; f:ulloso. 7 .-. D �:3"
go antigo (�U' �:�nTuhp,:a o coru- troi, t('1111iO, g - Ameaça: man-,hute, cana de rno inho , 8 - No- to '2enl mangas. ti - Ut.i l iza.da r

'

mo cl.' ]10,)11'111; orn:1mr,ntp, n.. coador. 10 -- Inteit·o; não cum-:Anua incl ,o:(!Il:l"7" h"rn;cc). ro

--I
pr+r o prornctdo. 11 - Fort.'Man i pu ln.r ..t., i :lU.:80, 1'1 - Fe1ic.- (sufixo); satienciu o�:;)t!l no tor',d.ap. a p:\ 1', ,I ru.: f:..:. ll')di'\_'

I

.. �J hl.') nozclo.

--_.� DR" A. R Y T A B O R D A-

ire.s l:UHúnho:.:� Pur' finl cobre S,'l
ennl o gl:\('ú P enfeitu conl au\'.--'·
,lã ou hOZ Oli flJ:.!l'ejn-.

floel!': aos DE NOZES
2fiO tr�·�,. dl� ::�nlRn<l()as.
250 ,gr,�* \1f' n02;t�!"'!: _"

3 C'fJlhel'{'i-: ti:-- ci:� Ih:' choí:.::r]ot, ....

Dr. Aires Gonçalves
- ADVOGADQ
Kealdencla fl escrltõr14111
- BLUMENAU-

Bua Bm&qne. lEi • I'.n�l ui.

Senhores ·Comerc-ianles
RECEBEl\-IOS

SALSICHAS TIPO VIANA - AÇUCAR ROYALl<:M l'ACOTES 5 QUILOS E SABONETES
--- Ll'NDi\. ROS. �

.c A S A ,8 U' E- R G f R' �

de

í
'"

;''"

/

Aqui estão duas sugestões para pequenas estantes que sejan.�ao mesmo tempo, mesa, de'estudos, Sãovquase iguais; aparentemente, mas bem diversas no uso. A da esquerda é Wtnmenina, pois tem na parte externa €la tampa movel um espelho.- Para o menino é a da direita, na qual, o quadro np.grofoi colocado na parte Exterior, tendo a prateleira superiormais, funda" para conter os livros de estudo. Estas duas sugestões servem para completar ou modificar as sugestõesanteriores que dedicamos ao mundo dos pequeninos

Conselhos de Beleza--�-'--
Higienedas peles gordurõsas'.

_. D:a,. P��§l um produto <},'teI'ge.nte como aA pele gordurosa é facilmente velha formula 'do licor de HoU- 'reconhecível, Intenso brilho co- rnan e que não é ma's do que u-I;..., - ;..,,, br� todo rosto sobretudo na t.es- ma mistura em partes iguais de, ta, nartz e.. queixo. Passando-se alcool e ,,,ter. Eisa compos.ção é·detesta a um lenço retíra-sa um pouco

ESTE é um ,10.3 problemas
que poderão por à prova a habt
Iid-tde e Os recursos de uma do
na de casa.

esperta,
deverá saber valer-se \!e todos os
recursos nas dficuldades mais
Inesperadas, A solução do eMO
está cm - àume�t?-r o que. já se

encontra feito, 'porque; para fa'
zer de novo _nem: sempre [lá, tem
po. Não se trata 'Je fazer mtla
gres, é certo, mas num instante
se poderá fazer um molho ou
um puré para acrescentar a um
prato de carne ou de' peixe que
EC completará com uma sa1ãda.
Isto é um exemplo, entre muitos
outros. Primeiro pense numa.

CANJA FINGIDA
I

Faça dourar 2 colheres de fa· ração do ,carvão' CQbra '11m tribu·rinha 'de trigo -em 2 colheres de to anual deoleo ou azeite. Depois ._jun�e á humanas.
gua suficiente. uma cebola bem, QUE não há no mundo povopicadinha,. e deixe ferVer. Passe que mais cuida.doso se mostrepela peneira;. juntando; por fiin, com a 'Ilducll.ção infantil do queo arroz sufiéiente :para a can- o í'Slandês� e que, em proporç8.'Jja. ao !1UIllerÓ de habitantes, a Is·

lândia é o pais em que se pu'
blicam mais livros e jornais.
.QU1l1 o t?-to é ,o sentido funHa·

mental; e que Os mais baixos
seres da esc;ila a�imal: mesmo ;:1-
queles que ni'io, tem nenhum ór'
gão qe sentdo, especialm.ent� de
senvolvido, reagem com seua
seus corpos a qualquer contantú
de Qpjetos .estranbO'".
QUE as patas 'do a"estruz .

a
fricano fiéam 'invisíveis com,o os
raios de ums, roda em movimen
to acelerado quando aquela ave
corre com a' sÜa máxima rapi
dez.
QUE, em certa.;; aldeias chinc-

Os compó'neses f:xam um
certo numero de .delga'díssímos
tubos d,e bambú na cauda dos
p'ombos; e qúe, quando estes vo--
1l.J'!l, ÇI vent(!..'asspbia,:l trªyés da
Cl!le1es t'\l�, prQdllzin'dQ auaves.

sqns a,fIa"t�!los.
.

ela u··
, ,

A.SSIST�ClA MJii'DIO A l'ERMAN'EN'l'E A CARGO DE
ABElt'l'A AOS ME'DICOS Exr.rE�l.NO§

Chegam, inesperadamente, vi
sitas à'i; quats 'Je5!ljar amos
sequíar, convidando a, para
jantar, convldando-as para. o

jantar: Este está. fronto, ou me
lhor serra ervíuo

'

cOI11 alguma
coisa que 'ficou do. almoço mais
uma salada... mas não h,ii de
'.,er isto um motivo de lamenta
ções!

a
para �er, passada trcs cu maisoleosidade mas, após alguns 'mí- vezes durante o dia em fada pnnutos forma-se nova cama'da de Je usando-se, para tnl fim, uma

gordura, bola 'de algodão. Pode-se mesmoTaqÍbem os poros existentes -esfregar o aígortão no" lugaresnuma peje sebereíca se mostram: mais gor-durosos e que: são, coo.bem dilatados e o aspecto que a- murnente, a testa, as azas do na
presenta uma pessoa com a cu- riz e o quc'xo,

