
ESTARIA O PRESIDENTEGETULIO VARGAS DISPOSTO
A FAZER DEPURAÇÃO NO SEU M,N,STE'Rl.O
con��:::!i!:ã!)as ':i:��C:��al da IEstimada em seiscentas. mU tonela'.s
t�('el��.I?'t�L:,���:��i�ic;:�;�lJ;(lti�h� ,:;�i�1��Xi��:i�'��::o(1:'�a��� .1�1�.:

I

a produça-o de,.�trl·Uo do corrente'
.

8:U"'0'"nísteríal. Por var r;,s v'.·/. ...." a inf'ormueão tem vindo a públtco l,
,

.

mas o lelll�),-' s'- Píw"j'r,·;g:a de desmenti-Ias.
,

'

Desta vez, lL1'élfl, L'I inc]íeios de que é procedente. O pre-
• .' • '

. '..'sidente. da Ih:'Pl}blic'a th.ía,.-�final, abertos os olhos à_ agitação ......... Preço minlmo ua base de 180 'cruzelros,que Vai p.-1<1 pais e estaría {{1:spost'o a fazer a depuração na '1'0- . -; �

,da dos seus colanoradorcs imediatos. A necessidade ímperíosade modificação dos metodos do goV{irno não precisa ser enca
recida, A carestia li) UJ r�fcasses de tudo já puzeram o povo na
rua e os demagogos estio à frente dele.
A remodelação de governo, pazes de ajudá-lo 11a obra ad

a ser empreendida pelo sr, míntstrattva afim de restabe
Getulio Vargas, que terla sen- Iecer clima de confiança in
tido satisfação pelos anseios .dispensaval à preservação do
populares, se processar-Ia de regime e êxito do seu gover
forma a merecer bôa acolhida! no. A reforma que se anuncia
e a colaboração dos principais sería feita em breve, talvez
l)artidos. O Presidente procu-Imesmo logo após o domingo
rar-ía cercar-se de pessôas ea- da ressureíção",

de a.Itut-a, par",cen debil compa- Relações Exteriores que :rês esta r
turo" quanto ao Sarre. E reiterou

rada às outras. declaração em' uma entrevista co- \ que as exigências francesas eontí-
A bola de fogo de cor a!aT'�J:1- letiva à imprensa. acrescentou que: nuam . sendo o seguínter Continua-

jada só foi vista durante 3 S'> No Estabelecimento d" Pesquisa. de Energia Atômica em Harwell, as recentes conversações em Was- J ção dos direitos economicos e 'fi-
guridoe. ;:.;fas outras explosões. dois cientistas britânicos W L. Churchill e A. H. C. P"Glllieson, aperfei"'. hngton do presidente do Conselho .nancetros da França na rica bacia
durou de 7 a 10 segundos. A' nu- coaram um novo aparelho que ajudará a resolver o' problema de medi- ,de Ministros, René Mayer, e o mi- carbonífera, recuperada pela Fran
vem atomica. por sua vez se e- �;na criado pelas poeiras o rtundas de ar, que afetam os pulmões dos. o�, 'nistro das .Relações Exteriores, ça na segunda guerra mundial, e

(Conclui na 2.a pág. letra BJ perãrfos em muitas Indústr-as. Na foto B, N.S. o novo al,arelho, Georges Bidault, com as alttts au- a internacionalização do vale in-
------------�------------,.._----' _' dustrial sob alguma modalidade de

autoridade internacional,

Nova eXplISãD.

'Visivel a 800 km. o clarão
da 24.a bomba alftmica

-"",'

MOUNT CHARLE:::lTON, Ne
vada, 1 (UF) - A 24.a expro.ião
atouíca dentro 'dos Elstadoa Un<
dos teve lugar hoje na parte
meridional do deserto de Nevada
pr'ovocnndo um resplenuor vist
vel a 800 quilometros de d stan-

da .

S. PAULO, 2 (Merid) - O
secretário da segurança, sr,

Elpidio ReaH, desmentiu a pri
são do sr. Nelson Rustici, pre
sidente do Sindicato dos Te
celões, dizendo que o mesmo,
assim corno o sr. Remo For
bes, presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, vem colabo
rando ativamente com a Polí-

uma montanha de 3'.000 metros

•4.. despeitu cl�·�'-�·l-la-=;."',"o-l<-'n-c-:;-n.
há Ind icios de ql'� ioi e-sta a

menor explosão nuclear das ,�,

i'etualias Como cxperencín no

campo de provas. distante l'H
quilomatrns de Los Vega.s.
A explosão de hoje, ._- ,a t,e!'·,

(,.,ií':i· 'uéstà "crie�'{le primu'v';'r�-'
-- foi provocada no alto rle uma

torre Ue aço d� lUO m'ot"o.3 de
:altura, a quuf dt'sapareceu to
talmente. O peta .. '_! � nv.pbdiu e

xatamente it� :. tiorns da ma

nhã.

Nâo tnve e!l�!l í�xplo�::o o cu

rater espetacutar das anrertores
:JI.1as apresentou e1"ei1.(l>· ..oi ngula
r'es. O hrilhar1t,: rp<31J]t>nrI0l' foi
visto na cidade 'de' Moscou, no

Estado de I(laho. dstantc 800
(luiliimell'ús :10 n(H'te. S"IH (,!lI-

hargo, Oh,W1T!"L! d" CitllO 'dO"

RlO, 2 (Meridional) - A- tiveram recentemente nesta
tingtrá 000 mil toneladas, con- Capital; participando da VII
tra 480 mil registradas no ano Reunião da Comissão Tecnica
passado a produção de trigo da TrigQ de 23 da mes passa
do corrente ano, Estas foram -do.
as previsões a que chegaram I

A Reunião que contou com
;JS delegados estaduais que es- a presença de representantes

dos Estados produtores de tri
go - Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Parana, São
Paulo, Mato Grosso, Minas
Gerais e Goías, teve como fi
nalidade principal II. realiza
ção de um balanço geral sobre
as atividades da Comissão Tec�
nica do Trigo, após mais de
um ano de exístencía.;Irredutível o França nas

exigências sôbre o Serre
PREÇO MINIlVIO PARA o
TRIGO'

.

, Aprovou também a Comís
são diversas medidas a serem
recomendadas aos poderes
competentes, entre as quais se

destaca o revígoramento de:
um preço minimo para o tri-

PRIORIDADE ABSOLU'l'A D A QUESTÃO ATE' MESJ.\IIO
QUANTO 'A RATIFICAÇAODO TRATADO EUROPEU

PARIS, 2 (UP) - A França não
retirará uma só de suas exigências
sôbre o S:;:rre com o fim de acele
rar um acordo com a Alemanha o
cidental com respeito ao Exército
Europeu e outros projetos de uni

ficação.
O porta-voz

toridades governamentais dos Esta
dos Unidos reiteraram a firme a

titude da França de que a solução
do problema do Sarre tem .príort
dade sôbre a ratificação do Trata
do' do Exêrcito Europeu. O porta-
voz acrescentou que Mayer "não

do Ministério das cedeu nada nem pode ceder no iu-

questão do

�����l,� .

a continuação, de seus direitos e

conômicos deu lugar à interrupção
das negociações franco-alemãs em

outubro ultimo.
As declarações francesas foram

feitas no preciso momento em que
foi preso, encontrando-se na

J
rificados ôntem naquela Ca- i) chanceler alemão voava sobre' a

Ordem Política e Social. pital não produzirão maíc res França em direção ao porto de Le
S. PAULO, 2 (Merid.) - O, consequencias. Havre, de onde embarcará para os

r:�partamen.to de.Or!ie�. Po- S. PAULO, 2 (Merid.) _

Ee:ados Unidos.

htI.ca e S?clal dIstnbmu. na A calma voltou a reinar em
noite. de ontem �rm comurnca- São Paulo depois das 20 horasdo dlz�ndo que as 15 horas os de ôntem. Patrulhas deixaram
CO�u�llstas tentaram.depreda� as ruas que voltaram a ter poos ônibus e prosseguir nas ar

IliciumentQ,
normal. As casas

rua��s na Praça da Se, mas a de diversões voltaram- a terPo!lcla restabe!eceu a ordem
seus espetáculos com concor

ct.e�endo .

os _agItadores; A Po- rência normal.llclU aVisa a populaçao que

I
.

neutralizará as atividades sub- Cabe� agora a vez dos
versivas elos agitadores prO" teeeloes pernal_llbucano�

_

fissiunais e extraviados. . RE�IFE, 2_ (Mend) - Vm
. .te mIl teceloes pOSSivelmente

ruo, 2 (Merid,) - Ouvido, '!I:ltrarão em gréve na próxima
p('lu Meridional sabre os a-' 'iegunda-feira, em face da in
('onteeimentos em S. Paulo, o ,I tervenção decretada em seu
Ministro da .Tustíça declarou: sindicato pelo Ministério do
"A Ord!,�m p.ública em São

I Trabalho, através da pelega-'EPaulo esta, felIzmente, resta- cia Regional que retIrou da

xportauamosbelec�da .. Acredito.que os la- presidênei_a do sindicato o ve- "llH:nlavels acontecunentos ve- reador Wllson Barros de Car-
.. "

.

��h��r e��m�����:dode a� c;�:; O el t ,C 'va' 'A I!s,.13sse',·�r"'"n g�i1�� !�é�rrJ�a���:�g.rcgutr�� rro u o omeça . 1:, \oi U
. ,.111 ..

, íIlf'dídas serão .tomad_as afim
APROXIMt\.-SE A NOVA SAF'RA l� ACOFAP ANUNCIA IMPORTAÇãO CONGE-t!e luver conslderal;ao pOl' , •

parto daquele ato. I
- - - - LAMENTO DE PREÇOS

-·iflôlll'i; !lIMII •__IIIiI·il7Z -�... I, S. PAULO, 1 (Meridional) tio !Jara 1952, é que começa- 1 Ale,manha Ocidental).���" .... ..., - -

* _'.

: __ Em 1949 houve "supera- ram as exportações em gran-119,138,íà 'f E fi! ç A- O. B L U M E NAU E N f E ! ! vit" da produção de arroz soo de escala, as quais l?rossegui� I Chile - 15.993.
A i 11. J

'I bre o consumo. No ano se- ram durante o <toa passado, 1 União Sul-Africana
guinte, que registrou a maior j'-!-stamente .q�ando já se �m�e- 14.750.. 'Certifique-se de que o LEITE PASTEURIZADO safra de arr()z brasileira, as :VIa, bem DItlda, a �t�l CrIse', Canada - 11.667.

"FRIGÔR" é mais harato. exportações foram .reduzidas dêsse produto. A,sSlm e
.

que Ingl�terra - 1.667,
Faca uma visita à USINA FRIGÔR e acompanhe o e os preços baixaram, tornan-1 em 1952, de al;ll'll a melados I Contmua!._nos a escoar o

Proce'sso de preparação do leite para consumo e ve· do·se, ínfimos para os

laVl'a-lde
dezembro,. amda vendemos 110�SO arroz par3- o estran-

S8 "'RIO dores. Como consequencia, em para o. exte:rlO� 8_O9.8�6 su' gell'O, �m operaçoes de c.om-lefônica, em 'que uma mu- rificará que, n bem de sua saúde. é NECE."1
1951 a colheita foi bem infe- cas, assim dlstrlbUIdas. pe:,sa9ao, em que entrara�.lher faz anonimamente a tomar leite pasteurizado· rior 'e sómente depois que já Indonésia - 729,374, i pl'll1Clpalmente, . �utomovelSdenuncia à policia. .���������������������(�l�V�J������h�a�v���.�Sl�·d�o�r�e�alim� o p�� Lfu�D-26�81, .Mmo�n��art��me�odu

� ! !!li"" lAIn W'''''!I!!I!IIJII.r· J I r a W rante o Denodo em que os

��i����:i��;�::ci�!!�:� O�/_-o""""""-n-OVO BC''O
Arelo comercia I a Argentina il'1:fi:�:�i:!����,:���:�tos:! .•Ir -- Nessa epoca em que maISviam minuciosamente o go -

._I n11 I..· premente se tornava a aíua"'·.

�:�:Ojl����t:nc�u��v�l���� sera' favorecl·da 'CO,''','', O salelo oe ., milnões\â��ã�ap��fa�p���: f!Z s!��:····
dos conspiradores para se r� ..

.

. do que hnhamos pouco, - as·
,

'. . sim frisa o "Diário da Noite'"apoderarem das comunica- , 1 d d
· Id s- P 1

çõ� �a:i�1� ��l�r���t��l_ Anal iSQ "La.Nacion' os resu ta. os' o con�enl� 1:�gai�ap:i�::�a �;�� s!r;;::
AIRES 2 (UP) nio, um saldo de 911 milhões

I
seus habitantes". E conclue -o podem prOpOrC1(llla! aos pal_ vem a Cofap anunciar imppr-.vão declarou que os

referi-I'
BUENOS ,

de cruzeiros, :favorável à Ar- reefrido. jornal:
.' .

ses cont_ratantes melaS �e me .

tação � congelalnento dos .pre-·dos documento� eram. s�m,- edit��i�l ���i���', °€�v�x;��� gentina e que certamente se "Tra�scorre po_uco m;:ls. d.e lhor satIsfazer aI!. n!'!fessu:làde.s ços.. . ..' •plesmente capltulos medI- do comerclDl entre a Argenti- imputará o cancF.lamento da meio secuIo depOls da hlstorl- de. suas popu�açoes � cont1'l- \ E a safra não � peqileÚa•.tos de uma novela qUe es- na e o B'�.sil. Assinala o jor- dívida de 1 à '1,5 milhões de ca entrevista de Cam.po_s !3a- b�lr para elevar o !llveI de" embora seja iruérior às. .pri-"
pesos consignados. ao Banco les-Roca. Numerosas VlSlSsItU' VIda dess�s .populaçoest •

com ineiras estiJ:nativas; pois .o..seU.tava escrevendo. nal que resulta desse convê-
Central da República. Depois des afetaram a evolu9ao dos r�cur;;o efiCIente para ev:t';lr a confronto com as anteriores .. :
de outras considerações - a- dois países que enfr�ntaram dlfusao de doutrmas. �:x:.0�lcas I evidencia uma posição'

.

lias.'
crescenta o jornal: complexos, pro?lemas :u;te::nos que encontram na mlsena 01 ,

..

, •..
.

.

e internaCIonaIS, estes ultrmos seu melhor caldo de cultura". ,Conclui na.2.Q, págIna le;ira',C) ,"
HA natureza da produção de derivados dos acontecimentos

ambos os países indica que mundiais que. por vezes, ex,

pode.existir entre os mesmOs puzeram a perigos o futuro da
um ativo movimento mercnn- humanidade. Os dois paises

"datil, destinado a assegurar van- sen;pr� .continuaram na sua me ICOStagens ;-eciprocas. traJetorra de progresso, nos .

