
TEERÃ, 9 (D.P.) -)O senhor Mossadegh,
presidente do Conse
lho, desmentiu as in
Iormações publicadas
por certes orgãos da
imprensa, segundo as

quais, ele teria pedido
aos EE. DU .• por inter-
mecHo do Sr. Lloy Hen
derson, embaixador
ncrte-am'e.l'icano, um

emprestlmn de cem I!l1íihões de dólares.
--------�---�------�----------------------------------�------_.------�--------�--------��_.----------------��--------�------------�.

ANO IX

_ I
Red. Ad. e Oflcinu
Rua Sio Paulo. 3191

ITOUPAVA SECA

lHO, !j ,ivIél"ic1ionai} __..� c��p(.)siç�lo feita, ú Camnra dos Deputados
pelo llliuísll'ti Horacío LUI'Li' sob re as. operações de eompra da safra al
gOdoeira e sobre a sihlll<;ll) financeira do pais, deixou impressão das
muís lisollgeirfJs entre O� pcrtarnentures, cuja grande mníorta louvou a

},r€-.'is,::io e a objHividade ele sua explanação.
Ouvido. iníeialmellte, as-sim se expressou o sr. Lauro Lopes, relator

da R.eceiln, il!l Comissão de Finanças:
- "O nUlllstro Lafer {- sem favor, umu das mais expressões de

parlamentar lia Brasil, Sr-uhe, com argumentos Irretorquívets e com

algnrislllos e quadros esrntlsttcos e comparativos responder. a todas as

!l1'l;:í.'Í,ôe;;, defendendo, de modo completo. a politica financeira de
que é executo!': Obteve S, Fxcia. mais uma brilhante vitoria em sua
carreira de homem publico jos mais eminentes do Brasil" ,

I

I LONDRES, 9 (U.P,) -- A
viões russos de reconhecímen

. to vem realizando constan tes

"vôos sçbre zonas estratégicas
J
da Europa O,cidental, aprovei"

I tando para lSS0 as noites de
,mau tempo, 'U fim de conse-

fotografIa das mesmas,

zonas

• OTIMISMO DEMASIADO
Já o sr. Carmelo DA'gostini fez

pequenas restrícões, ao dizer:
- "Discordei do otimismo da

'primeira 11,rte de seu discurso, pois
que não' é do otimismo a realidade

< da sítuação do país, sacudido, por
isso, pelas greves dos trabalhado
res.

Concordo, entretanto, com a mo

ralização por ele imposta aos ne

gocias do algodão, embora não dis
< sesse da solução da sua venda, o

que muito interessa ao país".
SITUOU COM SEGUR......NÇA A
SITUAÇÃO

-

- O ministro Horacio Lufer
revelou-se um profundo conhe
cedor dos assuntos economicos
do Brasil, tendo definido com

muita segurança a patriótica con

duta do governo brasileiro no ca
so do algodão,
EXPOSIÇÃO BRILHANTE
Finalmente, o sn, Jandui Car

neiro, outro membro da- Comissão
de Finanças. assim se expressou:

- Considerei mais uma grande
vitória do ministro Horácio L:'\

fer, pelo brilho, competencía e

correção com que se houve, du
rante toda a sua exposição. Ele.

O deputado Paulo Sarazate, vice- realmente, empolgou o' plenário
presidente da Comissão de Finan
ças, afirmou:
-

.. Situou com segurança a sua

posição em hce dos prOblemas ro
caltzados durante a exposição, Se
não pode defender melhor o go
verno no cacso da adquisicão do
algodão, demonstrou que � Minis
tério da Fazenda agiu, rigorosa
mente, dentro dos criterios tecní
cos exigidos, Achei, entretanto,
exagerado seu otimismo".
EXPOSIÇÃO SINCERA E CON
VINCENTE
O sr Ranieri Mazzili declarou:
- A ":--posiç'ãu '-ltc:j.' rttlniSiro fio-'

I "cio Lafer foi sincera, com pleno
domínio da matéria tratada, pare
cendo-me que. em confronto com

VENDA, OESTE OlARlO
NA ENGRAXATAIlIA

PONTO CUIC

(Conclue na 23. pâgl.::.a letra Ji:)