'

tis .desse tipo é dos mais grossc.- Uma ,:ez que a pele estej,'ros,
completamente enxuta ín;c a·seO peor de tudo isso é que o a maquílage que deve ser. aliás,sebe ajudará a formação 'de pon- bem simples, apenas, com roug'!tos pretos ou cravos e daí para sob:.l forma compacta e pó de al"

o apareCimento de e'ilpinhas
um p!LSGo.' . A' tarde .. ao .deitar, néss.e ul-Só uma higiene rigorosa evi- timo caso obr'gatoriamente. la
tará que venham todas essas pe va-se de 'novo o Tosto com agua
quenas desgraç_as medida essa morna e sabão e, após, emprcq"lle !leve., ser obfferva:da pela ma ga-se uma 10(;59 \1e rmpeza henl'nhã, á �!trde e á noite, Sendo as- energica como, ]:lar ext'mplo, fisim, logo- aO levantar a pele ne- que explicaremos mai,; adiante r:�essita ser lavada com sabão co- que poderã !':�r facilmente aviamum de toilete ou, quando for' da em qualquer faI'nmcín, E:-la: 1muito.�orduroga, é preferivel U.:" i

juntam-fle ci�coe71ta, gra:nas de'}u.; seja de en:;of:e. Um

5:"oaO\
alcool' numa egual quanbdade ·eleRClÜO tambem nao e mal. A agua eter e \1e água, de r083:3. Depoisdeve ser'morna. Em segUida põe-se nessa mistura vinte grau�a-tle pan? felpudo. para er::",ü'l mas de acetona. E agora um COTIg::-la e apas uns qUlllze a vmte

I' selho final: como as peles gor-mInutos de d-escanço passa-se (Conclui na 2.:1 pág. letra B)

A epiderme quantn mais de
licada, mais é sensível ao calor'
e ao frio excessivo�. E' preci.
so protegê-I.1. para que da
mantenha a sua maciez e ;;las.
tici<Iade, livre de manchas. sar
das, v"rmelhidões e rn,,:ts prelJ1uturu, Para êsse fim não há o'
que se compare ao Creme !lóí
v�a� cielltificanlente l�tel}ar.ado.
com substâncias tonificàntes dai
células cutâneas e que c01ltém'Eucerite cuja a.finidade co� o'
tecido da cútis prop:}t(iOu;� 'um:�contínuo proccs�o de reno1'acão,'
CREME NIVE:\. é também -(-.c
,celente base pó..."!"a rougé e
;lrroz.

I NEM A
"VITIMAS DO DESJ'INO"

Suzanne Clautier, uma encanta
dora canadense de 20 anos, é a he-
roina do novo filme de Julien Du-

Se voce tem peixe frito
m-esmo cozido, deafaça-o ou' par
ta-o em pequenos pedaços, tiran
do totias as espinhas e cubra-o
com um bom molho de maione·
se. Fr:tc tambem umas batatas
e faça �1l1.a boa fritada,
um pouco na carne qUe
geladeira e faça com

Atende em q�uer,MI '

marcas do Estado
-BLUMENAU
.dH,- '�QQ'"

ELETRICIDADF; ME'DICA, � REPOUSO - DESIN'.rOXICAÇOES _ ALCO()� -

LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, _ I
.'

AVENIDA, MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 3055--ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUL'\TRA
.

CURITIBA PARANA'

C E R E A L 1ST A�
Cr,A T A R'I N'E N'S E

-- � ,._--�- - -

.;.. •• .1. ............. -
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A NAÇÃO

praia.
Eis o que de mais sugestivo

poude a réportagem colher na
noite de ante-ontem na sede
da Liga Blurnenauensc de Fu"
tebol. onde se deu inicio aos
trabalhos coin os quais visam,

Torneio �6 Tenis· no
. Tabajara T. �,

. Nos dias 3 e 4 de abr 1 pró}; de cada sél"e ser-ão ofl'!'ec:ü,,,'

l. �

=

-

....
�
�

=

"'-

medalhas. a .sorem ent.reguca po::mo vinuour-o, seita-feira. e sábn

do será r-ealizado lia 'I'abaja ra
"I'enis- Clube um Interessunt.c

torneio Interno ele t.êrirs, entre 1);'

ten'stas class.ffcados ela t.a, ' .

ocasião do ;;.1ntm' Dansant e quo'

••1'.
o Clube levará a efeito no do

mingo de páscoa.
O torneio terá inicio 1'm 8 ho

2,a série daquele Clube, Serão t'HE do '(lia 4, ',-;exta"fe:l'll e terllJ'

tl':sputa'J:ls' onz� u6il�1ple,", 'pln'" nal'á. sábado ;.. tarde (dia [,), 1'''-

.'.�ticipando os seguinte.,� jógudn- \'�sÍ:indo-se de sspeclal 'inti'res,rJ
�res r

.

I
pOI' r eunir as maiores expr";;sõ':"

�r.a série: Bernardo HeJ'Í'!:;',; ao tênh; local e r,or consttu.r
�

,Rudi e Nebel'un�, Roland Otte, uma espêcle de "prová dI' f6g,;;" �
Àrrri'n Diutei, Werner Garni,

SI<,'Pl1l'a
ó gl'[�nde ,encontro

_t�rií!lti.C.3 �
Otte e 'iGl Rochadel. a ser r-ea.llzado em Curítíba nos �

. 2,a séria: Harrs R, Leyn<l'�·. dias 2 e 3 'de maio próx.mo V 11 .�cker. Lothar Schmidt, Hal'twig"l douro. .�
Rischbieter, �Rdolfo F'uhr'rnann. O torneio é Ira nqueado ao pú- �Robertn LEy,pndec!tQr e RoíI blíco, de forma qu .. se, eí;pel'a �

�
-

=>
-
�
""

.....

�

-
�

Vlag.ens diárias entre �hJ,menau e Curitiba,;'de domicí li()-:ii''''�;;1c'i''fl6. A?ê ...c\as�

= BLUMENAU:-Rna 15jde Novembro; :H� <Hote! Holetz). -' Fone. 11\1"2.

_ CURITIUA: �.Rua 15 dé Novemb;ru. Ja2 � Fone 631. '
.

-

ACl�I'l'A�UjE VIAGENS ESPECIAIS PAPA QUALQUER PARTJ!:·

�titUlllllllnillllmlUIUllmlJnlmUllnnlllllulltmmlumlllnllUllIIlmnllUUSllllllllltUllJum

B, Scha ef'er- -- EuvaldoRecebemos do Clube AO.sUcl)

(tr(�2.0·lH·P· 1'0) ;

(Sfere! -n-ío i :

Renaux, da cldade de fel' (diretor).'