° Brasil necessita de gran- princípios da compreensão e IWASHINGTON, � fUPl - As vigentcs forneceram recf!ntemf'n- des quantidades de trigo pa- respeito mútua, que permi-l .RIO. 2 O!erid onal) - O.; mi-; t':lt?S doa f�nc'onã:rios Pú?llcosforça" armadtLs no,·te-anl<:ricanas te aos inimigos dos EE.UU., ln-
ra satisfazer as exigências do tem aos povos conviver em llJst�·os do T.r�ba]ho e da

Ed.U_1C:V1S
d�.Ur:lao, TaIS penahdades

impuzeram novas � rigorosas formações dr, importancia "ih!. seu' consumo' e a Argentina paz, nessa paz indispensável caça0, :omo mteressados m�l\)- sao vanavels, �endo a menor 'de..
medidusde Eeguan.;a. no '_,;entida 'Wilson ameaçou ag:r não '.só por- pode obter produtos que nã!) para ;a obtenção do maximo r:s, es��o. �g�:rda�c1� eO:;lUmM' las a S�'l�e�sao por t�es diaa.
dt! evitar a divulgação 'de infm'- meio da Côrte Marcial contra existam no seu territorio pelo de bem estar individual e {;oes o lClaIS os e e <-"; os ser- converSlve a multa. Ha. tambem
rnuGõ('s l-'eeretas. Ta s tnedid,i'< os inf,'utores minares. m;ú; tan1- menos em condições econômí· prosperidade geral. Enquanto: V_iças méd'co� dos seUS n�il:_l.isté- o desCOnto de quatro dias na to
foram tomadas em obediência a bem atrav!�z de processos crimi- cas convenientes e que são in-

fnão
se acredita na possível rios para apltcar. ao.:; partIe'pan· lha dte pagamento, o que re'3ulta

.00'dens do geeretarÍo da dcfes<l nais contra os c:vis que viOI,,- dispensáveis parn o desenvol- volta ao regime da liberdade 'l;es cTa jornada de protesto do" em prejuizo dos func'onários
Charles \V,l-.,ôOll. o ,!ua! alegou. rf'nl a8 lIl't!en.1 !II' manter ,,('g1:',,- vimento das suas indústrias comercial, QS convênios como ,!néd:�OS, l'eali�a'Ja no dia 31, D". par� efeito '�e _Pl'omoção e gozo
que violaçõe" tltm di,;po"iti""" \ 'do, I (lU pura a subsistência dos o que se acaba de subscrever, sançoes combmafta.s pelos esta- ,lI.! ltcença premiO,

cia na repressão às agitações
populares. Estudantes haviam
programado UIn> comício para
ôntem às 19 horas no Largo
do São Francisco, mas desisti
ram do meetíng. A Polícia in- ,

forma que o deputado Rober
to Morena não se encontra de
tido, mas os comunistas insis
tem dizendo que o deputado

Penas que variam de 4 meses a 4 anos, com pe rda dos direitos politicos
--------

.. Prepare -.

• o futuro de
seufilhu

IOFOSCAL

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

.

Condenados os dirigentes'
complô contra lazarldo

LISBOA, 2 (UP) - Um que o brigadeiro Maia ias
Conselho de Guerra impôs, I se pôsto imediatamente em

hoje, a sete militares e ci- liberdade.
vis, setenças que variam. 7oProcesso havia outro
entre quatro meses e qua- acusado, porém, êste foi
tro anos de prisão, ao decla- absolvido.
rá-Ios culpados de haver
cons.pirado para derrubar o

regime de 25 anos, de An
tonio de Oliveira Salazar.

O Conselho deliberou,
durante 17 horas e meia, a
té esta manhã, quando pro
feriu as sentenças.

----_._"---�- ._----

PERDA DOS DIREITOS

Os sete reus perdem tam

bém todos seus direitos po
liticas, duré'.nte 15 anos.

Entre os condenados figura
'o escritor e ex-deputado da
Assembléia Nacional, capi
tão Henrique Gaivão, e o

c0I1onel Luiz Gonzaga Ta
deu, os quais sofrerão pe
nas de prisão de dois 'a qua·
tro �mos.

Outros cinco, entre êles o

brigadeiro Antonio Maia,
que havia sido absolvido
em outra causa anterior, no
mês de dezembro, foram
,condenados a p:=na que va

-riam entre 4 e 18 meses,
com dedução do tempo em

que já haviam estado en

carcet'ados. Isso fez com

Prolongue
sua mocidade

com

OFORENO
(OrlUo-Reflllilll)( lntillral)

o moderno
trotamento

das funções
femininos

•

F6rmul" do

Comparecerá à (amara

Ó sr. Horácio laler
Magalhães

Um produfo do

LABORATÓRIO LICOR

DE CACAU XAYIER
S. A.

RIO. 2 I M"l'illioIHllJ ,-_ t� ,'r.

JIoracio Later comparecerá tet"1
çllrfeia pr'oxlma na <?ànwra p,n": Irrtenqer à ronvol?oçao qll" lh_
foi feita, A data parece aw"'"

Oefin Uva e o:;ertu..

dando-lh.

TERCEIRO
JULGAMENTO

Esse foi o terceiro jul�
gamento realizado em Por

tugal, desde a vigência da
lei contra os delitos contra
o Estado.

Os acusados foram deti
dos em janeiro de 1052, du
rante uma reunião de um

obscuro político, denomina
do Organização Civica Na

cional, em consec,uência de
uma misteriosa chamada te-

Fraque:a:a em geral
VINílO Cl{lFOSOTAHO

snNíi�JRA

Severas me�i�as de repreSSãu 80S

processos de espionagem nos EE.n�.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGUNDA PA'GINA

, }?r�c1s�-l>e ,ge pr.r('el��,jr�s _p{,O_f1ss.lünais;.�P�a;se- bem,
.Ivb;lho:rel> miormaçoe.'\, no ,-EscrlwrlO e fabr ica -da Ind. de
M:ov&Ís Ideal Lida;, � Rua Cap. Euclides de Castro, n.o 142
..;._ Blumenau. ,"

.

São convidados os senhores associados da Sociedade Dra
mâtíco-Musícal "Carlos Gomes" nara se reunirem em Assem
bléin Geral 'Ordinária, a réaüzar-se nesta cídade, na súde 80-'

.Ci3!i";lO dia)!.;i do mês em curso.:,,{,-i'!,bril), com Inlcín-às 19,30.
hofás�

.

afim' de' de llberarern sobre ii: 'segúinte
.

, . ORDEM ,DO íDIA'

I
1) Exame, díscussã- e aprovação doRelatórfo-.da Direto

ria, balanço geral, .demonstr:ação da receita e despesa
I e parecer, do CO:iselBo Fiscal, referentes ao ano de 1952.
I 2) Eleição do Conselho Fiscal nara o uno, social de 1953
! 3) Assuntos diversos de interêssa da Sociedade.

.

OBSERVAÇõES: De acôrdo com os parágt'afos 1.0 e 2.0 do
artigo 40 de nossos Kstatutos Sociais, a As

sembléia geral detíbevará, .ern primei.ra convocação, com a

presença de; pelo menos. cinquenta .sócíos com direito de vo
tos. Não havendo número legal de sócios presentes, será convo-

I
cada uma segunda asscnbléía para meia hora depois, a qual
funcionará .�om qualquer número, uma vez que esta segunjja
convocação tenha o assentímento de, pelo menos, dois terços
dos presentes.

Blumenau, 1:0 de Abril de 1953. '

LEOPOLDO COLIN - Presidente.

. Up:lp sala gi:ande, pr;ópria para casa de comércio,
síta, à 'rl:avess:l. 4 de Fevereiro, nesta. cidade. .'

. Ipior:inações serão dadas 11a Gráfica 43 S, A.,
Ind. e .Com. - RU:l 15 de Novembro, 533.

t ..

:Um lirido .. terreno, -eem uma C3.- Uma EJ.l-IPREGADA com expa-
"". �,ç,malfeira II ,diversos ranencs, ríêncía para serviços de casa par-
:pert<> 'di} perímetro urbano da.Vi- Ocular, sem crianças. .. (OOftI=RAI1V I DE CRE'DITO AGRI'CO'A E POPU.

ia de' Rio do> Testo, medindí} '5(1 .. x," De boa aparência e que faie a 2". I A,. ..

.

....
.

..

,!jIH)·metrs.,--Fiente'cQm a ruo dJ Iíngua alemã, que saiba .,cozi- ......ln nl::.·'.TIM.DO' ;.. Resn, l�.J!l_ TIMO'O''1'esto ",: eortado pela. estrada g�r�l nhar. Bom ordenado, LZ-U't [ N"... .Va.
:mn:menau.,Jàrll.guâ do suI;<i'ratai Tratar na LOja de Max :Kon- .

ASSEMBLE IA GERAL ORDINA'RIA
'com:·.RoÓ<llfo Klotz, na Émpresa radt - Blumenau _. Rlla 15 de 2.a CONVOCAÇÃOMa.rino· Ltda., Rua dr. Çappelt, 17', Noveml>m, 679 _ Telefone .1405. I O Presidente da Cooperativa de Crédito Agrícola e. Po-

. ..;.;. Fone 143ã;_ Blumenau.. ,';_ _ pular deTírnbó ,..-::- Rcsp, .Ltda., usandojías atníbuíções que

V· .e IM 'D "·E .. S: t: I lhe confere u .art: 36, terra C dos estatutós em,�ig()r>. convoca� n I:

I os
.. Srs. ASSQClad'2s paLa uma SEGUNDA reurnao 'da Assem-

biéia GeralOrdiriaria, a .realízar-se no dia 12 {doze) de abril
VENDE�SE UMA MAQurNA DE de 1953, às 9 horas; na sede social, à Avenida Getulio Vargas,

"POJN'l' AJOUR", completamente s/nr., desta cidade.' con: a seguinte
, Uma. boa EMPREGADA, para. ea- nova, e 'aluga-se, um quarto para "

,'.,ORDEM DO DIA ,

�:i\' particular e exclusivamente pa.-
rapaz solteiro, situado bem no 1.0 - Leitura, discussão e votação do balanço geral, conta

ra servíeos domésticos, com boai a- centro da cidade. lucros e perdas, parecer do, conselho fiscal edemais do-parencia e que fale o atemão. Pa- cumentos referentes ao .exercícío de l' 952' ...

.

Jnrormaeões. na Casa' Rosilva,
.

ao
ga-ze bem. Tratar com: ERNk lado do Hotél São José. '2.0· - Eleição do Conselho de Administração pura 1953-56.'KLOTZ -;:- .Bêco Timbó. )115 cu 3,0 Eleição do Conselho Fiscal oara 1953.
Empresa Karmo' Ltda. - proloil- .

, ..

4.0 Outros assunto!,' de interesse da SOCiedade.gitinento 'Rua ln. Victor Kl!ntier,
.

Emnrenada ,n/. C.u.·.rit.. ib.,a,. Timbó, 1.0. de abril de 1953.
!#!:! r' JULIO JACOBSEN - Diretor-Presidente.Precisa,::se, de. uma, que seiJa NOTA IMPORTANTE -:-: Esta segunda reunião fun-

bôa cosinheira, O.rdenatlo çiona1'á e deliber"rá validamente conl Qualqliel' número:Úé Cr$ 800,06, inclusive via- de associados com�)arecentes.
gem paga, :..... AS. interessadas
puderãl}, se dirigir à esta re·

dação, tratar com' o ,sr. ·Amé-
\'ico Xaviel·.

"

u:lTnUJO DE OLHOS w OUVIDOS .. NARIZ
GARGANTA A V I S O

De volta dos Estsc!oS Unidos reiniciou a sua clínica o
dr. Armínio Tavai'es, que €111 companhia do qr. Fernan

'. do�Ieusi. prestm'ão aos seus clientes o que ha de niais
H.lOderno nas suas especialidades de olhos, ouvidos, na-:
nz.e garganta,

1 terreno no Jardim Blmne

,nlm, medindo ] 7 mts. de [reu

_.
te por 40 rota. de fundo. Otim:!.

.

lo'calização.
1 terreno no Bairro da Pon

ta. ,Aguda: em· yonfo bem próxi�
mo: 'ao centro, .iacal de: multI)
ftit�ro, medindo ,100: mts,

.

de'

frente· !li r· 156 mts. de·" fum1.i!.

num terreno de 750 mts. q�la
drados, no Bairro de Bom

Refiro, bem próxÍIn'" ... Fia-
. �ão #ering. _. Preço" verdà-

nid,Jio de Ibirama no local;

I','

den.onünado Serra do. C�rn-.
bará, Ç;om Engenho de Ser-

,:...ia em estado de nOVO e ca

',;j;>at:;itado' ii grande prüdl.lção,'
<'e' com' 64 lotes de terra com'

madeira de la. qualidade.

. VENDA DESTE DlARlO
NA' EiwRAXATAmA

. PQN'i:O cmc�deir.a.mente de ocasião.
'r' Serraria 'localizada no· Mu-

dores; no l'ec,mt". encontro qUf,
�eleJ:>rar3m. lia. ..um jUf'�ifica;lq
inlereG'.se erll 'cOnf!6Cel' e:;l:ia�; d.eli

berações, assimIla o repl'()fwntrn
't;c gancha.

1; t �. ,;.. Rua 15 de �ovembro;389
� '"

(élll. frente, da Café Socber)

E,speda1isado .em pr.ilfese dentariil, 'lIe�ft4dufa� '. anatomicas; pon ..
fixas e móveis{' corôasr piv-os"etc.

RAIOl··.. ROENTGE,H

�BlUMENAU
Te!efone: 1597'

.

,-: ��, .. .:.

·Ies,

, CONSULTAS: : Hora . Marcada
:u� p�dutCl di,.

\UOUIÓ�ID- LltOa Dr

tAtAC ,UJIEl' S. A.
'..,

CI E MASN
I.

I
SA'DADO DE ALELllIA, A'S ,g HORAS E DOMINGO

..

;\:'8 2 HORAS

L A S S I E, a mnravüha canina, conquistando' novas glo
rias e proporciunando novas aventuras... novas emoções ...

PID Y
,

HEROI DAS M O N T ·A ti H A S"no':'
. .;

EM TECHNICOLOR

Com Paul Kelly - Bruce Cowlíng -.Gary GRAY - A
Historia Gostosa de u-u Menino e o Seu Cão, Desenrolado
Num Ambiente. de Raro Esulendor E,., Em Deslumbrante
Techntcolor! - O Eilr..« Q1.1e Casa a Beleza A' Emoção! ...