�-----

Aelhemar ele Barros reafirma o apoIo
elo PSP a Garcez e ao pr�sidente Vargas

a anterror, deixou um contingen
te mais amplo de esclarecimentos Barros "que, como presidente do integral solidariedade do PSP aos

O ponto alto, no entanto, d� PSP, deveria ser posto ao par da governos federu! e estadual, pron

"speech", foi o da sinceridade, situação social que atravessa o Es- tif'icundo-se a esclgrecer os seus

que me parece não ter amparado tado, a fim de poder intervir junto correligionarios sobre a necessida

plenamente da primeira convoca- a elementos da agremiação politica de de prestigiarem os poderes cons-

çao, que, mal informados da situação tttuídos,

PA'l'RIO'TICA CONDUTA DO e dos acontecimentos, vinham cri- CLARAS E POS_r'l'IVAS
GOVERNO ando emuarucos ii ação das autoeí., lCselal'ec-eu aí"da o eOvel'nador
O sr. Euril'o Salt's, presi,lente dades incumbidas de assegurar a

I
Oareez que :\" l't.'spn,:t�s do presi-

da ('(lmi;'�a[) di' 1�1!t1";1(,:'o e Cul- rn dem e a tranquilidade". dente do Parttdo Sodal Progressís
tura, dissr·: i O �r Nogueira Garcez recebeu os ta. a$' j(Jrnalista;; que o ínterro-

gueira Garcez esclareceu em todos
os aspectos, o sentido do encontro

que teve com o sr. Adhemar de

S.,)turallça Pub'líca. sr. Elpidio Rea
le. Nessa oportunidade, declarou
á írnprensa que, durante o almoço
o H. Adhemar de Barros reiterou a

que nenhuma alteração se 'verifi
cara com relação ao governo do

Estado ou da Repubfíca.
,.A linha politica do governo es

tadual, cm relação ao presidente
Vargas, é de absoluta sofídartedade
e compreensão ", afirmou o sr, No
gueira Garcez, que concluiu: "p1'in
'cipalmcnte nos momentos dlficeís
devem estar unidos os governos".
A POSIÇÃO DO SR. ADHEMAR
DE BARROS

S. PAU1"O, !) (Meridional) - Nos
meios oposicionistas de S, Paulo,
o cueontro entre os srs, Adhemar
rte BatTos e r.ucas Gj.U·{:f�Z causou

o governador
maçar na cidade.
Lucas Garcez aceitou
Não houve, portanto, como

ínsluua, urna "capitulação".
até. O

!}t'ofllndtt tli"':=:.thür e. au mesmo

ternpo, I,:ILIH'Hu" :::Ul'l1T'(·SfL A prtmeí
rn rê�i?J.o� euirr- 0;-:: rmrlnn'�entare::
e dio'igpntes do PSD, do )'lR, do

p'rn e Ih UDN pode ,;Fr resumídu

Fórmula do Dr.

Domingos Jaguaribe,
à base de coenma,

a mllagt:osa planta da

flóra brasUelra.

JAGUAiIEE

cluirpi as ueseoc a��õe;; pa ra, a n·

qutslcâo de mais nove unidades

do meerno tipo para navega

eüo n"" linh::'i de 'Mos<iuei-
'ro Sour(�, Rio Negr.n. Made:ra e

Solimõe·;-Purus.
A SSAP que abrange a oncam

paçâo de tr-es companhias :'�!!Je
�'las - Amazon Rivel'. stcan N·,

víga.t on ..) Port of Para. t.inhn rn

as sua« unidades f luviais com-

pletanl�nte abf·QJetas. A<ô·;.m, o
N'AÇõES UNIDAS, 8 (U.P.) _ A {�', IlO prrmerro de seus dois dís- Rossia e seus satélites votaram con

governo obedecendo ao plano Ll"
Untâo Soviética ofereceu encon- .ursos proferidos' hoje ante a As- tra a proposta ocid':mtal, que, no

valorização da. Amazon'a, tr''':l
Irar-se na "metl'.de do caminho" .iemblêín, havia ínanUestado que .;) entanto, foi aprovada por 52 a 5 e adotasse seu projeto de resolução.

j de adquir't' novas unidades e
':om as potencias oci<lentais a re5- ':remlin votaria pela proposta 0- 3 Ilbstenções.