Brusque, o seguinte or.eto ;
. Aníbal' Díegol!

De 'ordem 'do Senhor 'Presídon- A'derrm! Schaefer

te, tenho a grata satisfação de Helio Oltnger' e Geraldino Bueno

IS (s). que em Assembl-Iu 'rea.li- Teles (responsaveí., técnico e J'.

-,f:var ao conhecimento de V (v) síco) ,

- H

zada em 18 de Dezembro de 1952 Departamento m ód ico : D".

'.

DE:OISPIIR

Abrem8se eleitos e empossados os senhores 'Sem outro 11100VO, aprovnttc n

membros da nova Dí rctoria de, :;portunida'.ie e 1'e'tero-lhe nWUE
novos rumos para 0(, A. TLlpi

com ii recente eleição ela Nova Diretoria
Gaspar:.·.l .(.D.{).': '."c. ci.Í'Í.�ésp.·•.•. (

..).n...'ol
d�

..'. d.e.l�t
..

a

....

:f

...Dr.m. a. 't\!o.m.t o.d.P... :t'OfdiS'.
jogadores desta terra, muitos r gos li) "assim comprometeú..

te)
.

S duvloda algOu- siona ismo que an a �r e dos quais achavam-se bastan- a jogar novamente pelo Tu-
dente - em ' .' '.; b d uma

ma a eleição da nova diretpri� cabe�a ,�em d�,�o a��,�uges do te descontentes, com essa me- py, rece en o apenas

do C, A.c'Tupy; trom{e'" *�vo nosso 'Y!ale, � P�l'�;, ,�lguns' dida de pagar-se um dinhei" quantia módica para' as des-
João Carlos eRnuux Bauct·;

.

." 'ebol gaspa" "'em nenhunl provelio,' com.o rão nara 4 ou 5 jogadores, en- pesas, Juarez outro elemento
t'

, ,

u'
� - v:ee"presiden.e ('ntereses SOelíLJ"

dento �a;:
O �o�in'lente. a é �o ,cas? çIo ,próprio Tupy,. que quanto eles nada percebiam. que está para ser despachado,

Arthur Schlosser; 2,0 vie('-,pre":-
1'el.1se, Q't'o� :d' de'

.

'0' "e'ntu'- disY'leh.·deu a.··· vu.ltuosa quantia Avante, pois, novos diretoo comprometeu-se tambem a
t' ) A

a CI a X' �Jente \intel'eS3eS espor IVO'.�
,

. r

remar nes
, . �.' déoutrõ- d� 34 rhil cl'tlzeiros (fóra os res do, Tupy, vamos levar a- jogar pelo Tupy, mas de gra-' �oldo Bauer Schaefer; 3,0 vic'}-

siasmo e a ammaçao . .

vante a iniciativa tomada, que ça, lJois está montando aqui
1'i1, prevendo"se uma fase bas"

b
o

"d e' das maI's louvavelos e' das uma' churrascaria, que será o
Ta ficar quasi na "ra eIra o

tante promissora para o ver-
,

f 111a1°s' ardllas. Valnos aprend..
er' s.eu. ganha"pão, Continuará

. , , campeonato, ComQ ja
.

oi no- �

de-branco gasparense; 'que .lra
I

.

dessa .manel'ra J'ulltamente cOln.

P' '1
' lidado, o novo mandataria do tambem a dar va or a nossa

seguir o exemplo do '. iI mel"
Daniel a disputar novamente

t' Tupy agora é o Dr,
.

Glauco gente,
'J"'5 de Blumenau, is o .e; mon� C

.

t d i
-

d lo de "lan-o Como se

t;r um quadro somente com Beduschi, desportista dos mais om a recen e ec sao a pe ver -,�. <.:. ..

" .

b acatados desta terra, que tem nova diretoria do Tupy, de vê assim o TUlJY está com o

J'ügadores de "cas.a ,'.aca an"
1 d 1-' d d acabar co'nl o 'profl-ssloonalis'

'.
.

___________..-_-. I
auxi ia o uma p ela e e a- tri-o final composto e que sera

'. saluhtr mo e ádotar amadorisrrw, o do ano passado, com Daniel

e posteriormente em reunião de João Antonio Shaefc,'

2 'de Fevereiro de 1953, í'orrun I{rieger.

n/ agremia!;ão que regerúo oS

destinos '.lo C, A, Carloc toRnal1x

no periodo de 195iV19u4,
PreSidente 'de Honrá, Oito Re-

protestos de ostíma e apr-eço.

Cordialmente

C'yro Ge,'ael'd

G-êiaL

SVCl'€tárí.)

Huncrúrlc :

PresidentE:

Presiurmtenaux;

Consoante informamos ôntem,Augusto Bauer;

para !l tfi.:(le de

f€l':ndo mt:nicipal.

através destas meSt11aS culunas, o

Paln1eiras está '
..lisposio a p:')

mover qualquer pl'élio amistoso

presidente (interesses ]Jatr'mo- Assim' é que entendil11ento'.�, aü

nia:!!" Leopoldo Bauer: Sl'Cl'dá-1 que p:u'C(;C,' fOl'alU lnulltic.,)S ('om

rio Geral; Cyl'O Gevaerd; �,o s." G Tupí. tJem no '1'ntant.J ChE'g:;'
cretario: José Rubicll:; 3.0 Gecr;::' rer!l a '00111 tCl"rnlO� tnostranl_io-5(�

tário': G-entil Alban:; Tezoureil'G Os dirig.:-!ntes eShleraldinOH, agiJ

Geral: Antonio H,d: 2,0 tezou- !'a, intf,re:õsado'3 em tra?!.')" r.tl'

;-eiro: A'Jalberto 1{ormann; �,c'

tezoureit-o_ Flavio Cervi; Orador

Oficial: Dr. Raul Sehaefer; CO!l-'

;3elho f';"'aJ: Beno Schaefer

Paulo r::,"lchini otto Niebuhr;