Acocrnp Compl. Nncional - 51101't e desenho.
Preços popul-rres,

:1-- -;--- - - - - - - - _".; -.- - - --

TABAJARA CLUBE
Comunicamos aos 51'S. associados que o torneio

de tênis não se r·:,'liz;1rú sábado e domingo, como
consta dos .convítes distribuídos, mas sim sexta-feira,
dia 3, com início it,; B horas. e sábado dia 4. com íní-
cio às .15 horas.

.

A DIRETORIA

kIívio
�e8uro

_ ....-- ..�'ft
� �, ..

�

'F'6rnl.ula de> Dr.' Domfo
ItOi Jaguaribe, 1 baile di
'l:cernna, Il milagrosa plfim
d", flóra bra*ileirs,

&f. PfOOUfO DO

lÁlQl!tt&ItIO Ue;Olt Oli CACAU nV!!Ut I. A.

nos tecidos em J;Jl'tJ[Jon,:'es vai'iaveis. E é de acôrdo con1 o teor
de lioase nos orgãos ljl'(' a tutJerculOSé prefere este ou aq�wle
Os bãcHos ,preferem ;JS ,wgãos pobres .. em .,lipase porque .. esta

dissolve ii cansLllH COl'E'i cr;:;s IJacilo,::;. E os pulmóes não pauper-
rimos em lipns'e, daí a f))etividade da doença para -os pulmões.
Os orgãos riCos em Jipase são· pobres em tuberculose.' Os' tu
berculosos já declaraclc's' têm essa enzima €m teor muito bai
xo; 0$ que 'estãQ .sujeito.'> ou propensos à doença têm-na em, in
'dieeí>: baixos, :porênc 1l1�.is',altos que _os 'doentes; 0,,05 .curados
ou sãos, possüem U<11'1 lipase. sanguínea ,alia. Traduzido.iem
numeras rnedios, 05 tuh:'rculosos tem 4,9, os predispostos 5,7
e os sãos 8.7. Portanto, do doente para o são a diferença é do
dobro. Estes exames tfriam a dupla finalidade de permitir
um auxilio medico Ji1,,;"; eficcnte aos predispostos e orientar

I a terapeutica nOs casos J��I declarados. Vejamos no proxilUo ou-
tras razões,

i"LVARO VIEIRA

- -II

au.,"
. '.

(Estabelecimentos JOSE' DAIJX S. A. - Comercial)
o SEU CINEMA - Com R�nov:lção .de AR PEREEITA - AjlF"""llta:

SEXTA FEIR.\. SANTA,
O Cine Blumenau 1'1Jresentará 'em duas sessões, uma &3

4 horas (lH horas) da lai:de, e outra às 22110l'as (lu hor-as da
.noíte, após a Procissão) um glor-ioso filme sacro: -

.

"VIDA, 'PAIX10 E MORTE DE NOSSO SE ..

HOR JESU S (RISTO"
Um filme sem igmd, que todos os Cristãos deverão assis

tir!!!
.

"VIDA, PAIX�Z.O E MORTE DE NOSSO SENHOR JE
SUS CRISTO", será ex lbldo em sessão especial, às 10 horas da
noite, depois da Procít.são, afim de que todos possam assisti
lo� !!

Preços de costume

SA'BADO .'\.'S 7,30 HOR,-AS 09,30 HORAS)
Grandioso prograrni, duplo-popular, apresentando 2 filmes

e 1 seriado.
1.0 filme: - Pedro Armendariz, Dolores Del Rio e Colum

ba Domingues, totcgrarados por Gabriel Fígueróa e Dirigidos
por Emilio Fernandez, na magistral obra do cinema mexica
no: - "A MALQUERIDA" - Um drama pungente, capas de
arrancar lágrimas a qualquer pessoa. -

ff

A M 41 QUERIDA"
reune um elenco de prineira grandeza e traz a garantia da du
pla ,GABRIEL FIGUEHOA E EMILIO FERNANDEZ.

2. filme - ALLAN "ROCKY" LANE, o maior cow-boy
do cinema, em

I 3.0 f::2e ! �Q�ti�ua20 �o
DOS PELES VERMELHAS"

Preços de costume.

super-serlado "INVASÁO

P O D E R A' G A N ti A R
A U T, O M O' V E L

VO(E
UM

Fazendo suas COlYlpras nas M O DAS C II A N. E L
Sensacional COnOll'SO !l!ll'{:ial COln a ilistl'ibuit:íio de
mais de Cl'S 3511, JOO,(Jú de lnêmios. As

MODAS CHA·MEL
distribui a cada freguê:; rfue com!Jrar PARCELADA
;.fEN'l'E merC'.ldol'ias nu valor de Cr$ 1.000,00 um Cu
lJOn Gratuito mw.erado "J�AR FEI4IZ" para conCOlTel'
ao' sorteio, jj{f (b;l 24. �tê Junho de 195& pela' Loteria
Federal.

.

se EL
CONFECCÕES FINAS RARA SENHORAS E CAVA
LHEJRmf - VE;�TIDOS':""':,'CALÇADOS - JERCEY
SEDAS - CAlVII'>AS - BLUSAS - SOU'l'IENS -

OASIMIRAS - lRNOS FEITOS PARA HOMENS lE
C'6,L4NÇAS

R, 15 OE N(;VEMBno, 1393 - Blumeli!lu, .

Est::illo de Santa Catarina
. ..

·�lIIlmIllIJ,mmmllllm\m!HIUUllllllllllnUlmllmmrmlllllllmmUIIJW.
§

.

DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS 5
-. -

ª Dr. Arnaldo Gilberti ª
Sê DIRETOR CLINICO DA. CASA DE SAU'DE DE N. S. Ê
:: -- DA GLORIA --- a
=. CONSUVfAS: de 2 às 4 horas na Casa de SaÚde �
:: de 4 às 6 Rua C�mdldo de Leão lSY 8
:: Fones 4212 e 3055 �
;:: -- CURI'l'IHA _ �

o;;,mílililftlllilUllllllflllliUllllfUllnlUllIUlUmllHlillUlllliUllllllirillUl�

A

Prepare
D lu tu ra de
seu filha

IOFOSC�L

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, irritabilidade, esgotamento nervo
so, insônia, falta de memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do cor<:ç�o), digestivas (?ispelisias nervosas),
etc. - ProblematJca sexual e afetIva. Narcoimálise: _

I) R. NAPOtEÃ.O JEIXEIRA
Professor Catedrático da. Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia à!;) 5 e mêia da· tard.e. PeJa m�mhã:.

só com hora marcada.
Sábado: Das 9 e mêia às II e mêia da manhã.;
Consultório: Rua José. Bonifácio m', ,92 - 1,0 andar
'l'elefones: 3326 {j'esillência} e 4436 (('ül\sultól'io).

'

o.URITIBA

�������
� B.• M O B It O I D li S �
,.

VARIZE8 I: ULCERAI!!
t� IDAS PERNAS: curas sem. <Jperaçie ,

OtSPIH"SiAS. PRISAÓ DE VENTRE, COLITES,
-..

I(
"MEDIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUa � ª

COBAÇAO, PULMõES. BIN�, BE:&:IGd. )'IOADO

) <
§

�
-DR. ARYJABORDA- � i

�, � ME'DICO ESPECIALISTA_ � �
. S ClÍlI1CA Geral de Homeu, Mnlhel'ea fi (Jrb.:Jt� "';r i;.� rrOt:TpÀ'VA SECA:' U 11 & 15 b nu. BLUMENAU i?
��",,��'J{�����)..""�;�,"'�""������%i'i"'í..1
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A N,I\.ÇAO

Vão iri'forma�ões o (omércio:1 de veiculas
'��������s�m���'Porlas 3·ber'ta� no Bra'sl·I����� ReuniAo dos associados

ao emprego de canítaís estran- a II produtos indispensáveis à eco-

ypr:l�;��odi;��}�!!�n�: ;n��� ao -,nvestliimento estraoge1lllro r:i?�u,:;i;:����f:'��· da· nlM A
:;'�;id�U�:'," ,;eE;f.".:C;;':,;:,.' _

�'::;f!�ro";"J��to:i�af��I�:t:': CR!r!,0�!i�onaIJ _ brfl. na "de da As,.elação

dos a convite especial das Fe- CHI.
.

que para sua soIução requc-l Aliás o pensamento do Pre- Reunil:-se-áo no dia 7 de a' Comercial, iodos os associadoS

deracôes Industriais e câma-I O sr. Euvaldo Lodí, que se- rem um clima de ampla com-I sidente da' Confederação Na-
'

\
'e:ariocas da Associação Nacío-

ras de Comércio americanas. guia para os Estados Unidos preensão de parte a parte. A- cinnal de Indústrias está em nal de Máquinas, veícutos, A-

Cercado de numeroso gru- com o propósito de realizar bordará assim o câmbio livre, perfeita consonância com os cessórios e Peças", recente-

po de amigos, industriais e ho- conferências'e entrar em con- assistência técnica, coopera- pontos ele vista dos homens de 4' I mente fundada por delibera-

rnens de negócios, e assediado �áto, pessoal com os l�deres da cão econô:uica: etc., . negócios e emprêsas que, com cão de profissionais e empre-

por reporteres e fotografas no md�strIa' e da alta fmança a- Aproveltarei es�a oportuní- grande visão das nossas pos- sus de todos os Estados. Os

saguão do Aeroporto do Ga- merrcana, revelou que preteri- dade - prosseguru o sr, Lo' sibilidades e do nosso modo respectivos Estatutos já foram

leão esclareceu o sr. Euvaldo dia explicar de viva voz e com di - para sentir aos amerí- de viver vêm já desenvol- aprovados e áquela reunião,

Lodi ao representante da Glo- a maior franqueza quais as canos que a política de "Boa vendo €� r ítim acelerado os que será preparatória da de

be Press: perespectivas para o desenvol- Visinhança" iniciada pelo seus negócios no Brasil". instalação, a realizar-se na se-

_:_ "0 Brasil é ideal para vírnento futuro do intercâmbio Presidente Roosevelt, com o gunda quinzena do proximo

tais ínvestímentos porque, é entre os dois países.
. .

intuito de desfazer ressenti- B. HORIZONTE, 2 (Merid.) mes, no mesmo local, deverão

governado por um regime de- O sr! EuvaIdo Lodl ventila- mentes, gerar correntes de a- _ Chegundo ao conhecimen' comparecer todos os assocía-

mocrático estável, propíício à tá com a maior objetividade n;izade � respeito mú�ua em to da chefia de Polícia de que As dos de Estados que nu data se

iniciativa privada; sua atual e franqueza, e com a sua gran- toda,s as Américas fOI poste- pessôas interessadas na per"

DR
�

GEAS
encontrarem no Ri.o.

política econômica é realista de autoridade de homem de riormente relegada a um se- turbacâo da ordem pretendem A· Prestaram estas Informações

e tem estabilidade; dispõe de negócios e de ltder de �la.sse, gundo plano, acarretal1d� con- ol'ganizlil' uma passeata n�sta sobre a o r g a 11 i z a ç ã o da

matérias primas em abundân- vários problemas brasíleíros sequentemente o ressurgnnen- capital, sosb o custo de Vida, U R S I "ANMVAP", sigla que será.

-
to de senümentos hostis. Fe- aquela Chefia divulgou. uma adotada peltl novel instituição.

M"1 Gil � �
,

G
I Iízmeu te o Presidente Eisell' nota prevenindo o publ.ico de

XA-V IER sociados, os fundadores Os-

U na a arlouuse e DllurOI erals hower pretende adotar pol
í-

(·U:.:! serão serão proibidas pas- valdo Benjamin de Azevedo,

---�·,?"""""";";'",,,";"_'''''''-'''';'���'''''''''''''''''---__''-''''''-"7'--'''-'-l
-

tica mais realista e Iavorável :;leatus ou r-omícíos, de acordo Guilherme Borgof e Peter

1
(F.ARA 0$ RINS)

à Amér-ica Latina. com por1aria que l'egu II o as- Frankel.

CO'PIA DA ATA DA ASSEMBLE'IA uERAIJ OJlDINA'- O que esperamos dos Esta" sllnt.ü.
03 fins principais da

RIA D," <:lO'CIEDADE "MU"l'UA CA'rARINENSE DE dos Unidos -- concluiu unos' _. -
.� �

fif01Jfliil qu. GI

jANMVAP são: proceder a

rs. '-' so entrevistado -- é isto: a 1 plCififiíi bnullliir.n ,peSqUiSaS e estudos técnicos

SEC nIGúS GERAIS", REAI,IZ ADA EM :HL DE MARÇO asststêncta ao desenvolvlmen- Dr. Aires Gonçalves '1i .. líiGm illileiil7U. sociais, eccnomícos e finan�

DE 1953 to eccnôôrníeo do Brasil; b) ; ceíros sobre assuntos eoncer-

assistência sob 3 forma de ('3-
� AUVOOADO -

•
• uenten fig atividades de seus

pltaís e ajuda técnica. Assis' 6te1l1denct'à ti �tlr1t6-r}loo, I associados: dívulgar informa-

- SI,(TME'NAIl -

-

d d d
têncía em suma que represen- ".... 1 •

.4.
"1�1'1.f'.i � r çoes e Interesse o ramo e

1 1 "r,fi RrU4"Ufl.... - ••••1 ,.1\. .. • .... • �.. I
tará substancía parce a 110 e�o - .. -

.. maquinas, V€ICn os, peças e
aUmifllilhlfiU I acessórios, com dados téení-
ti" '''.04,I€w. ( 1"08, agindo objetívarnente com

seu.'> pareceres e memoriais
1 s bre projetos, leis ou regula
mentes de interesse dos assoa

dados: sustentar e defender

perante os poderes publicas e

! onde quer que se faça mister

'os interesses e aspirações das

I atividades economícas de seus

,associados; incentivar bolsas
.

de estudos para os auxiliares

I de seus associados,
A Associação Nacional de

Máquinas, Veículos, Acessó

rios e Peças" pediu filiação á

Federação das Assocíacões Co
merciais do Brasil. "�

-------------------------------------------------�---

Indústrias Yulles S. a.

A

150,00
80,00
°,80

ANUAL ...

SEMESTRAL
N.'J AVULSO

Do Brasil edõlxterior
I PEQUENOS TELEGRI�SãDO D� I

Bilhete

G4G.OIB.70

14.397,30
273.143,10
63.243,00

],126.420,70
14.875,00
76.989,00
207.946,30 1.777.019,40

7.656.102,00
,

Importa o. presente balanço em. sete milhões, seiscentos e

cmccerita e sers míl cento e dois cruzeiros.
MARTIN VOl.LES - diretor gerente

_ Al?EM�R FU:!HS - diretor sub-gerente
.Ioão Jose Rlem - Crmtador Registro n.o 0159 no CRCSC

DESPEZAS GERAIS
Ref. exercício de 1952

Lucro bruto do exercício de '1952
Diversas Despezas '" , ".