I
que foi rejeitado pela Cornjj$si'\<>

< modernização as an�iga'3 trans
'l'lto do .'e,armamento <li afirmo'.! ,identnl se fosse eliminada da mes- �ESFORÇO PARA UM Política, aCrescentando ,que se os

formando os na"lrios :í. vapor en-
que tem d,···aonstradó "com fatos" I :.Ia a reafirmação da resohl�ão 50- ACORDO" oeidentais concordassem em intro-

n3.v:o;; a óleo, � I CIUC está �"guindo ulna nov:;\ e bl'e o des;u'mam�nti:> que a Assem- A segunda emenda proposta por duzir as duas citadas emendas em

_ A aqulslç30 desses 12 na- eonciliator'" política exterior, 'Jl";:>. aprovou etn 1951 e os elo- Vishinsky foi aprovada por aC1a.-,
sUa propria proposta. a União Soo

vios _ concluiu dizendo o cmte. Mas' a A',sembléia Geral das Na. '%103 pelo trabalho desempenhadO mação, .

. viética daria a ela todo seu apai'}.

Edil' de Carvalho Rocha - é o "ões Unida�, encabeçada pelos Es- ,10 p,,�sado pela respectiva Comts- A T'�olução de 1951 contem a

i
A proposta .ocidental sobre o de

ponto de partida para a valoriza- t-.,dos Unidu,; e pela Grã Bretanha, ,ão, proposta oCidental.- aprovada pe- �rmam.e�to apr�vada -pela Comi:
cão de toda a bacia amazonica, eis HprQvou nna resolução recomen-! Ernest A. Gross. lios Estados la 'maiOria dos pR1�es membros -. sao Po1tttea é hOJ� pela AssembléIa

qUe somente com navios moder- Coando à CNl1issào de Desarma-! Unidos. respondeu que a primeira sobre 0_ desarma�:o:ento geral, inclu-! estipula que a ComissãO de Desar

nos poderemos conseguir transpO::-- ,rento c'mtinuar seu trabnlho 90- dC$sa� enlenrias equivaleria a "3.- sive. um plano pnra o controle in.-lmamento, integrada por 12 naçõ�l,

te rápido e abundante e barato, ,lre o pIam, de redur,ão de todos
I
trasar o relogio" c· destruir os re- ternacional da enerp;ia- atômica e ai continuará trabalhando nos planos

ESTALEIROS PARA RENOVA- (,S l'rm<'lll õ)ltos e das fott:as ar. sultados tOgl'ndos até o momento eventual prOibição da� armas nu·

\
tendent'7 a regul�entar, .1!mUnr ,

ç.:\.O DE NAVIOS nadas !le todas tlP potencias, de- com O� planos de desarmamento, 'elelll'ês. . e redmar de maneIra equlllbrad"

IFaz ,,('is anos que foi realizada "ois de lejl'itar pma das duas A primeira emenda soviética foi! Em seu primeiro disclU'SO ViSe todos os L1t'_'ll:.,mentos e- todas as

I II encampaçiio d'\qllelas tres eOl�- '�mendas n""post·\� pdn Russi:l. re.ieitada IJor 33 � 10 e 13 oh,- hinsl,y manifelltllu rltl� a 'Unilio SO-I for'lllll a;m<>ias, dev:ndo tamIJem.

llanhias b .. itani('n� e atuahnente Já O cicIe ,"'10 I'USSO A11drei Vishins- tt-H"õ<1�, li eomo consl?queneia a. viNiL'11 h"m um esfnr�o para t'!hegilr (COI �llll na 2,8 pÍlgma letra AI :� _..,,,",,,,,,,",,"""_,,,,,,,,,,,,...._'VV......,.........��",,,,,_.......,,,,,,,,,_,,,,,,....,...............,,,,"
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Lembre-se que na Or-·
ganização Blumenauen
se Ltda., você realizará
os seus melhores negó
cios imobiliários.
Para melhores informa

ções dirija se ao nosso es
critório, sito à Rua 15 de Um voltímetro, para corrente
Novembro, 870 1.0 andar

I
continua e alternada de: O à

sala 5 ou pelo ieleio- 150 - O à 300 e O à 600 volts.
ne 1572. - Prêço d� ocasião. - Infor-

-- _ - - ..,""."""' """�, mações com Vivalair neste

Preço - Cr$ 75.000,00.
Modelo 1952 - Ultima série

com 2.000 quilometros.
Informações e detalhes com

Oliveira, na Garagem da Casa
Royal.