Comissão Patrimonial: Leopoldo

Bauer -- Er'co Bianchiní

Blumenau o time do Gl'�miQ Es

portivo Al'aranguaense, '1u,� ,1e'

n1ingo jog-ará. eln. .Toinyí!e COll'lt j

() América,

Orna. resposta definit 1'[1 'eleve·

rã chegar a qup.lquer n1,):'l'lento,

1'01 nan<ln-;;� bem prová.!:l que

tenhamos na tarde do di!) 6 um

'bastante jovens, como Norber' foram_ designados para cons" Vicente e Juarez,
:0 Schosland, LeopoldQ Fran- tituir a comissão .... técnica que VOLTARA' A ATIVA O IBE-

zoi, Ingo Schramm, Antonio· e treinar o RE
Schmitz e varias outros novo time tupiense tres des' A mesma coisa que vem a-

quaís estão vivamente ínteres' taoados desporNstas, Rolf contecendo com os clubes de
,sados em salvagual'dar o bom Zírnmermarin, Angelo Sch- valei e basquete de todo o Va
non1e do esporte gasparense, ranllTI· e Lcc�)old,: Franzoi, 11e do Itajai, o Iberê tambem'
mantendo um time de fute- que estão munidos de ('''3.rta

J
vem se mantendo inativo des

branca para agir. Andou de que terminou o'
cais, o que significa dizer, um muito ben'l a diretoria ver- campeonato promOVido
time formado por onze joga- de-branca' com a indicação (CGnchü lla c2.a pá;;. letra
&re�q���membu�a� ��� �� �m5, �� nür ���������������iiij�������i�����������������
um só ideal,> que suam a ca', guem, desconhece o prestigio ; . ,.'

.

misa, que não poupam ener" de que gozam o� dois pri" BANCO INDU'STRIA f
.

COME'RCIO DE SIRiA
gías em defesa' das suas co" meirqs, que tem uma fO!na' ,

_ Matriz: I TA J A I'
res, Essa foi sem duvida uma de relevantes serviços pres"

Fundad.o em
..23. �.e Fevel:éiro de 1935

medida das mais louvaveis e tados ao nosso esporte, en-

das lnaís acertadas do novo quanto se conhece tambem

mandatário tupienseo A prin..: sobejamente o entusiasmo de

cípio, não resta dúvida, os re- que é dotadQ o complemen
sultádos não serão dos mais to do trio Leopoldo Franzoi.

positivos, mas depois de al;;ulTI; São todos fig-qras
tempo, de alguns

.

sacrifícios; respeitadãs, que com Os se�s
vantàgens cófueçam a . sud�' ; profundo� cO]lheclrn,entos e

Para exemplo, ai está o Pal- dedicação acham-se capacita-

Dro Victor Sehaefer

Com:Bsão Social: Artur Sch!os mat.ch· inLermun:cipal "1mp1""

ser - Ovidio Dieboli - Hilário mente espetDculu.r, 'c1ado o 'llrr,

,çc
.. r. y�

- �"-rnaldo Co�reia --o nl�- .• I
r,artaz de 1ue, goza p�es('nt.emf�

Ui D:·egolJ. , 'te o onze sulmo, depOIS das . hrl

C�rnis;,ão Esportiva: Arnoldo" (Conclui na 2,a página letra F,

(ATARINA s.

Endereço Teleg

Capital
Fundo de Reserva

" Cr$ 50.000,000,00
,. 'o ., 35,000 0000,00

total do �ão exigível .' Cr$ 85 _ ooo,aoo,ao,
I
.

';

j Total dos depósitos em 28,2,53 mais de Cr$ 700,000,000,00

t'meiras, que adotou esta 'me- dos a armar um grande es

dida
.

a princípio não foi bem; quadrão,' Sob a batuta ,de

sucedido, sendo até; sevEfraJ .Rbl:f �: 'Leop'oldo, jft realiza�

mente criticado por certos 'era' dos rt1guns 'treinos,· que "c<1ri·

nistas, mas agora :foi o que se agradar inteiramen·

viu, é º graride Palmeiras que'
acabou com a mascara dos

profissionais do Olímpico a I DANIEL
quem ainda alijou do cam"

peonato com duas derrotas

que causaram até uma crise

no "mais querido" o Adotando
Q amadorismo, a Diretoria do

TuPY, contará com a irrestri

ta solidariedade de todos

AGENCIAS E, .ESCRITORIOS NAS PRlNClfAIS 'rRAÇ '\8 DO ES·

'l'WO DE SANTA. CATAIÜNA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIDA
" '. .

..

:. Tans de Depó.;:§tos .

�pósltos a vista '(sem Jitnite), 2% DEPO'S� A p� FIXO
.

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mm��, de 6 meses 5,112%
,

Limite �e Cr$ 2'i)O,OOO,OÓ 4.112% Prazo níin.itilq <161� m� .. 6�
Limite de Cr$ 5dO.OOO.OO 4% DE.PO�SlTOgDE AV1SO PRm'VlO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

Limite de Cr$ 100.QOO;oo Aviso de 90 dias 4. 112%
e RETIRADAS BIVRES Aviso ae ]20 dias 5%

__

'

_ C�l?)I1.'ALIZAÇAO SEMESTRAl,
ABRA UMA CONTA NO "IN C O'� E PA.GUE COM CHEQUE

.

'.�"

BLUMENA"U, 2+1953

pla,er leger
-----------� -

III

I ·a',_.
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-

����!;���§"'"..."§..".��_<:;;��.,.,.�"'!'.i������t".��

Indicad�r n 1 rsrl�f}ssi6nal !
E. KARMANN I

CIRURGIAO D�TIS'1'A

Raios 'x
Especialidade em Radiog.tatia dentária pará

qualquer exame médico ---

Rua J3rusque TelefoneI 1203

H. P R O B S T
CIRURGIAQ DEN'l'ISTà

AO LADO DOS CORREIOS E 'l"l�LEGRAFOS
tA; AlAMEDA RIO BRANCO N. 8 �

Médicos

THllO HüHNE
-I

Clinicas Geral e Operações no Hosnital S1.a, Isabél,
Especialist.a em Cirugia e duenças de senhoras;
Diplomado "a Alemanha e 110 Rio de Janeiro.
'I'ratamento �)e;:J;" Ondas ultrassoníeas.

DR.

DR. O. R. KRUEGER
DR, O. R. KRUEGER

Doencas de Senhoras e Operações. Raias X
Oonsultôrtec Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 lto,ras e Das 15 ás 17 horas,
Resídêncía Rua Marechal Floriano Peixoto. 253 -
Fone 1258 (em frcute ao Hospital Santa Isabel),

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
. CLINICA GERAL.-

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

Fone: H97
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(lUectrocardiogl'ufia)
'i'ratamento de neuroses - (Psicoterapia)

Av, (tia Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Oine Buacb

MOLESTIAS DE SENHORAS

Especialista Prn !1lt>l Cirurgia e doenças de Senhora.
Consuibs mI HospUaU Santa Catarina
Das !l às 11 e das 151/2 àp 1'1 hs.