Juros e Descontos .. .

Impostes. Taxas, Pre lridencia So-
cial ' .

Manutenção e Seguro::; ,

Comissões, Gratificaçõ':!," e Ordena-
dos , .

Transportes , , , .

Fundo de Reserva V al
Fundo de Depreciação "", , . , : : : :
Percentagens a Pagar .

A' Disposição da Ass�rnbléia

INDUSTRIA E COMERCIO
4.335,722,00

172.975,20
419.353,40

REPRESENTAÇÃO E CONTA PROPRIA

Sulteco Ltela.
815.936,40
342.357,10

Ui24.220,30 .

648.475,10
40.595',20
197.008,90
82.000,00

492.300,40

Rua. "I de Setem�)I:o 1922 - Blumenau . S. C. - Caixa

- Postal 521 � End. Tet: "SUL'rECO" -

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCERTOS,

. REGULAGEM, CAL!o.�P.AGEM, SINCRONIZAÇÃO DE BOMBAS

lNJECTOR·\S DE QUALQUER SISTEMA

.

xxxx:--�-

TAMBEM PARA BO,\' BAS ALiMENTADORAS E REGULADOR..>\S

AP_"'FlELIlO ESPECU.l, PARA .E\;RMAR JUNÇÕES PRA TUBOS

'DE ALTA PRESSAO

SERVIÇO GFATUI'l'(J Dl� F;XAME DE PRESSÃO EM MOTORES

_ ....
DIESEL E BOMBAS ALIMENTADORAS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



vidada
CARTAS DE AMOR - Anunciaram em Paris. que

í

riam ser vendida" em leilão as cartas de amor que Napo
leão escreveu ti sua amante, a condessa Maria Va'lews'ka, da
Pó lon íu. Logo se alvoroçaram os colecionadores de documen
tos hístoriccs. espalhados por toda a Europa. Huve um mo

vimento de atenção eru torno da famosa correspcndencía do
genlo corso, E quando menos se esperou, foi água na fervu
ra. O eonde Alexandre Mauricio Valewski, descendente de
Alexandre F'iot-Ian Colonna Valewski, filho natural do Im
perador e da condessa dirigiu uma solicitação às autorida
des no sentido de ser sustada a venda daqueles docume1'l;tos,.
sob o-fuíldamento de que as cartas eram "bens extra-matri
moniais e' rnorals que deviam estar protegidos com alguma
dlseríção", Corri Isso cJ[1cordou o juiz, que mandou guardar
as cartas,

'

BANDEIRA - O c1eputado republicano Thomas J. La-

UMA .i\lULHEH náo ueve ser

copia da outra. Deve, isso sim,
ter personaltdads. cultivando
seus atr-at.vos corl'igindo seus

uefeitoSi, mas sem se guiar peloh
processos de Fulana ou de Bel
rrana.
Veja as estrelas de Hollywood:

exstern às centena�,. não é? Po's

Vida

cujo modelo f\)I:necem(',!1
nosas leitoras; {, ri;> mu-

�
"1 :i ••}>
.. .�

.....; ....
�t:�. ""*

..- �� ..1
, .... "4

;,.4 ., �J
IN ","
, ,

....;; ., :J..,; ,'"

-J
,.

" A imlúl"tria da televisão - a

coaturna'Jo a gastar centenas de

11P.'l)1l1:I;es· d;c dól::r!;!s para uma

úníca apresentação suntuosa --,

éon�,íd:era; o É'spo. Sh�en, Q'1f'
consegue por si �Ó atrair um au

ditório durante meia hora, como

miraculoso. Aos o·

púnl'co, Monsenhor
amigo sábio e tol-o

Por Pilatos antregae ir multidão.
-

o grande autor d" nossa salvação.
já sente sôbre a fronte, tão cansada,
lima corôa de esp!.:1hos encravada! '.

De mil açoites é alvo o Rei bendito,
cujo sofrer por santos foi. predIto;
enquanto Barrabás é solto ao -v.ici·::,
marcha J,'sus ao monte do suplício!

Sôbre os crnbros levando a cruz sangrenta,
ca I aqui, acolá, er�ue-se. adiante,
chega afinal, ao Golgotha,
onde se vai passar a -maís triste
tragédia do mundo!

O silencb era grande, era profundo:
ouve-se ,:penas o bater dos cravos,
por soldadas romanos rudes e bravos!

,

E, como a serpente e mbronzo, bem fundida,
no ar-ido deserto foi erguida
pela ma,) de Moysés, velho rmiriarca;
como nos tempos de Noé a grande barca, ,

sobre as aguas do Orob, além se erguera;
assim tar ibern no monte da caveira.
fo

í

levantada a cruz, da qual p<'ndiaj
agon ísant.a. o Filho de> Ma r ia!

Hora de dôr! Hora suprema!
A natureza canta n doce poema
da redenção da Cl'L1Z, . ,

O céu recua, o sól furta-se á 1HZ!
Já a extrema hora é che-guda, tllíl·, é
Um forte brado a -, céu �p eleva:
"EH, Eli, lama Sfl"J[t('!tlalli!"

ANIVERSA'RIOS

-Quebrando Câbeça-

- 'ru/Jo Que fiz é falar - obsel"

vaml surpresos, 0'-' diret.ores d

'programas dll, TV, - Mas como

fala bem!
.

Devido ao horário

algodão molhado nesta mi�t:el'a� Ienxugue o;; seru e'3fregár. D?, para favol'('cer o fechamento dOE
poi� lnns�agei:, 'ti ;;e�H." (_ • -"�'! poros.
um l,oltr'o d", CJ'<;".IJ O ..!nto H:," Pode acontecer que 0'.5 cravos
tf'rnO \io Olho, " dali. segu'ndn sejanl realmente muitos e entcc
':t linha dos museulos, da ter,,- não é conveniente extit'pá-Io :l.E
pora at,� a r:lI? r!o ll'lriz (' su

uma vez, por'que pod81-:a dele"
hindo 1JUl'd a solJl'aficdha aF'

rninar uma. iriLação da pele e f]
voltar ao canto exter·nu. A noite
tenha. o 1tle'3mo cuidado. Um ou- aparecimento de cspónnas. Tir"

tro balsama par3 06 olhos causa então os cravos um pouro POI'

'<los. il'ritlldso é a compres!'3 de dia e continui sobretudo a cu'dar

camom'la, Dez minuto;; de unli- dos pOl:OS tlilo.tados em maneirú

<,aeão com um pouco de algodão que um'e outro ínconveniente sc'

m�lIwdo no chá 'de camOfllllá '" jam eombat'dos ao mesmo tem'

seus 0111::0;; rec"bedão um benefí- po.

eia, Um adstringente natural 'mu:'
to util no tratamento do� poros
dilatado'3 é O suco '<ie limão ncm
ore-se que o limão nunca de"e
faltar no, seu toucador).

PTIOBLE:,fA N. n!

I
VERTICAIS:

1 -- O mesmo que caJ'ctmelo :
HORIZONTAIS: - Semb13nte _ E,'croto, � - In

1 - Int['( pide'�. 2 -- ('Oh''::'l! vncacF.:: nÜ'�ti('a dos incro, .

f}ll.\, ::: � - F-'ir'ijn, -- o

nO\fl':"11 Auxílio -- Partir, 4 -_ Mamjfe�c
-- Letra gl·��a. 1 l?::!.�'·�·J1d.·;-'· ..... "':rr (p1.) -:- �i1hn tE:;COC·fl-.
(' a - AI":3.�) )dUI' \,_a� C l:(;nl;} .:: Al1nr -_ Tre�. IJ - - F�_'cund1!'
() (�Uh'ld I dI' (,;p:1'lri: I C:l'::l� f r'llnn('o-�e dus: gal nacf'Os)
(·J·V'J� L;;. " Tceidu f,Iv! P·i,,'a 7 �- �4..\Jr,:!? d· pd ..ção
N\l�dt·l'O l ..H V :!jl:1. X - lJU1', I-Iol':J. do OLeio ['!VÍ?lO �- r"r'::d:
th\�-'" Iln:-',n!l" r·,t�Hl:t� C111 Ori:��i - drt ,tiner'-J [L 1'( hdl(':';;]. B -- 1\lov1-
PlanUI ('I j{Jtl/�,I'[U11�"�1 [PI" 1"�'>:/I n1ento ppriódic:) dü� aguas do
na agn:L n Sr'r I' Ile. Hl'C\l:-!. i "[nat' _. Alinnã!l, Y -- Lin1ial',

Piedades ara eesl
SIM LE1TOH,A, tenha pipdadr,

dos SPl1h oln�J'._,. }�' pl'ccí:::o de:;·
confiar da luz, \Jprna�;ado in
tensa mmll1[) que se trate de
luz natm:1i parque ela quc'n;:l
n. f:'Ht p:pieh:1'me daspalpebras e

fi }·PHl'::eca. '�f'nl C'ont::u" flue :l luz
mu,to inl ensa podJJz'ia tambem

caus;:II:i'lh" il'f'itnçn.o nos olhos,
rnfr'3 :::ulquÍt'a-os C0111 yi'.ll'OS dto

Para o �'ol llUl� o(,u!O!'i eSCUI'OH.

nill'to toa ljtm.Jidude, Pense l10:,

!-leus. OUlO:; pt:lo l.t1ünO� tlua� ve

ZPt; no dia. Tenha <'111 seu ba

nheiro Ulll flasquiullO de agua
',j ftíl3da, i.t qual al'l'escfontará u·

mas gotn� tlt' agua de rosa', e

lave os OllU,,' COtn um pouco cip

�==:'ôf7�=1�

g
em 'Estofamentos ! ,

§A Fi�P.RICA ALMOFADA AUTOMOYF:L, sita II Rua
M,wechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro' Cívico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
ll:aã Automóveis e M:tiveis estofados..

PAGA-SE O'TIl'iIOS SALARIOS
Os intercssàdos, deverão se dirigirem a Gerenci:t com
l} Rnr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres-

pOnltencia para C. Postal, 1.242.
0\
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Senhores '·Comerciantes
RECEREl"tlOS

SALSICHAS TIPO VIANA - AÇUCAR ROYAL
EM PACOTES 5 QUILOS E SABONETES

___ LYNDA nos.

- o sr. Francisco Ramos,
- o menino, Edú, filho do

casal Heinz-Irrna Konradt;
- o sr. Zozimo Vieira. re

sidente nesta cidade_
residente no bairro do Garcia,
N'ASC{MfNTOS
- estão em festas os se-

BOA VONTADE NO TRABA'
guintes lares:

I
LHO :li

� do sr, Godoaldo Amorim Todo tr.abalJ::0_ deve se::- :l'ei-,
e sra. Irene Amorim. com o I to CO;l1 dísposíçâo, alegr-Ia e

---------------1 b?l� num?!'. FOl:a dessas con-
Gelatina de macã dícôes.. a te'- a mais leve ocupa-rR E (; E I '!' A' I çiio pode tornar-se ínsurpol'ti:l-

Q'.wtro ;_'laçá:', um Iítrc de ve I, causai' mal-estar e pre
águ'l, cincf\ falhas àe gelatim.
branca, .::inco folhas de gela
tina encarnada, dez colhere.,
de açucat', uma colherinha de
es.sel1cia dI> baunilha, alguma;;,
gotas de limão. Corte as m:,]

çãs em p..:daços e leve ao fo
go �om o litro de água e as

gotas de limão. Deixe fer ,'('r
dUI'éinte ',lI1S cinco minutc':;.·
retire, depois, no fogo, seDare
a maçã dr. caldo e junte â 9,,'
te a gelatína desmanchada '�m.
meia xícara de agua fervente,
DeÍxe esfriar um POUC') (' 3-

crescente, então a esser:.cia �

os pedaços de maçã, Dl'!,pf'je-
(m taças e 12ve ao l'efl'iger'l
CIOl'

PENSAMENTOS
- O futuro de uma crian

ça é sempre obra de SUê) mãe
- Napoleão.
- AS Mulheres e os médi-

cos são os únicos que sabem
quando a mentira é necessá
Tia para faz!::r a felicidade dos
homens, - Anai01e France,
- O QUE faz a honra de

um homem nii\) são as suas [J

piniões; são os sew; sentill1!!w
tos. -- Sehíllel'.

�.. -=-__._

};;" hnv" ido a V{a�hingt(jn.
f�m "ie vlsrtar fi nova eilh1f;fio de
tr-;"'''i-ii .. ,ln WTTf1, da cadl'ia

I nHl'\'tr.�;t, F'rmcnnár'Ios da f'mís
forn. me guiavam na v sit.a ao

I edlf1cio. mostrando-me amavel:
l'1H'flte to'Ja a as suas depcndên
çia:'l e �:g:plicando-n1P. o runcío
namento de ar montudo --_ ll'�!a
Worthington Corporat'on, nuan-
11'" algu�m s"O"(\rju rm o ncsistis
semoe uma teletral1'"missão di'

"�m programa. de Nova York
Tl'atnva-pe 'lo projrrama do Bis

po sheén, que se intitula "Vale
"a pena vver".

A segunda VPZ que assisti ('

o programa "Vale 3. pena viver'
foi em 'Nova York, quando fui,
certa vez, ao cinema, em campa·
nhía de 'uma amírrn aue o. ri"

I :r:eS'3U muito pnln fqtoV"'lP::' ,",,,1p

lnlda.. Fomo" asslrt.lr o filme "e",

I minhos dó NOl�te', que já não é

uma nov'd:>:"lp lTHl.S t.em o utr:i

tivo 'de ter sido feito no novo o

maravilhoso programa Ansco Co-
101'L Fomos aS'3istir êsse filnw

nu� pecuenc cinema de Grf'

enwich V.H"ge, onde são exíhidc.,

sempre exeelenks filme",. E�"c
. êinema sempre
cinema servI! caf" graUs, e" a

lém 'cHsso, dispõe de uma ga}eri"..
de arte e de um receptor de te

levisão.
O programa constava de dO'3

filmes e, quan':io chegamos" "".

'tava. sendo exibido o outro, Fi

camos admirados ao vpr a mu1-

Udão compacta que estava reu

nida em torno 'do aparelho de te·

levisão, Todos 'se n106travam pr')
fundamente atentos, vendo e ou

vIndo o programa do B'spo Shr:
en. QuallUo o programa term.·

naU. 'entraram para o salão de

ejibição,
Depois desses dois encontro,

ocasionais, que se deram no d�-
,correr de Uma semana, ache!

'me na obrigação 'de dizer algu,
ma coisa às minhas leitoras sô

bre o Bispo Sheen e Seu progrll-
ma.
Não pense a leito:-a que o p_ro'

:
grama é religiOSO, Na l'eulidM\e

trata-s'e de "uma série de pa!e,,;.
tras muito interessantes e l.n5

'trutivas 'sôbre os mais var;lldc:-i
'assuntOs\, tais como a 1iberd&'Je,
{} tédio. o comunismo. a fiflica,

a, guerra, 3, f'losofia e

mor.

Não 6C destinam essas pales,
tras aos crent'E!S de qualquer re·

ligião em particular. São nlen'3U

gens destína!das aos homens qUE

professam. qualquer credo ou qUF.

não teham religião.
Tôda a remun-eí.'ação que

Bispo Sheen recebe por seu p.!'o
grama é entregue

_

à .��íSS'O�
Bumanity, organizaçao fll:adu u

um dos ·departamento'.;; volunla

rios das Nações Unidas. No ano

passado essa organização 50eor·

reu ú3mi11ióes de lleS'iloas 'de to

dos os credos e raças, em quase
todoo os países do mun'do.

,

(Conctue nà 28. ptlgr:;.a letra .i!!)

l>'.raqueza Em Geral
VINHO CRF;OSO'.rADO

(ASA

A alimentação v san';o
magr�za nos casos em

é de origem alimentar,
ser cuidadosamente escolh.'la.
preferino-se Os alimentoS que,
sob um volume

.

relati'vamerÍte

homem; e que os persa.,. 0'3 gre
gos e os romanos a cultivavam
intensivamente parã sustentar
as sua'" cava!iw;daG militares,
QUE '1 allt'ga língua "!gípc:a,

falada no tempo dos faraós,
tinguiu-se inteiramente; e que,

. hoje 'cIn 'dia,a língua ia iada

:v:g!to é.o árabe,
QUE o consumo

ASSISTtNCIA 1l!E'DIC A PERMANENTE A CARGO UE
ABER'l!A AOS ME'D1üOS EX1'lnmOS

bustivel em um carro a 60 q'.li
lometros i:>, hora é sete vezes r;u

per:ol' ao que cou'3um'rá outr\1
carro iL velOCidade de apenas ,lO
quilômetl'os.

_ QUE. segundo a última esta
tística publicada, nos F.sta!:loc;
Unidos ·há ulí cêl'ca de 2400 a

viõc� pal'ticular"s_ mu to" d05
qua's "om autonoimu de vôo ca·

paz de atravessar o Atlfntí·
co.

QUE, na China me'.Jieva� ha·
via barénô não 'só para. o imp{"U11la escovinha macia com e'spu- raelor. como tambem para Oil

ma de Gabonete. Enchendo a e1;- membros (lãs pmhn:xad'ls e\3tan'
covinha de espuma. -pass-e-a com geirar. que calssern nas graçasmovimento cicular em to'do o do mona,'ca.
rosto, na 'te'.õta, e no pescoço, Es- QUE os cavalo., r" ,\'1'05 '.;;ent."ta leve massagem é extremam.an muito mais calor que os cavalas
te vivifícante e lembre-se qu� 1e outras cõres; e que isso se ve·
tudo quanto ativa. a circulação rifica por que, a côr 111)lJ1'3. tem
elos vaSOG sanguineos superf'ciais a pl'opiedade 'de atai 0'.5 ra os
é utilissimo para a beleza da, solares e de consevar grandemen
pele. I te. o calor.

Alguma.sfruta.<: sêca.'l como tâ
maras. passas e f'goS são muito
l'Íca'i! em glucose.
Uma dose .diár'a. 'de 150 a 20{)

gramas de açúcar, tomada de
manhã 'em j�jum ,num. pouco d�
:igua,a umenta regulamenter o

pêsa. Os alímentos serão semt
sólIdos, alternando cam liquido:!
Sem exc'eá'3o. Canler em bOl'1),I3
certas, mastigando b2m e lenta'
mente.
'NOTA: - Os nossos leitores
poderão Fo.lic,'tar qualquer can:
salho sobre "ri tratamento da pe·
lc e c.anelo', ão --:'"edico ....."necia-.
listá. Dl'. Pires. á rll,a lYIexico,
31 _.:.. Rió de Janeirq, bastando
eovisr o presente at'go 'd.�ste
jornal e !l "(:ndereço completo pa
ra a res!losta.

bOENÇ�S NEilVQSltS 'E

Tania IJal'a 05 cravos como pa
ra os poros dilatados, pdde ser

muito ultil lavar o osto usando

�LETRIcmADE ME'DICA - REPOUSO - DESIN'fOXWAC<tiES - ALCOO-
LISM.O - TRA:·.rA�N'!:o.S ·ESPECIALIZADOS. - \

•

AVENIDA MUNHOZ DA lWCHA N. 1247 - }<'one. ::lUSa
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUH,TRA.

C U R I T I B A P A R A NA',

CEREAL,'ISTA_
Cf,A T A R I'N,�'E N··S E

'.
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gar .maís eficientemente e Is- dê ':·Caxias. Estâor.errr:

CbndFI
"O TúpÍ,é sempre 'um adver"

to nos foi dado a observar nos I cões, portanto, de obter, um sárro de respeito para. qual':
treinos que se realizam no .r íunro de b.oa marca contra quer quadro. Seus defensores,
gramado da Alameda Duque os gasparenses.

.

muito volutariosos, empre-

diaEncontro
Em ;i;tude de terem os.di- bandonado de vez, dados os

l'igente.s do Gr.emi.o ESpqrth
...
·O Jr.�E!StíltadOS pouco favoráveis

Araranguaense respondido' ao' .Q.J;l,e tem dado. Trata-se, por
Palmeiras que seria ímpossi- tanto, de dois times que se

vel sua vrrida a Blumenau, empregam com muito entusias
para a, dii"pub de uma 'parti·, mo, com muita ,disposição,
da amistosa, o alvi-vcrde 'lo' cuja maioria dos elementos es

cal onf'rentará na. tarde de se- tá,.em.franca ascenção técnica, ;:
gunda-reíra, no estádio, da: A- ;�bora·. Se�arlTI al.·nd.a bastante t
lameda Duque de Caxias. a JOv€XJs� C';"',, t
representação do TUDí de Gas-I ..•. O onze do Campeão do Cen-

fpa r.
' -

.

I tenário tem atuado com, des- ,

Como poucas atrações estão ftaque nestes .últímcs tempos,

y.cserv�das, ao púb�ico local !lo 1.'sto .acontecendo tan:bem �o .1::cpgunao d13 de Pascoa, muito cotejo frente ao Olar-ia do RIO,
boa foi a idéia dos mentores·l;quando, mesmo barído p�r um
�smeraldinos, programando lplacard elevado e dominado
um cotejo aue

.

se não é
'

lá

Itécnicalnente
pelos barirís, a

,::c muita impor'tanda, não d.ei� J.resentôu u!Ila a.tuação plena
x.a de se constituir num dives: mente convmcente, a qual sa
timento para os adeptos :do 'l,tisfez i�1teira:t1:ente.a numeroj
e sporte-reí locais, ou pelo me- ,5a torcídn al:Tl-ver?-€_, salvo, F
nos para aqueles que não po-'] claro, .os mais fanáticos, sem-

del.i1 passar sem qualquer e

.. n.,-. ·.'j1.)r-.e. i�.cOn:for.ma.
dos

com.
certas

rontro de futebóL
. .

.

;ier_rolas; mesmo c�mt�a �dver:'
Frente à frente estarão dOIS sanas de categorta Indiscutí

quadros ccnstituidos de joga-4v.elmente superior. '.

dares amadores autênticasL Os rapazes que vestem a

"pratas da casa';, uma vez jjaq1,teta esrr:era�dina, ,

é inte

'1'Jt'. tanto nas hóstes palmei-.: 'Cessante assmalar, apos aque
renses, como tcmbern bugri-la lição de futebol ante �s.
nas, o profissionalismo foi -a- guanabarmos passaram a JO-

�������

i "INstlfUIO o.E
i ('lhos- Ouvidos Mafize '", Garg�nta
I dos Dr!.

I". r j i !lavales
Fo�mado pela Faculdade de Medic�na da Uni.

versidade do' Rio de JaneIro
Professor Catedrático de, Biologia da Esco.

la Normal Pedro II
Assistente do Professor David, Sa�son

Chefe do Serviço-Otormo do Centro' Sauâe de
.

Blumenau.

, .
-

- . �

co.ntinuam a. circular no.ti- ,co.rrente'. Ferr.oviário, na 'ca

:ias sobre a efetivação de ;di- pItal do Parana, rumando" em

,ersas pelejas intermtllücipais seguida, para Santa Catanna.

�m nosso Estado, neste Ines' de1--

:lbrlL O p-,:imefio quadro a 1.:.,'_.!!!.'l!!!!!!!!!!!=�����;;
fÍsitar-nos foi o Olaria, sain-Ido os alvi-celestes de Santa.
�atarina sem uma derrota (
walquer. ; I
Tambem esteve, e,'n visita, a ,

31umenau um representante t'
:redenciado do Bonsucesso da

C3pital do país, que acel�tclU
:::otejçs em várias cidades bar
riga-verdes, inclusive� aqui se-
5tmdo se propala. Considera
;e como certa, da mesma for�

na, a apresentação do Espor
te Clube Bahia nos gramadas
ie nosso Estado, já que o te7

tra-campeão da Boa Terra en:
�ontrá-se em Curitiba, t0111al1�
10 narte num Torneio Qua�
"jrangular patrocinado pelo Co - � - -- - -

- - .......-

ritiba. :Uão virá· o

I Agora é o Madureira que
vká ao sul, tendo seu empre- IraranguaenseJário se avistado com oS diri-

'. Pretendia b Palmeiras tra-,

i gentes dos clubes principais de
zei" a' Blumenau, na tarde da

. Florianópolis, onde, ao ,que .

f
.

parece, realizará uma exibi- próxima segunda- 'eIra, o es-

r;ão. Os tricolore.s suburbanos quadrijo do Gremio Esportivo
do Rio enfrentarão a 12 do .,.t\rarànguaense, da cidade de

Arài"anguá. A oportunidade,
para tai'1l.o, era das mais �ro- Sugestivo encontro de fu

pícias, de vez que os sulmos tebol vem de ser assentado

aqui pode�iam jogar, quando para a tarde de segunda-fei-
..

da viagem. de regresso de ra, reunindo os quadros do

P R O f E· S r O fi � (' Joinville onde terão de en- Bandeirantes e do Amazonas.
J K L J :frentar �ela segunda vez o !\ssim, após longo pei-íodo de

América,- inatividade, os tricolores vol-

-,-_,-._._\! ri 11 ,Acontece, entretanto, que tar;io à atividade, de,fr.ontan-
!] . "H ... E.� c. ,AZEXEDO II segunda-feira pela nianl:lã re- do-se com :rm adversarlO que

./ I Reg. :;;'0 MinIstério da E�uea- II tornarão em avião especial a em seus malS recentes compro-

g ção e li;aúde: Francês, PortugUês, I Araranguá, ficando :para da-

\miSSOS
tem dado

demOllSifn'1@ Int:ilês, ·Matemática. Este:n6gratla,! ta mais onortuna o cotejo, tal- çóes de seu real valor, con-

� I Datilografia, Correillllndenel.& II vez denais de encerrado o qUistando vitórias muito sig-
"" I e Geogratla.. II Canmeõnato Estadual. Esta 1i:ficativas,

. ,

� IRes,: Alamêãll Rio Branco, ii foi a-razão pela qual o Gremio O match em apreço lera h�-
"'� B l U M E H A U 1 Bêco depois da �Ila Mllir�o, II não aceitou o convit.e do Cam- gar na vraça. de esportes sr

1��_,.,.,.,."....��.....,....,.",�",�� \ Cal1a, 8.9.
.

li peão do Centenário. tuada em. Salto Norte,
,_____

_ �_-_____ _ ._"' �_

,����...��
..

---=--'��:--""""'��':"x�SSS"'S.;.&ESS§S.'S§Si:6.����-:s�;:;.,.����������>+sM,.�SSSSS'''S·.S:;SS�6:S�'"''''''������......=�::l�::O-'�:::>-'''''''-------'---- -
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de 6
-

enseJo assistir .no
fica oportunidade !lara acer- mete <'.5 sensacões de um elas
lar filais ainda suas diversas síco ou 'de O1:;tl'O espetáculo
linhas. nascendo daí um natu- pebo i ist ico qualquer, quando
:al otimismo por parte de seus estão em jogo os dois pontos
tans, quanto à campanha que .:Ie qualquer certame oficial,
vai empreender- no carnpeo- pode, no entanto, oferecer al
nato oficial de 53. I gUI1S lances interessantes aos

A contenda em apreço, con- desportistas que resolverem
tc rrne já dissemos, se não pro- tomar o rumo da Alameda

I Duque de Caxias .

gam-se nos lances com um en

tusiasmo único. e disto resul
ta, às vezes, a conquista de be
las vitórias. A equipe não está
ainda bem armada, pois mui
tos dos cracks aspirantes fo
ram à ela promovidos recente
mente. No prélio de segunda
�eira encontrara outra magní-

. (OMÉ�R(IO DE SANTA A.
-:- Matriz; I T A J A r

23 de Fevereiro de 1935
.

Fundado em -isco-Endereço Teleg

Blumenan serà �alco �ia m, �ela �rimeira vez, de
um .match jDteresla�ual eorre equipes �a 2"3 diviSãO
Relrlbuirã o Vasco da Gama de Curitiba a visita que lhe

.

fez há dois anos o Vasto Verde
A Sociedade Desportiva mo tambern para ver o esporo i primando seus dirigentes por

Vasto Verde é a agremiação te de Blumenau na posição de 1 seu alto espírito de In iciat iva ,

das gra!1des reallzações. Suas destaque que lhe es�á reserva-I Va,le �iqlli rcssalta� qu� pela
diversas diretorias tem traba- do em Santa Catarina. orrmerra vez na história- do

lhado sem esmorecimento' não As conquistas saciais e es-. [uieból secundário desta cída
Só para lhe dar um prestigio port ívas do gremio tricolor de, bem como do Estado, foi
que hoje já é dos maiores, co- contam-se em grande número, I) Vasto Verde quem deixou

i Im�ortanle reunião eul �irgto res e I ;'�:���::��::i���::::,:�
• d d �I·

111 v

2 I· Ilha a mernorra , em 1951 e por

]onauorsQ UR Im"ICO! na a� eIra I�i;�el��.\ !�:::;�;:md�.or�:�l�:�9 o U II é;
fi. Jora vltOl'la, por 4 x 1, NJntra

T
.. ....

d
. () Vascü .da Gun1a, lll'il dos

em a mesma seu IniCIOmarca o para gl'andt'S �onjuntos eom que

d Ad
li

9 h éd' I
�Olltu (I lutebol da segnndon8

passe . e uel as oras, na s e campas re le Clll'itiba. S5.0 �s _vaSCai!l�lS,.'