- BJ,UJ\-IENAP - HOSPITAL SANTA CATARINA

INSTITUTO DE OLI..OS
OUVIDOS - NA\RIZ E GARGANTA

.. w .. DRl. lAVA RU e rtEUSI - ..

RUA xv DE NQV., 1135 - lo, ANDAR

INSTITUTO DE RAOIUM
-- DR. A. ODEBREC'lT. _.

Badloterapla - Raios-X - Fisiot�rapfa - Metabo
lismo - RESIDENCIA: Rnli'" de Setembro. 15"

)ELEFONE, 1441

CtlNlCl DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANl'A - DO X

DR. WILSON SANTHIAGO �
A"li.tent" da l"1culdade de Medicina da Universidade du :6lUU

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

1
;

ADVOGADO

Advogados

DR•. VINI(IUS DE OLIVEIRA
FONE 10:16 - Edifício do Forum

Rua 15 de Novembro', 161
BLUMENAU SANTA CA1'ARINA

Promotor Público da l.a Vara

JOÃO BORBADR.
AD V O G A D O �

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

__________________�F�,o__N_E l_5_"3_1 1
DR. HERDE RI 6EORG

E JUAREZ
TINUARÃO

Daniel e Juarez são os

uniCos elementos de fora que

continuarão disputando pelo
,Tupy. Dàniel como gasparen'
se que é, não pode deixar de
nte,nder o apelo dos

HOT�L HOLETZ - BLUMENAU

Cone fores

� 'ULMER lAFFRONT
: C6BRETOR

J Rua :Maranhâo N- 2 .
. .' .BLUMENAU �

������t'j..����t';.���
-

-"-�--�-�_:_. '\

filmes e máquinas fotográficas das me...

... .. '"
; Ihores qualidades ...... ..,

..

. RuTfs-=--DE NOVEMBRO, NR. t .436

{Defronte ao ',(ine Blumenau")

lentes - .. �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PITTSBURGH, 1 (UP) -

O mediador federal convocou
ainda durante a noite os dele- WASHINGTON, 1 (UP)
gados de 1.500 ferroviários, O Departamento de Comerei'}
que entraram inesperarlamen- anuciou que as Importações
te em greve paralisando qua- dos Estados Unidos, procedeu
tro altos fornos da United tes de vinte países. latino· a
States Steel. A estrada em merrcanos, caíram de 356 ,rü
questão,· a Union Raillroad, é lhões de dólares em dezembro
subsidiária da referida em- do ano passado para 210 mi
prêsa siderúrgica, destinada lhóes e 100 mil em janel>:o.
ao transporte de mínerto de, Essa redução é atribuída prm-.
CArvão; de modo que -a. sua cípalmente à menor Importa
rJul'alização obriga ao

feChá-l
ção de café e cobre, o que i!X

menta das usinas por falta d� plica também o fato de ser-em
matería prima. Até agora, o o Brasil, a Colombia e o Chi-
eQnf�ito eontínus. Ie os países mais atingidos por

Dímínníram :1S importa- essa queda.. .

ções dos EE. UU.

li
T

Deve o governe m uni c ;P éJ III
contercomo epo o ela população!
Nunca será demais focal+

sar os aspectos admtnístratí
vos do governo Hercilio De

eke, tratando-se, como se tra

ta, de uma administração pro
f'Icua e proveitosa, cujos be
neífcíos até agora, têm sido
propícíados à coletividade blu
monauonse, através de obras
de vult.o.
Pelo seu espírito clarividen

te é íru-gu visão adrn in lstrat i
Vã, o sr. Here ílto Deeke vem

Se revelando, nêstes dois anos

de. gestão, um governante de
tacto adnunístrnt.ívo e de ca

pacidade réa1izadOl·u, motivo
por que H ena açâo ii trente dos
destmos do muntcípío tem sí
do olhado com g"j'ul sirnpatta
f' merecido os aplausos dus
seus munícipes.

munas mais adraptadas do

I
clames, está subordinado ao

país, auxilio que a população de
Espera ainda o sr. Hercílío Ponta Aguda poderá prestar à

Deeke tornar realidade, ainda obra, cogitando o prefeito Her
êste ano, a reivindicação da cílio Deeke de lançar um em

população do bairro de Ponta préstimo popular, com bonus
Aguda, iniciando as obras mo", da divida pública, cuja sclu
numentais da ponte sobre o rio ção permitiria ao governo mu

ltajaí - Aeú, empreendimento I nicipal financiar o empreendi
êsse que constituirá, sem du- I mento, de acordo com as suas
vida alguma, realização pa- l possibilidades financeiras.
tr iót íca de grande vulto e que
assinalará, através dos tem
pos, () marco de uma admínís
n-ação í'ecuuda e ccnstrut lva,
diglla da adm lraçãn e do alto Iaprêço do povo de Blumenau.
() in icio na construção da re-

'

fel"iei" �1ont .. , t"ODlO já notl-

PORTO ALEGRE, 1 (Me
ridional) - Seguiram para
a cidade de Rio Grande 100

praças da Brígada Militar,
além de elementos da Or
dem Política e Social, che
iíados pelo proprio delega
do, sr, Oscar Klein,
Apesar do sigílo das au

toridades, sabe-se que a si
tuacâo na cidade de Rio
Gra:nde ê: considerada gra
ve, em. virtude das áudacío
sas arruaças comunistas,
'lue espalharam boletins, a
pontando como solução pa-

Pronto O governo russo· a conlrtabu-I·r paraea ��S(��I1�:����:�a� p������,�
.

.

;

�.
�l��'�';:'';i:,��';,�:"Repú-

realízação das propostasrde paz ·na Corêia(���1��1��
Propôz a India a reabertura do debate naONU C�1��!t�1Ts:�I��'�tÍnua a

dal; no Conselho Econômi- greve das padarias que a

co da Europa em Genebra, bríram para vender apenas
acrescentou o sr- Herlander biscoitos e bolachas, não
ser muito interessante a es- fabricando pão há dois dias

. Vários padeiros· foram pre-
colh�a dos d?lS �embros do

sos, mas a situação persiste
governo sueco - ara. postos cada vez mais grave, pois a

tão notáveis como em Ge- ! cidade possue. 30 padarias,
nebra e Nova Iorque. • consumindo a população

tia POüCQ mais de um mês,
publicamos D re latór lo, ílus
tr-ado , das úbrf1:';z real izadac
nos {'(ii:,,; .:1i10;:j de admínisua
eão He:c,-il.io Dee!w, pelo que
ficou evidenciado o índice de
operostdade e o eeiocço dís
pendido pelo governador blu
menauense. que Hão mede S<l

críflcíos e boa vontade na con

cretízação do "eu programa
de governo
Dentre as realizacóes do sr.