, O�. ÚltiJV.'lOS
acontecimentos

I
desencontrados, �eem provo' ,lg�l'a, que. r�t..:lhUll�ao 3, ':.I.SIt:�verifIcados nas hostes do cado entre associados e fans .:t�� lhes flZU allJ 0;; _va:üuvel

Exo-tou-se a pac·.eAnSloI"'a dAS pró.'filere'S a:llv·.-rubro'""" Gremio Esportivo Olimpico, em geral da popular ag1'emia- dll�O�, devt;'ndo eXlblr-se
, J�O

V III'" U '" O .,. nuitos

coment.ários,
cs mais

I
�ão da

..
Alameda Rio Branco. orOXlmo .dla!fl no EsfadJO

Conforme notiCiamos na ediçã.u em ;;e1';03 pr:,juizos I,ura
.

"lf'U rigL'ntes alvi'''ubro'il enviaram :10 ,-------- A renuncia dos s1's. Arnaldo Curt Hermg.
'de ôntem, por ter procedido iu' clube, o pl::tiers Aduc: foi se".',o presidentl' da L,B,F .. :Jal""Ôl\ Todos (JS clubes da ,Divisão Martins Xavier e Otto Abry Trata-se, não resta dúvida,
'corretamente na p.eleja de do' ramente penalizado pelo GrenJi;: tem " tarde: E;xtra d� P�'ofissionais já en- acs cargos importantíssimos::le um. fato i.néd�to par� os

mingo contra o Duque üe Caxia'2 Esportivo Olimpico, que at,uba Ilma Snr, Presidente (1<1 L,TI Vlaram a Llga. Blurr:en.auense que ocu!Javam no clube,
.

o �.:=sp?rüstas cl,�adl?OS, pOIS s(,

de- Rio do �ul, e tenda em ..V';:t3 de colocaI' seu paGS(> ii vehd;;, P. Pl'ezado Senhor: Tem o pre de Futebol a lIsta tnphce dos procedimento' de certos
.
JO- : a e"te o pumelro e.mbate

seus frequ<>ntes atos 'ue indisci- pela quantia de Cr$ 15.000,00. sente por fim levar ao conheci- ,nembros.9ue os rer:rese,n�arã.o gadores da equipe de profis- !11tel'estadual entre conJuntos
plina, os quais teem resultadt Eis o teôr 'do oficio que os di- menta 'le V. S, que. em réun ã,; I�S, reul1l?es dC? Conselno Dl� I

sionais e outros fatos impor- ja segundona que se efetua
_.

r __J__ • da Diretor:a deste Cluhe ontem vlSlOnal, lncluSlve Q GUaranljtantes tambem. tcem agitado ::,m,Blumenau, O 'vice-campe-

CO ·"".e.,.s·la' C·,·.O.O.. ..,·"I.ulII,·.d'.•a· a :f'a.liza.da.,
ficou reÕÜIVh.lO· apl. ical 1'1.1:€:-.s�gllnd? a.

s ?n)l?rias\,a
..�l.·�,-. bastante a vida interna do ão de 52' já solicitou á Ligrj

"

"O aUétu pI'ofissionnl ADUCl maçoes d.e Lr;1. sec; dIrlge"l�}) clube, uma tradição do des- Blumenauense ele Futebol a

VILAL, imct' 1,0 pO!' ('sic <:luh3 nossa l':'�;)Olt�ge.n, tomaI d I porto locaL '1.ecessári:1 licença, para pro
a3 segu:nte-3 pelUllidades t'cnfm". ')�rte, l���amelüe, ,no campeo� Tudo isto, por certo, .

será n;over este espetacl!lo se.n�n-

O
�

O I
' III me a lei foc,ulta, a saIJtl': a)

I' �1a�.o �flCJal d,o co�r�l1te, AqUl r passageiro. Diz-se que depois clOnal, que deve ser.' preste ígla�'IIIreIOrl"8" 00 I PI C O pQi' 1'0.,. ofen'jido mOl'alnlPntc ""id,) algu,mas delas. I da tempestade vem a bonan- do por aqueles que sabem re-
. '.. OLIMPICO - Adolfo Buss 1 l' d conhecer -s esforco d .

, .. .: .

.

"'., 'dirigindo palavras dt' haixo ca' ... Iça e cremos que ta la e a-
,

l" '.s e unl

: .

•
.. .

... •.• ,'" 15.0) :10 quadro soc'a} d.oste clu- membro efetivo: Renato Belll- conteccr na Baixada, onde e- pugIlo de, (�eSpDrtJstas que
.

.

T'
.

d he, dUI·.ante o transcurso. '�ja J):11.'
I Lo, 1.0 suplente; Edgar Arru- t -ment'os n1al's pondArao'os e5-1

trabalha desmteressadamente
Meyer - Diretor eC11lCO e

, .

..!
I ,,'a lo 111e' 2 o sllplel1te -: -, pelo progresso cada vez In

.
,

,

P D' uda de .futeb.o.l l'e8!Jz:J(b em:!� [a '" ." .

. 'a,,) procurando solUCionar os d' . ,

aJOI

Com as demissões. do Dr. Futebol _:_ Jose· era - .11'e- CARLOS RENAUX 01
L

I
o -SSO�l< i 11

Arnilido 'Martins Xavier e Ot� tor Técn'ico de Atletismo _

do cuh'ente mês, cvnha :, A.LI, "

• -

, �- intrincados problemas com "'.' (.; d Ion ) umenauense.
.

Duque de ·cax'a.s, 'Je .R.iO 'do SU.'.l
gano l\iIllellel', ,me!1l�ro efetI-

uue se debate o gremio vice- F��el11os voto� paEa que se

�o Abry dos cargos de 'presi�. Edgar Arruda Salomé.
_

.

.

" .. J ". ..
.

.

'. r vo;
Adhel'bal Schaeffer, 1.0 c�ampeão da cidade criados ::a_nÍlLlTIe n real�zaçao da pe-

.deiite ": '1.0 -vlce-presiden�e: Dentro 'das próximas sema- em no.. so C.,LülO, luulta (1,
I t CGd 2 I

" leia entre ca'°l'lnnnses e a

rêspec',ti,váinente,' está .aSSlITl nas, _Der certo, serão conheci- 60c' de se'JS vencimentos relati 1 SUl) en e: yro evaer, .0 "laturalmente pela falta d,e I . L_. • '-' pc-

.. "'. . '.,�'de. ., _,� I, ;uplente. ',;nelhor visão' das coisas "ue i r�lIaenses, c,om a qua.l lavl'a-constftúída, .;)rovisóriamente., 'dos o,s nOlTIeS dos novos 111an- vos ao m � e murco {) por -( , �

Inam
os 1)I'GCeI'e� t 1< '." .,:

�,'

I GuARANI - Edgar Knae- ·.'e I'elacl'onam com o fuiemoL " "�ICO ores,
a

..

D
.. 1're,.·tor1a do

Grem.
io

Espor-.j d.ata.'.r.i'os .a
..

IV.i.-r.'Ubros, ha.
vendo d 1 f lt f malS um tellt 1canS! er,1(a a a grave; con o.r. ;el, membro efetivo; Nilo Jo- Para as 9 horas da próxima

o sensaclOna
,

tivo Olímpico: enorme expectativa nas hóstes t t' t.

IPresidente _ Sr. Adolfo ela agrem-iação da Alameda me. cons u, no a .Jgo qual' o u(· ,é Corrêa. 1.0 suplente; Edgar segunda-feira está marcada

Hass _ Secretário Geral _ Rio Branco, pela escolha do
contrato n,o 3150, reg st.rudo n' Muller, 2.0 'óuplente. importante reunião entre os

31', Renato Benito _ Tesou- mbstituto do Dr. Arnaldo
- R.D, sob 11 11,0 47/5:: ('111 16" 3tuais dirigentes e jJgadores,

lt \/1' •

X
' 10.1952, firmado entre o citado O Pa,ll11en·.as Es.porte Clube, t titulares e aS!lirantes, do Gre-

,re.iro Ger;l.l - Sr. Wa e1' ,.,artms aVIer. _". L BIatléta e [;3te elube su;:;pender a �omumcou alga un:e- ! mio Esportivo Olímpico, ná

parti,. desta data o Y:gor 'elo CCl'L1- nauense de Futebol que se 1l1- séde social do mesmo, oc:'!sião
trato qUé' terminará em 18 c lEressa pela renovação do con- ! em que serão alvo de debates
setembro de 1953 e negocial' o trato de �ageL O refe�ido I ,,,;irios assuntos ir;v,ortantes,!
seu aLestado liberatot:io com :)!Jyer �SSlllC:1 COl11prom:s�o 'os quais dizem respeito às fu- I
qualquer ASSOCIAÇÃO que for ,�om O Campeao do Centenano turas atividades dos quadros \
in'l'cad<l peJo atléta ADUCI VT, como atleta não-amador. sen- Debolístico:; alvj,-rubros. cujo i
DAL, mediante o pagamento da �o s<�u cO�lcur.so imprescindí- �e�1C.:ímcnt�: nestes

.

ultimas I
1uantia dr, C:-S 15,000,00 'quinze ,e1 d eqUIpe que atualmente" meS2S. multo tem deixado a \
mil eruzeiros. Outrossim, "olici�o \'em sendo orientada pelo téc- de.'ie.iar. !
� ob5equi-. dp V S. informar " nico Argemiro Car_v_a_ll_10_.

'

� �__�

Federaç[' Catariuf'nsc e Pute'

Capital' ';,
.. 'Ci"$ 50.000.000,00

FUJ;1da de Reserva. .... 35 A)DO .000,00

total do não exiglvel .. Cr$ 85.000,000,00

Total dos d,épósitos em mais de (�r$; 700,000. uoo.oo2[1.2.53

� 4JIE�êll\S J!: ESC1�Ir(JRJpS ,Nf'.S l{:RIN�;IPA1S J_JR,A.ç \8 J)O ES�
,TADO DE SANTA CATARINA. NO RIO.DE JA,.NElR.O E CURITIBA

.
.

'l)a�as de Dep6;;5tos
:Depósitos a V'ista,(&e,xn)ilnJ'te) .2% .. DlilPO'SITOB A PRA.ZOF!XO

.

DEPO'SITOS LlMITAOOS'
,

Prazo mínimo de' () mêses 5.112%
Limite de Cr$ 2�O.OOO.OO 4,1/2% Praso mtnímo de 12 mêses 6%:
Limite de c-s. 5dO.OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES' Aviso de 6U dias 4%
Limite de Cr$ lÓO.OOO,OO Aviso de 00 dias 4. 112%

e RETIRADAS ,LIVRES AViSO de 120 diaa 5%
CAPITALIZACAO SEMES'l'R.AL '--

ABRA. UMA CONTA NO ':1 N C O" E PAG UE COM �HÉQUE

Colocado á venda o

,II

e SI
Diplomado pela FACULDADE ,NACÍONAL
D.E MEDICINA, da Univ�rsidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do ProLDr. Halll David de 8a11-
!lOD. Ex·assistente tIa Clbiica.de Olhos Dr.

lV.[oura::-,B�asil
" ::'�

PARA DIAGNOSTICO E TI:tATA

MolesUas DE:O_LHOS ..
;

NARIZ e 6AR61"1A
. .... __ , '; ',_ ';

__ n_,

ttste Instituto Especi;llí�ado está Ma,nifi�a.
mente l\'Iontado e Instalado com,a mais
Moderna Apar�lhagem ,para todo e

Qualquer Tratamento.. dà,�ua
,

especialidade
Todo o seu Instrum.entaI..foi Recentemente

Adquirido e hnportadc:i da Suiça
Alemanha e America· do

Norte. lambem o:mu�ureira:iprgten�eDte
'aluar em'� a D t a I a r i '.

-_...•.�--

__
0:#1_••
__

APA1!ELllO MODERNO SIEMENS PARA
OIAGNOS1.'lCOS EXG.LUSI'VOS DE DOEN-

ÇAS DA-CAnEçA.
.

_._0•••__

Gabin,ete 'de Fisioferapia boi, es,: <Ieliberaeão, Sem mais

pará o momento fil'mo-mr, aten

ciosamenle, (as.) Adolfo Has'j
Preso em êxcTcieio.

BISTURI ELE'I'RICO, ,(para. operações .sem
..

.

, �sangué)"
.

ONDAS�éURTAS '(UItraterm Siemens
modelo 52).

lNFRA.-VERWIELH.o
AEROSOL (Aparelho in-

,lez p�ra nebulisaçã()' no tratal'neilto ,das siua..
, !iintes sem,operação). EI.ectrocoaguI�"ão.

.

,DiafaJlQseapll\ etc.
-��....•_,_.

Gabinete de"Refração
. PARA EXAl\i:E D.oS . .oLHOS
<EQUIl'!t-BAUSCH-LOl.\ID)

PARA RECEITAS DE .oCULOS E
RESPEÓTIVO CONTROLÉ

.

·DASLEN1'ES RECEI
TADAS C /VERTO-

.' l\!ETRIA.
Mi.crosc.6pio bino.cular� Lâmpada de Fen

.

·4a';_ )"!3rimetro).

Ciube Blumenauense de Ceça e TirolEstamos diante de mais um
,

r�aso que 'dará lTIuito "pano;
par:: manga". Ieger está para tmgressar no Caxias de Join

'iile, se é que já não assinou
contrato com ü alvi-negro,
mas o Olímpico, que dele não
quer se desfazer, acaba de en

viar à L ..B. !". um oficio, de
nunciando-o aos dirigentes
da eIítidade local.
Apesar de ser atleta ama

'101',' nercebia luvas e ordena
dos, constando seu nome, in
clusive, na folha de pagamen
,to dos nrQfissionais alví-ru
bras, r�lzão pela qual está
preso ao vice-campeão ele 52,
Tanto o, crack como o clube
da Baixada poderão ser puni
dos severamente, de vez que
\quele não !'lode neln deve

perceber crdenados e luvas,
nem este pode incluir seu no

me. na folha de pagamentos.,

Progttama
mA 5 DE ABRil = Início às 8,30 horas
TIRO AO REI (Alvo' de 11lonas)
TIRO AO PASSARO
11 HORASr banquete c/senhofa�
18 horas, prodamacão do Rei ao Alvo, cavalheiro� e Rei do Passam.

, j

Pedimo} o comparecimento de Iodos 0$ sóchn e sua colaboração no

cef�ame •

11 Fêrtd:1s. Esplnhas� Man- II
II MU, Ulce.ras. e 'Réumatbl- II
II mo� II
!l ELIXIR, DE NOGUEIRA I'
I! 'Gl'ande Del)l]r.atl..... II
II ... do lI�ngue' II

__.•.-et,,__

Gabinete Ue Traumatologia Ocular
:EXCLUSIVAMENTE. 'RARA TRATAR ACI
DENTAOOS .DE OLHOS • EXECUTA PERI·
CIAS - CONFECCIONA LAUDOS E DESMAS-

CARA SJMULADORES.
.1 .

__,_'!•••_ No d�torref do dia hmcimnuá ã CANCHA DE BOLA0, lendo dis ..

pulado} valiosos premi€)$ entre os associados.

NO, T A: .... Acha-se com o zelador a lista de inscrição para o' baR"
(lUele.

A DIRETORIA

Filmes e máquinas fotográficas das me ...

....... .Inores qualidades .. ....

�-----

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR. 1.436

Oficina tomplé!a [!�ra fabricar qualquer
......... Ijpo de lenles'�"""

COMPLETO SORTIMENTO ;DE

O'(ULOS PARA SO'l E DE GRAfUS (Defronte ao "(ine Blumenaui!r)

�__;;z;g.ss;*9t§§���'*§§§§4;;;,q:;;;çg�§���§;Çs;§...::8?����,.&k::-��ª�::;i��::=�SSY���?...�����*±-��
_� �;;,;•• ••••,.=•••"';"'"r.,".-" �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Un íiio Sov iética Lern o

costume de apresentar 110"

varnente Ú assembléia ple
nária, quando esta é cha
màeb � ratificar [IS resolu-

Circulo

Ini
ost

udança
de Soviética

r uss

ro

SarlTl

•

1 s sso

ra próxima a Assembléia
Geral ratificará as decisões
sobre o desarmamento e o RIO, 2 (Merid.) - Com ea- mes de Petropolis ainda nã

fato de não ter a União So- pital brasileiro e holandês se- foram desvendados. O dele- sobre
rá montada no Brasil uma fá- gado Godofredo Ferreira vol- existentes nas contas do ímviética feito circular ainda br íca de aviões. comerciais; tou de São Paulo, afim de posto sindical, decidiu dar o

sua antíga resolução, pode Já se encontra no Rio de Ja- tentar levantar algum indício prazo de sessenta dias ao Mi
ser uma mudança de posi- neiro sr. H. Víchertínk, di- do paradeiro de Irene Hunger nístro do Trabalho para que
cão. Mas essa indicação a-

retor de w!:_ll_ fábrica �olan- e seu filho Har-rld, bem como apresente contas à Comissão
.

.

. desa de avIO!::'S que esta tra- o paradeiro do italiano, que do Imposto Sindical.
penas denta de apresentar: tando, junto às autoridades, seria o novo amante de Irene, O· Tl'ibunal deliberou ainda
seu antigo projeto. Enquan-' da instalação da fábrica na mas sem resultado positivo, que é devido tão somente ao

to esperam, os círculos da [lha do Govel'n�dor, Por outro lado continuam che- ,i'vUnistro do Trabalho, que não
ONU mantêm T··· . ('("'1'" I

Denso místécín nu "rime gando à Polícia numerosas ponde enviar à presidência da1 c- 1 I 111.1 .i.1 li! ( (te Petropnlís J queixas de desaparecimento I Repúbltca D balanço do referi-de reserva. lUa, 2; (Mertd.) ,-- Os cri- de mulhsres e crianças. do Impostos.

1!t

1 De
tit

�Hpit31 miIlo para instalar Sessenta dias de prazo para o i�isl.
uma la�rica �e aviões no Brasil do 1 rabalho prestar contas ao Tria

Nações Unidas, Nova iro processo, antes do voto

Iorque, 2 íUPI -_ Círculos I sobre a resolucão do desar
da ONU demonstram sur-] mamonto adotáda no dia 21

presa em face do caracter -:le março, à Comissão Pu
sensacional dado às infor- lítica. As emendas, por ou'
mações a respeito das emen- tro lado, haviam sido regei'
das soviéticas à resolução I tadas e a delegação soviétí
sobre () desarmamento, ma- \ ca votava contra a resolu
nifr-strmdo assombro por te-l �:úo. O que p-u-ece mais síg
r'em sido essas emendas ln-I n if'icat ivo i� que a URSS
terpretadas como indício ainda não fez circular o

d� uma tr::mgfol'll1.[lt;ão ra- j texto. da re�otw;ão de sua

dical e certa na atitude da autor ía rcgeítada pela co

Unláo Soviética 11 respeito j missão política e que acuo

dos problemas d,) desarma-l sava as potencias ociden
manto. Observam t,S rÜP!·;· I ta is de ter-em "sabotado"
mos dr.�u�m; (�t,ie =. f,mPl!� l'dstt'matieCtl[Í!�n!(' .os traba
das SOvlet.l�:as ja IlftVlalíl si-

! lhos lI<: cormssao de desar
do subruetídas. COtll um ou- i mamentn.

RIO, 2 (Merid.) - ° Tri- Absolvida Elvira Pagã

Por ser santifleadc I) dia

sall
i i Irafi,

Grande massa de

si nilica O do
-a Pr I ii ra

gaúchos

slor
e Lajes

incorporad4 à populacão lageana«A Nação»
POFtTO ALErJRE. 31 (:feri- [-s, coopedando nara S.'\l de"Q1' I'U que tal ocorr-esse. bnstar "l, que urna linha fosse extendida

diOn�l) -, O "Cor-r-elo do PDVfJ'
I volvimento em Ú,(l:J..q ::l" ativ,�,,, de Vaeaía áquela c,datlf' I nr:

flul:heou um", cor-r ... ·
rlpond,"nci:t i

df'� econornlr-a«. .

M-"
.

-fi
.

O'"
E3ta com 120 quilomFl t'o� fYn'�asalnadu pelo dr-putadn g"UdlO O sr. Adaít �.ror[)s !·(":lalí.a. '! 8 Il PEK·EGRIN) construção da qual, não frütar>:o

vclu I MOI -i i . p!'ün-dentc ti"

L"'j ,,',!'1 fie" lo do ,'[orr;o adrn ín ....:· . o apoio dos fazen',e:l'os e clu. ,:"
je s, [l.-," n;d:!l�do (1\1\' o r:.o I:,ar: tI.'ativo '.la PI'cfcituI'a e Lajes, I RECEBIDO.S P�lO PAPA conservadoras,

'

Ue. do �Ul nao tem sabído ,+pr.j·/ vlz�ndo ev tal' o exodo da p'�r': n • r,
Problemas f!Uf' nj "'''in o 'j('C

d
verta!' a"" oporr un.dudr-s !JW' hl") lação pada as cídade« Constru.v

CIDADE D O vATICANO. • coordena�a' ?OS g�v.e���d��e� d.' Atacadas as pOSllllçO-esestão sendo oferecidas peo de· uma serie d" n1Plhor"men:o� p�
(UP) - O Papa p,o Doze rec(' Santa Catarma e RlO Gl'arL' .. e do

senvolvimento de ;;:·... llIa .;"t",· 1.1'(' n·· "lIni·, f !'UI·"m�·fl'; '�'n�i;in'.' heu hojc· no P;jlác·o ApÕ!li"I·cf Sul devem ser resolvias.

Ina, nest"" ú!timrh nnn". 1'0.... gratuito;;. escolas, m[ll('r� ".!:l,dr:"
oito mil pereg-rjnn.�, ao" qun.í' A.IJá:.;. o propl'io 81'. Anail Mo-

rtiio temI l'''eil.-.dos �i·>. c[,l!lu·.d· 'U'l'újiO!·to., p Um S'"!'!\ r,UHWI"
j ,!Oll em ."" s. hli,:f'lu>: [lft.(·a ex· rais diz da necessidad" de

ONU no setor de 'Iulso'D.... :J_(.(J(I.{ (�Onl anue'e �m�t:'lÜO. d� p!'ovidpn�:�-I.� fH'Op:y'P '-;'ÍsÚl,,' J nbcar a Slg7l!flC3(';ftO !ltt. Sr:n.1211& env�a';lo Ufa I'2;qn .!-:··lentj! (h� ln

Depois de fazer urn h:·:,fn�:k' [ue ,1m,,,,n"tr:1m o c:H'lnho com
Santa. para o muwl� c:Jtol Cf formaçães a.o J;TJV"I'ntv!orD"I';,f:

··r-llJl·(; I �-r.·lf:(':ro1f'nto e progr(' ",..'"iiÍ I 'lue ("I hP-T.• 'f:I!' C;�I'lel'\_"o {;:;(.' DepOIS I.é atL':�:V(1 f'�':T' r-" �u.l�}, ,:....... p··!rgnntfJdo-;h.e qua s as

da refer'ida c:cb'"" ('atal·inen�". sendo !'IVfll'ado.· �pal e ducal, que ,>' ávem r<!' providencias adolada�, pUTa ] .... !A nro1'ósiio de u'a no1.a que cflmento policial, o informan- na qual "S+;IO espeeif e;""," ,,' Lajes G�tá unida ü. P'.n'to AI,'. ple1.oG de peregrinos, o Santo "OIV�I' a (,t!t;� ao ti" '.:f)nc,'e :,L' Frente da Coréia. 2 (U.
. - .

I h ·.:>.adre che..:rou na, se(�ta� t.�.·f:>31 ato '

publicamos ha dias, em torno te. com seus esclarecimentos.. nll'�!l' 'o SUOJsoJo (. hplicacõe3 gre e Curtiha pOl' exe"len1p ,," In"n.to d_o E.treito ':0 Urugua:'l p.) - Um comunicado do
de uma briga em frente a u- procurou assim ressalvar suas industriais. bem como o ''':e''PH rada fé' ",,'uI, contando em GC'i

ri�1 no salão da ben."nl'. "n 'e
as hgaçoecl telefonicas, 'i por"'.' I . • •

b·t
-

d"d b'l'd d V'O!V'llll"nl'J °g·r col« ri' e" lt 'lCUpOU o 'trôno pa.naL li' d311 fa- a'o l\'-all'!l'.',.·ul·J", �., ',IOTlic.',< .'••.) I Olt"VO Exerc.üo anUnCia
lna OI e. em que OIS el a- responsa 1 I a es no caso. � �. v " I' gPIC aeropo( o com pousos d·al'íG'� ,;.. .. CL. v -, "

dilos estiveram empenhados tendo ficado delnonstrado que: :15� na Ia o tII�putado. que gran(l" varia., linh�s aen'as Curec(' co
nu ao!:' peregd nf'� em "')rtug"l: Barracão P. Go'-Enque " o'"� e;;?0_', que forças chinêsas, avalia-

em, luta corporal na presença '10 desempenho da sua missão. masssa de riogran'jen.�e'.; P'C3. mo lodas as cidalle� DI'a",i1dn:
'taliano, espanhól. inglê�, fran-

as.su. ll.tos. foral.TI _ob,.jeto. ti.',; p.nt.,8J"I·1 das em um batalhão, .atra-d t'd 1 1" 1 f
.

t t ·t fl·t
'.

l' I
- .

L· 'ês e alemão, Entre os Ilre,ente:, t· t - de au ar! ae e po leIa, Dl a en ou eVl ·ar o con 1 O. Illcorporac a a popu açao ue; :1.' Ue uma irrigação de en�l'g- a c;·
«( .l.en o" nn I e vOS o,,; "'<)\ el.1,;. vessaram pOUCO depOIS da

t d' t' 1
. figuravam o pl·'n�··:iro m,,..'stdo.repor agem es e Jorna pro- -- - - - - - - - - - - - - r maior escala, j)arn al,.'ndp.I' <1' 1 •

't d d dcurada ontem pelo cabo C'o- ��+§.�............�"",....�+��������������� I !' f
lle Gasperi e sua fam'lia. (Conclui lla Z.a páb. letra G) rúela nOl e, a est a a e

mandante do destacamento � �
(esenvo v 'rnen\o pl'o<rr'�··'�·,,'·'

'-- ...-...:- .;..

��!t�?' l��q:����,�;,:�r:�i[;; � I� ª�?i�t�����:�l:':Ç:F�,li Apresentará o:uoverno russo novas�i�: ��\�����s�o�: roaca1�O����= � T. A. (. E CRUZEIRO DO SUL mento.

lLlando que, procurando apa- li( (
• ,

I" t
A cidad" teul granel" inte!,

propostas para uOlllll18 ar a Alemanhaziguar os animas exaltados. � omUnltam a praça e aos seus c len es "amb o c'm P"rto A'e' T··,!. f'e>n· •. .

dos contendores. interferiu na I.. d" dt•
• • (laUa do Rio Grande jw!a, agua� Serão reconstituidos

9uesUío. o que r:atnralmcn�e o � que erdro ue bn!ve$ Ias melará novas II.. profUllfla' do Rio P 'lob' hlvf" •

1 f
.

fez por LIma slrn!)les cbnga' � v.'nha Lajes. agora que I,�já t Sugerl·rã a formação da um galerA. paD g'"rmanteR _
os crImes (O otografo

(:ão, LIma vez que a sua mi,;' � nha�1 com aviões 0( ..3 de 1.a classe finando ,gad<:t por l1!n!:(r.il'ica rodovia e

- 1IIi· ti· .. II U estrangulador·
"io era manter a ordem. � � Cut'it�ba, a ol'tenlãt· �"U 'n.A!'- MOSCOU, 2 (UP) _ Fon- . co de Exportação e

Importa-Iteigas,
roubas de confecção, LONDRES, 2 IUP)

No c'ntanto um inveslig',dor " !?:lÜ:lot a (I";';b:l Sa-o p�nll\ e 1\'"0 de Janel' �amDIO com aquelu cldude ab"i.:'- tes diplomática,s de Moscou ção dos Estados Unidos ao motodcletas e refrigeradores John Reginald Christie,·· o
llue a�:orn!Y,n'IJava ().destaca- 1, Htíilj,-"3 a:; l�� til f

.

auh" K �

lonundo o rumo sul. Pa, tl lôt:' dec1araranl hOJ'e que a União Brasil será efetivado na pró- roram as mercadorias que con·
- r>

"te"I maneirosQ fotografo acusa-mento, desvirtuando os

prin-,' ro. di�riamtin' fe. tem contl'ibuido a. fulta du u Soviética apresentará novas xíma semana. Como se sabe, seguiram maior êxito junto ao deipios de segurança pública, �, v, ção � .uma .su'j" <1" IltO\' d�ne'é'" I propostas para a unificação este empréstimo destina-se a comprador moscovita nas pri- o de ser o sádico assassi-
tomou a si a responsabilidade � j nc'"nc"I'a de BIUmb.n!:il1il f1

admaulôtr'q,t1vlU que se faZ"lJ da Alemanha, Segundo se a- saldar os atrazados comer-. meiras vinte e quatro horas no da casa d1lo morte, em
(�o que viesse a ac_ontee�r" esc I

't. A!:i .

li v giA � nü"tcI'. Enquanto Santa UCt31 ·lfirma, o Kremlin sugerirá a dais brasileircs nos Estados í depois da nova baixa de prê- Nuiting Hilld, se acha no'·
(llnllhtlldo os dOIS relE'nelos �

�R 1 r d N 45'
�.