Hereilio Deeke para êste ano, PARIS, 1 (DP) - O go- na e a Coréia do Norte estí- da imprensa que o contra-destacara-se as obras de cons- vêrno soviético, salientou o vessem representadas nesse lmi t J h D
.

1 ��trução da Cadeia Publica e do a rmran e o n ame J.O-

Grupo Escolar da Velha, já sr. Molotov, está pronto pa- organismo, O govêrno 50- ra nomeado Chefe do grupo
iniciadas, cujos empreendi- ra contribuir inteiramente viético - disse ainda _. de ligação que será encar
mentes, mais uma vez virão a- na realização das propostas julga que o restabelecimen- regado de discutir a trocatestar o IOllvaveI empenho em da China e Coréia do Nor- 'to dos direitos da China e d

" .

dque se acha o nrefeito muni- os prisronetros e guerra
cipal de trabalhar pelo en- te, Concluindo declarou o da Coréia na ONU constí- feridos e doentes. O coman
grandecímento e progresso do sr. Molotov que as Nações! tui problema de primordial dante Supremo das Forçasmunicípio, procurando assim Unidas teriam conseguido importancia, que não per- das Nações Unidas anun-elevar ainda mais o alto con- .

_

celto em que é tido Blumenau resolver mais facilmente o mite demora, que elevaria cíou, por outro lado, que a
no conceito das demais co- problema coreano se a Chi- o prestígio da ONU e cor- comissão já foi reconsti-

.. - -- - - - - - - - - _. responderia aos interesses tuida em Seoul e seguirát.�������""}�"�"�;'""'�����",..":o§���'!:>��'" d de to os os povos do mun- para Munsan.
do. 1
Nações Unidas, N. L, 1 (U,

..

P. \ - A delegação da In
dia pretende pedir à As-

I·
(omunk�m ii praça e aos seus clientes ���b�éi�e�a7:\o?r:r: r���

que denfro de bréves dias iodará novas Ii- reia e apropria asembÍéia,
1 para tratar de todos os pro-

nhasr com jav�ões De ..] de 1.a dane ligando � I blemas relacionados com o
,

Uajai a (mmha, São Paulo e Rio de Janei.. �
i �:If:���amd���oand�Os tr;;�:

!. d'" ii . Mun-John as disposições· ii.ro, f,3namen.e. tomar para a troca dos pri-
Agência de Blumenau � sioneiros doentes e feridos,

� R 15 d N 459 � TOQDIO, 1 (DP) - O

� \ua I e .OV., � genera� lVfarck Clark dec1a-
�"'.íl!'''�'''):''�''-§;<';..�''-;'''''/''�""��..�,,,�,�<'j........;......;�....� .....-;;�.....����.... rou hOJe aos representantes

A PR \ç A
CRUZEIRO DO SUL

Honrosa distinção a

T. A. (. E ministros suécos

ESTOCOLMO, 1 (UP)
"Por mais um dia eu teria "Observo que o numero. de funcionarias aumen ia. em proporçao
acreditado numa pilharia· d d 14 d d

.. • ,r
.

de "primeiro de abril" - não correspon e ao o resu ia o o se.rvlco
declarou ôntem à noite ao RIO, 31 CMerid,. _ O pres-
jornal "Swenska

.

Dagbla- dente Vargas aprovou a expúsi
det" ·0 ministro Dag Am- �ão de motivos em que o C'm

mars('hoeld, posto ii. par ·da ,elho 'de Imigração e·Colonizaç5.o

propo�ta do Conselho de Se: mbm.f!teu () nome·do comissario
tIe .0Pl:cia Lu'z Gonzaga Nora

gurança a
.

seu respeito. nha Luz Filho para, ná quallda."Para o governo a notícia dade ;Je observado}· e p"�quisa
constituiu verdadeira sur- DI' dos prlncipios ieolog cos do

presa" - declarou, por sua tm'grante, integrar a Comiséi.o

parte o ministro suéco Ta- Brasilc a de.Seleção Ue Imi,grau,
� te,;. No p�u despacho por�m o

ge Her�ander. Aludmdo ao j ehefe do Governo acentuou:
posto ja acupado por Mu- "observo que o numero de fun

cional'io� da Comissã.o aumenta-

CDU;

da n.t

Nã�
.. é sem pro�éstos que con-l ali rc·nar2tc .. ú

demimos os flagrantes áhu�()" j destacado pela
.

que tem ti,' ohservado na

F\>il':ll cipal
tem l"'eVfl [·leado e de:,

Livre 'désta cidade;. cuja f na li- tuado as '.;;ua'l fnncu,·'l. permi
tnsgn'ficanie d,> Herv'dorps, t5') d'Lde está longe de !"ler eumpridn, do to'da Ilorte rie llhsurrlos mi
insignificante qu� tl"1' llfio (Lw Além �los· inte.rmer1iários, qUi' ;:e I plórac;.ii.o dos. IH'P�,O� d{jR
conta do rEcado, AC(lba de ehe· í <l.proved.am da desorgumzaçuo i tos ah ('xpo:,., o." '-')!'1" .se.

as fe·l'as Un·e" ",:to inA.ihll

�'lfllJmUlIlJlimnnmmimmmnnmlllmlllllnllmmlmHllmI!lUIIIII� para vender o� pro'.lli�Os agei
= :: las por prC(">:ÜR Hlni:"{ b:araf:os
5

.
A T E N ç A- O MO- R· A D O R E S 5 '1ã.o ('ompet � ('om "" TJl"'ÇO�_NOVA IORQUE, 1 (U.P,) - = = mercado) "',I,dw]I'r,ido. NãoO novo g?,:,ern,? def M�lenkOv :: D O V A I E D O I T A J A I' :: (;oncebe <11H! l] ímu;ilo dos

-

fa!,á modlf!<;açoes unEamen- ::. j, :: ['antes "'"ja eOlí;'FUrc;;'1a.t::I,S. _na rP?lIbca ,{U�s� ssa�·

IS
Dia 30 de Março abrirá suas portas à rua 15 de Novembro, 486 :: lnlerl1H:'diáriospmlaO OI dmatnl1 e-: <! a, Inu :: em Blumenau, lno pr"(�io onde funcionava o Armazem Ponto Chic), ::programa e e eVlsao PI" o sr. =

.

::::AIex.�nde:r Kerensky, que che-:: .. A (A f A (O r l H O ::
Hon o governo provisório rus- :: J '(. ::
so f'm 1.917, depois da queda :: qu� receberá grande sortimento de Tecidos comprados diretamen- ::do Tzar e antes do advento 'do I:::, te das melhores fábrit:'as do Pais, e vendidos por pT<'ÇOS jamais :::
l'olllunismo. Entretanto o co- 1 ª vistos em BLUMENAU,

.

lênumtarista George Sokolosky, I::: Retalhos de Seda, a:godiío, brins, chitas, riscadinhos. etc., a me- =
,Jartldpando do mesmo 'pro-l:: tm e a quilo. ainda ,[I�., grande sortimento de sedas, voHes, brins, ::
grama, sustentou que a ntu- :: chadl'ês, casemil'as. Unhas, chitas, riscadínhos algodão. casacos E
dança de governo não trará; para senhoras e crian:as, 1'0Upa5 feitas para ·homens 'e crianças e ::
nenhllma diferença sensível, ,·S. um·a infinidade de outros· artigos. ::
embora· a�mitisse que a mor-:. Não fa�am suas eompras agor�, aguardem a abertura da'C A S A 5 ll.� providencia','] que. () caso .r.e
:� de ,?talln talve.z te�ha redl!: � C O E L H O, qUE lhes vendera por pouco o que hoje lhes pedem ::! (jllel1, reorganizando e mora.liza;Ít.t.ldO • ume pouqumho o perl ;! muito. ::

.

do a Feira L'vre, !Cxpugafl't.lo, de:go de gu rra. i C A S A C O E L II 0, de ]irmãs Coelho Ltda.; sita 5, uma vez por loda..'l, 0<:; maus
.

! à ,rua 15 de Nove�bro. 486 em BlmU4;nau. a. que S mento"" ll('ompativeis com a

S maIs baratos vefidera e luelhor atendera. :: final'dade 'J com .0'" ínter-esS

:;IUiUUIHllnHnllllmnlllf.f1l1llm"llImllllJmlllnllmlmn�mllllfJIU,,1 do povo.
-----'--'----- .

_ _,:,---,-_.:..:..:.:::..:.�-,-.-'--�-�--- -- --- - �-_._--�-'----....,..

Desfile decemmilpes�oa
anteocorpodarainha-av

#,

O sepultamento no castelo de Windsor - (hegaram· a Londres os memb rOI da realeza· européi··

�m pl'opOI'(jão que não corres

portle ao do re"ultado do servi,

�{}" �
A PilJlfl< ao, tl reportagem do

O .JORN.\ L oúv li () presidente

-·Enquanto o 8Cnadá tem

Europa seis mi.'sões 'ele seleção.
e a Al'l<ent na 60 fnncio-nál' OS\ o

Bru>3il tEm apenas uma missi.ío
com cinco '�ervidGres. Por outro

lado, devo dize qu,' em Hi50 se

lecionanlos ��5 tu'n t11igrn.l1i e":
ROl 51 e�sn c f,'a >!ubh.i· para ., ..

84,72". São numeo_, expessivos.
Di:5se, ainÍla, qn!� tamh"ll1 n'.!

Rio é pequem) o nllmeo 'dI' { ..!TI
.

eionár'!J:� do Conselho.
.

r nko aneie vdi r.econhecer
igfante do «Provence»

Com ele, seguirão seu advogado e um delegado de Petrópolis

lIIII

O I
Modificações básicas

na poUtica russa

o ITALIANO
o delegadn Godofredo Fer·

reira, ainda hoje deverá se

guir para São PnulJ, onde
tentará localizar o italiano re
ferido por Irene, e c:;m quem
ela certamente estará. Sabe-se.
apenas. que como passageiro
do "Provence", ele saltou em
Santos e rumou para ° inte·
rior paulista.

O BEIJO
Só uma pess :.a o viu. além

de Irene e a crianca: Branko
R:lllCic. O "suspeito numero
um". qUe se prontificou a a

companhar a policia, junta
mente com seu advogado.
A atitude. de Branko vem

sendo interpretada de várias
maneiras. Para UUS, isto seria
tlma fórmula de despistar a

polícia, preparando a opinião
pública para um possiveI jlll
gamento e, para outros, teria
ele interesse em localizar Ire
ne, a quem sabe viva e em
companhia do rivaL
Falando à Polícia, Branko

declarou que reconhecerá,
nwsmo por fotografia. o ita
liullo que lhe roubou o amo[·

de Irene,
Viu-u beija-la, quaIldo

seu desembarq ue,
SURGE CACCIQLA

No decorrer das invcstiga
,,'ôt>s, surgiu o n';me de Luigi
L'uccioIa, também passageiro
do '"PrOvt'lIce''' aprmtado co'

",iO fi imigl'!)nt.,� italiano que

1ti Vl'í·::t um l'Ol1lau{!€ eOln 11'(;
[te.

RIO, :n IMcl'ict.} - ,Tose- A r�·pol'tagt.'m foi surpl'cen- do aguardada ·com muita an-
fa Ivanivitcll é a mull1er-mis- de lo llllm hotel. na Lapa, VIl- ,�iedadc pelas autoridades poti:'l'io do esquartejamt:>nt.o dp de Luigi esclareceu sua posi- lliciais, porque deverá eselare
Pilô(·s. A ex-empregada da re- c·::ío n!) paso, Viajara, r�alme!l' ! ceI' a natureza das marcas vio- Isidellda de verão do emb3i- le 110 "_provence", porem, nuo bcpas encontradas no cadaver ixador inglês, em Petl'opolis, e'>llhvceru nenhuma mulher da mulh<-í'. ftot'n�w�w, dUHmte os dias Pll! auslriut:u, Tivera conhecimen-I
qUl_' eonvi\'f'll l'Olll lt'l�ne UII- lu com uma patricia, esposa de
ger, SU:I eOllfidt'Il1.t:>, Foi ela _ um negociante argentino, que:
quP ii bela áHSÍl'iat:a eontou ti ! � razia t:ollsigo uma eriança.1
SiM df'sdíta ('um o mel':lllÍí'O) S"lI llGlne, revelou, (, muito

Ult- f ii diltgoslavn, ,-. l'I"VpJOII, aimb,. o
I díf("'�'I.i�:�_t:!:·) _dt' ]r't'CU: Ungpr, Imo es orço Y I san o,:egredo (1\1:.' glllll'dav:l no lli- I HI;SI'I',DJDOS. .