�
na foi. I'écenteuwnl e Ii:t,:dfl �n Iorm�çã.o de um goyêrr:_o pan-I Uflidos. Segt.IÍdo· o mes?10 01:- I ços na Un.iã� Soviética. Ass�- Hospital da Prisüo de Brix-.cidadãos a l'ê,solverem Sua � U a J e ov. 9 Pal'anul ;>01' rede t ell'fünlca., n,�n germal1lCo e a reahzaçao de gao, o BrasIl come(.'ara a 11- nala a emissora que na Capl-

questão POI" lheios violentos. ""
I

h:i como se falar 'd,? Por'!.o A

,., eleições sob contrôle das qüa-I quid:1f o crédito que receberá tal soviética foi vendido, ôn- tono John Reginald Chris,:',
Como cnnwnlüntc' do lil',if.a- �#�..;...��""-"<';......"i.�<>...,.4<;.�...;�..;...........�����§�...,..�<>�.���� gore l,ara. Laje;,;. No entanto, )1:1- ira grandes pote.l1cias. a partir de setembro, median- tem, o sextu.!;Jlo da quantida- tie deverá ccmpa1'ecer- ali

-----_" ��. -_.�_._-------- -- ---------------_ Aceitaram o convite (lo te pagamentos mensais; além de de limões e o dobro de ba- o Tribunal Crin1inal. :'.!:.
governo soviético disso, o Brasil se compromete tatas e laranjas, com relação L d

.
. ..

BONN, 2 (UP) _ Os Esta- a liquidar seus atrazados co- às vendas de costume, Final-
Oh res t;a. proxima sema:,:"'(/'

dos Unidos e a França anun- rnerciais antes de primeii'o de mente, de acôrdo com a emis· na. A PalIe_a prepara a re
eiaram esta noite que aceita- agosto deste ano. sôra, a maior loja da Capital constituição de todos os cri-
rum. o. con vite soviético p�ra sQviética,

.

a ';Ull�versaI c:en-j mes supostamente atribuF .,.
partic1par das convers.açoes PARIS, 2 (UP) - Segundo. tra1" regIStrou ontem CIfra d ' , CI ,. ,t·.

.

1
;.,. ,>

anglo-russas sobre a seguran- a radio soviética, limões, la- record de 140 mil comprado. o::; a ,U IS 1€, 1I1C mnve. '{}.
ça aérea na Alemanha. As ranjas, pão branco, frios, mano res.

'

• de sua esposa, StéL .• ",
conversações quatri - partites

.

.

serão realizadas após as festas
da Páscoa.

Gesto de boa. vontade
nos Estados Unidos, desta- não visitará o nosso país �dos SGviéticos
cam-Se o secretario de Es-\nestas proxíma� semana� � BERLIM, 2 (UP) _ Os rus-
t<::do, sr. John Foster Dul- que s9gunda-felra partira sos fizeram um novo gest(} de
Ies e o sub-secretario de' Ú)s Estados Unidos em vi- boa vontade para com as po
Estado para assuntos úJtcr'l sita a 11 países americanos. Leneias ocidentais. Com efei

to. soube-se que agora os 80·
americanos, sr. John Cabe sendo que o único, da Amé- viéticos adotaram medidas que
Moora. JI':ca do Sul, incluído em seu permitem aos caminhões aliá-

A propósito de noticias I roteiro, é a Colombia, dos atravessar, com a maior

S b ' t' d rapidez, a estrada de cento e
recentemente divulg'.das, o re o empres Imo �s setenta e cinco quilômetros
segundo [:s quais o sr. Ca- Estados Unidos ao Brasll,

I qu� liga Berlim a Alemanha
bot Moors estaria para vi- (} embaixador norte-ameri- I oCIdental.

, . •
. • B·

.

� I Na !lro'Xlma semana sera

s:tar prOXImamente o ra- cano esclareceu que nao' efetivado o o empréstimo-
sI1, o sr. Johnson declarou tratou do assunto, uma vez 1 NOVA IORQUE. 2 (UP) _

estar �2�tO de que o sUb-l que está sendo discutido di- \.0 .influente ,?rgão "JOllrn�1
secretarIO de Estado, para retamente por representan-

oH Commerse. declara hOJe
- � � - - � - - - - wer. t

.

t
'

b'l
. , I que o emnrestlmo de trezen-

Assuntos brasileiros-nor-
assun os In eramencanos tes rasl eIras em seus palS. : tos milhõe� de dólares do Ban-

de hoje, consagrado ,[1 Pai- çôes adotadas nas eomís
xão e Morte de Jesus Cris- sôes, s propotas soviéticas
ta, êste jornal deixará de: rejeitadas pelas mesmas co

circular amanhã. missões. Somente terça-fel-
---.--_._-----------------

Um esclarecimento �o coman�ante
�o �e�lacameoto � o li c i a I local

da L VI sita OI)B'rosilde,
irrn

-

o do preq. isenh
Regressa dos Estados Unidos II

er
emb�ilador Johnson ito:milhões d

em�,peç s para ..

Deferminação da CEXIM ii fim de atender aos propriefarios de ônibus

um
--

De regresso dos Est.ados· dos Unidos rumores sobre
Ullidos, o ernbaixador 1101'- uma viagem oficial de um

te-americano, sr. Herschel irmão do presidente Eisen
Johnson, ouvido pela repor- hiJ1.ver a este continente. A
tagem, ainda no aeropurto, millha impressão é a de que
ü!)nfirmou que deverá visi- existe um fundo de verda
tal' o Brasil um innão do de nessa noticia.

presidente Eisenhower, co- O sr. Johnson esclareceu
mo enviado especial, "num que nada sabia, contudo,
futuro não muito distante". sobre a data de tal viagem,

O embaixador n8rte-a- prevendo-se que a mesma

será oficialmente anuncia
da no próximo dia 14 de a

bril e o "emissario oficial"
seria o sr. Milton Eisenho-

RIO, 2 (Merid.) - Reu- Empresas de Transportes l c::ssária. "Não
niram-se na tarde de on- declarou à nossa reporta-I disse o sr. Pedro Avelino -
tem os proprietários das gem que a solução dada pe- o

Empresas de Onibus a fim 10 sr. Coriolano de Goes não
de discutirem as medidas a-I veio resolver o problema
-dotadas pela CEXIM, a fim uma vez que as importa
de permtir a importação de ções estão sendo feitas in
peças e accessorios para 0- discriminadamente, Todo e

nibus. qualquer comerciante do
genero que apresenta pedi

O sr. Pedro Avelino, pre-I do de licença obtem ime
sidente do Sindicato das diatamente a permissão ne-

mericano, que passou duas
semanas em sua aptria, a

firmou, textaualmente:
- "Cireularc,m nas Esta-

te-nnericanos
Recebido no aeroporto

pos sua mãe, a sra· 'William
W. Johnson, o embaixador
norte-americano foi cum

primentado por funcioná
rios graduados da Embai
xada e pelo representante
pessoal do ministro da Fa-

RIO. 2 (]'.Ip!" diomd·· -- O '!("� zenda, sr. Helio C. Araujo.(1I1ênlico Bü.l'talofncH clG..:! Sa-;--:to:: Ipresidente do ch:h,.' ..lu' p�'-", ",. nterrogado a respeito
t�s de P"t·n<1h1buco. Ol,,':<lO iL"l d2S conversações que man
. "poJ'tagenl �oLr(' a �tn "" .. t ri teve Cün1 altas autoridades
llação na "oTlypn<;ii" ",,,,,,dual ·50 i de seu país. o embaixador
PTB, 'dis'::;e: ...

� r..un'll bU1'nr�:l de \' il ta di� arr:.�;!-. pOI' llluitns h{H';.��� dr- ..
· .. :",:lH�'Í_·:.!�

.

"E�b'anho que a not,) tiVC!3'(1
Johnsol1 lnformou:nos que rinhos. "2t': "I'nd" n>; ...

't!\l"""'"
u \ent··tlndt' do,.; :"""':'·''''''n;��·Jc..

,�i�� cli'.'u��·ad" tanto lempo <]., , n1�nteve confer:nClas a res- procunHlo pela policiol (\" Samoc que tacilitou a fuga (Lv llwt,,·

J'o,s ," qU::',�,l() �C' L�da.'.:" no n".'�:

I
peito das r�laçoes entre?s c 'dc S. Vicente, dor.

!10m' Jl"'.l Ill.p011,,,,,,, {'{JI",,'[ Estados Unldos e o Brasil E' de "CUSado «" J,"1J!,'] n.,· FUGIU DE Ar;TO�;:OVEL
te!l(,n'l. l\Ias e de pstrcJ'111"1' "Im f' d "P

, micidio pl",t�cadr. <,onl,.:1 ·'ua no'.

hl'lll a {lUlu'.i", tOlt1al!i� ,iur:;nl,. a lrman o: osso acres- mora'da, Yald,'rez Bl'aeuil'. de 1 � A poItc·" fora informada ,[;_
:1 lllinlw 1Il!,,"'rwiu de Pern{l1�,h'l I centar que tais conferencias ,mo':, ('studante f !h" d'� Le:l,1l,,:':l
("o, 11:u �at)i:, li [H, I1m·i:.! um c.", ';c desenrolam de 111aneira Arnaldo Hugo B,·acall·. f! '.a :cl'''

t Ilo "\'iLl"n'"nlf'nt" p,,]il;<:1.1 ah" feliz e prolnissora". Entre PalmÍl'a Bracale quI' Hlmb"1L •

dt' t 'Ido e (".:iti\-e r;a ('nn\'.'IH'·:' � .. residia a. mü::::n1:1 \.\.)<.1. 4!!. InoveI. com nqfdíno u. Cl"lncf'i('�_'"
'''I!l canll,,!' p"s,nnl. Al'ena., O�

as autOrIdades COin as quaIS O crime teve como p;,lcO ')
.l._ I!'1l'\hrF'm. (\ (';].-lu,""I' 'oe '1',:1.

';Ol'n":,, noli,�i:H:lDl ("",lü mi .�;I'.' lnanteve contato, durante '1!J�.rto (;.' Um ""·'lId,;z.vou,;". ,,:;' derez foi encontrado junin (, W'

oficiol \1-. UE:P. 1 sua permanencia de 15 dias, !"(ogunc1a cluSôc, ex;stente ao la

I'
ma. Ela l'e1lerii ur" t'l'" ..1., "�., ....

_...,.� ��

... ,.,.1 no fH'l·t--.t 1""""1':0 aeirna f!n

�==�:::C:=====C;:::::I:í.r.e=_� � ;';:�o e�;�::::d�o ';r:,;�d:� :'n;;�r,
i

("'I
F E R IDA

SI,'
r f1�t'nin;1 fll".;n f,;; ·,,,ae,"' i��R1 :,",
t'l,ilPft. '001' 1:-;/'10 fll(i·:rnt) Jl:1H fl"·

�N� L� � A� � ES5:. :::�:���'C�� "�7;����:�, ,�;::li:::���r'
ao.

C O C E I R AS, lOah"-Ri'· fI\W fi [l'·Sr.;;,.( 1\0 flH� l 1

g co ma piiótoln "Mau:4êl''' (lU'; li! .

f R I E R A S�, lizaT[l.
I A id{mtldad�_ d.o Vúh,reZ 1.'1'

'lllPnte foi obtia, ás 23 hOI·'''·
1 quando a m'a. Palmira AngüU 1

traiu ajo, m ao lup nar
a fi de praticar o
Ela, 15 anIs; Ele, 19 - Procurado o assassino pela pOlicia

em

na ceU!vencão
,

carater pessoal
crimeEsteve

:,!�':.:ia::l·.dil1a,to, :i:d, tantando-:-,e que
crinl:noclO ne evadiu nUUl a.ui-)

da

Camarad
SANTOS. 1 CHeddional1 - E- do ',io I)�,· " ro:·"t.mIT:une "P';1l1·�

I
Bracale procurou a pofcia pa,"

Uuardo Saliba" tI" 19 anm,;. solte:· 1c,", !lO Boqueil'flo (b Pra,·' Informa-Ia dp qu .. u filha :1d ...
·

ro, Yf'sidente á rl1a Lü\·� F'arl'-'�� Grande. 1,;;":'1 :-;. V:>::!f .. !;t'll. e S:"!' .�r.-:- chp,g-aa á ctJ�a � t:!-"'�l�r:l p.st' t

59. n,"sta cicIad.-'! e r·:I.�e Ll.a'):·::i..,--:� rOficou an.t�-oi_1b:.;;�. lJ':·J,··) 'i ('l'"
t
com o llanlOru,dú Edu.ar',_.) �a

,,\':.� C0t11 ;-_;� ...�\ P�!. El a; H:l1i:h�:. daB 17 t)orn.--�, t::ll' (J p- t .ct� " ';.." ba.

Nunl canto de. q''''l'to. a

eia encontrou pedaços. da
grafia "-te uni rapaz que lHO:
lunle. recompo;,La 110 Lnt>oat;',:,

da POl'Ci:l 'récnica, f eDil apur··1
do ser de Eduarüü Salibn.
<iA report<lgem roi informada no,

Hrenrdez-vou:;"t qUf' ali cb�g'ar-:J P'
ás 16.30 horas, lI:duUlilo ncomn':'

nhado de Valdel'ez. Miuutos '. ',

poi's de haverem O� nanl01'::Hln
"útrado no qU;;l'to ,,�oon ·,llll t,
,'1) dl- que foi j)l'rc"b' .. 0 11flJ' A'
frec1o· Rodr g''''s oH,.,.,to. Ill'(>l>! p

taio do "rendez..volls" " ::(>'1 en',

Ill'f'gado Bel'nflr40 <I" TUI.
Elf\s aln',la per�l'guil'am df' ;""

[omove! o crimiuol'lO aré

campo de av:c;iio onde p�rd'jl'aT"
dto vista o ma\alloL'.
Valdert�7- \'stwlu\'u, no f�"l"'�'l'j

na

UMA FOTOGfLÚ�I.\.

c a s a

"A
REDU(õES DE 10, 15 e 20 POR CENTO•

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS
L,'I ESPINHAS r:'-r

"--�""""-"----- -�_:..,..... ..-- _. _..(,
__.� ._-_.......�
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