timo; sel.l :lU;: I', ;'1 lH·imt·il'u l f\' lllarg, ln das pl'ovidf'l1cias

���;l�",,�����;lajll���Ii�.�,!.�Pd,�laJ:;�I��'� I �:�I::;:�'_:I\tl::;���� e aJO�;���i�::�� I

escapar "a cadel·ra elétr·,cajJ>J, no "l'i'01/f"nce' ,

. "')Vlklt.
RESI:RVADA U fi ij"llnmatu inglés flpu'lhes

À posir;:iü da servi,�,tl ainda '. :JJ'aZi1 dt' lei, demitindwi)s Inão esiú e8clareeida, Mulh(·r "!t"ddu ii notm'iedade t' ao as- "TA "HIHC'TON 31 ((TF') .

t tI' I d j,,' IrEservada P, [llél11 de tndo, so° ;1:'(00 dns j"f'p:lrtpl'êS Ú sua

l'e-, J
': 1�'"

"�t� 1 R' b·
--: en ar :la vu- os

.

a C3· H'a P'"

frendo a influenciá do marido, skkneia til' verão. ,ulm" e.' e .ospn [!;g, ('on' lr!C3..
Rotomic: Ivan'Jvitt:h, que lhe EXA.MES de�la�O':; li morte por esplO�agelll :OUAS RECUSAS

impunha segredo, mesmo na ° perito Montenegro, que I
atOf11ICa. a�resentar�m, hOJe, um O tribUilal de Nnva 1()e01l0 h"

frente dos resporterc3. acredi- "ez o exame nos despojos da, pedIdo, de ·Jerrogaçao de �entc t, via. conceJldo, em 17 'de feverei
ta ,a Dolieia CJue ela tenha a 'l1ulher e da criança. s:Jlicitou' ç.a dltlntl' da Corte Suprem', m, um surdis de execução, paI"·
chave- do misterio que cerca .) exame dos fragmentos da Trata·se a terceira tentativa q\!:� permit.i!, aI)';; RosnnlJ('rg lIma ll�
O esquartejamento de Pilões, }e!E' das vítimas. DE advoga' ln� do casal Hósf'l11wl':· tima diVgenci.ajunto /10 f:!up.er"r,

E;sta pr::lvidencia vem sen- efetnam junto ao Tr'bunal pa.? Tribunal depois que o p!'e·,lde:F'
Eisenhower r·ej"it.m SPU p,,' .id'
de graça.•Já n(,r dll!l� .recusas p

mai� alta. :nl'tancía uo., Estad"
Un·do's rroCUSOll fi. re�':.-;ão à

processo, D'lsl'l 1'P7. os ;],. vo""d'

l1speraram até o ultimo minut.

Os Rasenbergs

A ÇSlNEM ES'T'F.
DIAIHO

OUI ErfA

a s a

",ara n,prê�1ent.ar Õ Cll:�O Ú

suprema, pais II. exec\lcão
condenados '3era stl�ponsn
que a, corte se p:r,>nunde.

PETIQÃO VIOT,ENTA
Na petição, r0dig'tll r"rn tp"'Inr

violelltis�'lní)St e nnf! :.p, .... -n-·n'"

o pedi'do de revisão, o' fl.fb"OI�"
elos dos Rosénbe.-;,· "f'l'm:lm 0'1

"talsa"3 testemunhas foram cdl;
beradamente ut·lizad:1< p"t'a c�

tabeleccr a culpabil '·iad" do

Rosenberg". Acu�anl, ta!nbcm ')c

agentes o governo de haverer

deSenlpel1hatlo "uma· sordi'da i'l.U·

cenação" e de havehem elnpr.'
gado todos o\,< meios "honestos '

monestos" para con'denarclI

C01·t·
d<

Camaradagem
���
16 à 31 de Marco

na

LONDRES, 31 tUPI - Os eapela de São Jorge. Com o ca

lOUCO;' irtembros que ,recitam da sal se encontram a 1'3 nha Julia
·eaJeza europé:a chegaI'a,m a 1'';' na, da Holanda. o rei Baudouín
,.a Capital, para asisti,. aos tu-; da Belgica; ti príncipe Orav-, '"a
.lerah, da ra nha avó :\{al'Y, ql'� .(1 Noruega _e o duqúe a duqueEa de
�erão lugfu' no Castelo d<: ,;\T.nd�

I
FJruns,"vu ck. .

"

01'.
' As outras per;<onalidade� q'fe

Os restos mortai-", 'lia rainha.: fonm convida'Uas· e as.-;ist" rlia
5erm.anecem em capela arde'r ! ao enterro são: a. nlnl1a Frederi-

'I'ailandia; o princ:pe Jorge., da

c

Hanover; a pr_nceza Eugenia e

O pr'ncipe Louis dr. Hesse.
REGRESSO DO DUQUE

DÉ WINDSOR
LONDRES. 31 !BP) - O

DE

"News ChJ;'onicle_:' ·declara que
se dvee permitir o regresso ao

pais do Duque :de ·Windsor' e sua

:::eus clientes.

"A CAPITAL"
RIO. 31 (Merid.) - A As- lesmaram hoje, viam-se vari')'

sociação Médica do Distrito ·l.lembrOB da embaixada russa.
Federal comunicou que a gl'e- Calcula-se que mais de 1000.(100
VI' d�,<; médicos recebeu ade- H?S['f]as. tcl�ão desfilado ante !l.'

I
sõe.s da Associação Médica A -

�'l.taf:ilco, quanldo forem fcch!'· i
mazonense, Associação Médi- lUiS a;_;; portas do palacio, ás � I('a do, Paraná e Associação horas da madrugada dt, amanh:'

I
Paulista de Medicina, que Uma hora mais tardc, O tau'J'também resolveu expulsar de
seus quadros as médicos que

,·m·ú tl'an"pol'ttldo Rem (�cl' m:J

não tenham aderido à gréve. T1!(lS para ó Ca..;;telo clt, \Vin·l

I\-) nlovimento obedece à- .'Ori- �or.

entação da diretoria da Asso· A rainha. Elizahpth ,> {) clUt(11

Idação Médica que permanece de Eltlimburg{) pc.rm�mcci'I'om ,11
pm assembléia permanente no r ('ush'!o 'de \V.ndsor paI' mottve

. Liceu LUerario Português. dos preparativo" elos funerais na

REDU(ÕES DE 10, 15 e 20 POR CENTO
.

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

.. r
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