(iRe

SEGUNDA PA'GINA ._

'" lrisos
.

':,"'

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
Pelo presente, ficam convidados os Senhores Acionistas

desta Sociedade. nara comoarecerem à Assembléia Geral Ex"
tracrdínárla arealízar-s- 110 18 de Abril de 1953, pelas 14 !1a
ras, no escr.ltór ío central desta Sociedade, nesta cidade de Ihi:.
rama. para delíberarerr. :zobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

.. ,.C'EN1'·RO DE, AUTOMOVElf 1.0 - Modificação dos Estatutos Sociais;
.

'. .I 2.0 - '!cssuntos de ir.teressé social.

Automovetsr Ibn-ama, 8 de Abril de: 19p3
FORD 60 Hp, 1937

ERNESTO RIGGE,C'iBACH - Diret.,· Prcstdente

����;o�::S;D�ortas �:�� 'INrnl'STRIA
-

DE- (ARTONAGEM-f -ARTEfATOS'1CgEVROLET Std. 1939 ' .

CHEVROLET !fJ38 DE PAPEl. HO S 1 �'� S, A.TRIUMPH 2 portas 1951
CHEVR0LET 1948 ..-\SSElUBLE'[A GERAL ORDINA'RIA
FORO .oi .nortas 194(l! Pelo presente fic<'lll convocados os senhores acionistas,
MERCURY Grenâ

J,9>l81
para comparecerem U .: �sembléia· geral ordinária, 2 realizar-

MERCURY .Preto 1.!J43 sr" no dia 23 de abr-il p. futuro, às 17 horas, em sua séd, social.
RENAULT Perua 1950 à Alameda Rio BrancJnr. 865, nesta cidade de Blumenau, a-
CHEVROLET Coupé 1940 :fim de de liberarem sôbi e a seguinte
FORD - Pilot 195'1 CRDEM DO DIA

-- - -

Caminhões: 1.0 - Discussão e apr.ovacâo do relatório da diretoria"I MAQ:UINAS e MOTORES I FORD F-8 1951 balanço geral, conta de 'lucros é perdas" e parecer do
'

! LEGIT-IMAS ALEMãS I FORD F-7 1951 Ih') fiscal. refererrtes 30 exercício de 1952.I da
FORD F-3 1950 2.0 - Eleição da "!';·':etoria. Duarte solicitou fosse a ma-

l
GRITZNER � KAYSER S.A..

IN�ERNA!J:'IONAL KB-3 1948 3.0 - Eleição do c-mselho fiscal. teria enviada a ComissãoKarlsruhe Durlach \ dCHEVROLET Giagte 1939 4.0 - l' ssuntos 0 interêsse social. de Diplomacia a fim .de queDE SOTO 6 1/2 Ton. 19j1 Bfurnerrau. em 7 de abrfl-de 1953.

I NOVO T�PO 1953
I ��G� 454rebOqUe �::�

HENRIQUE RISCHBIETER - Diretur-Presidente :!�s:����e t!��i��êS ��:Z�:
I
Motores alemães «Kayser"! 'd'd 1 B '1 bde 220 volts p. ligar à luz. � me::uc -=- SR��' 1:°:: ;:::. -;3:1U- JUIZO DE DIREITO DA la. VARA DA (OMARCA a�s��t�e�os �aos��la�e:�n� ���'a�t:

I se1��ç�ot(>r:3 �att�Pla PEÇAS E

AGESS_ORIOS
EM GERAL

I IS I U M E N A ir

"'j
ternacionais e Se assinare- que o imerpelaram .sobre aIlE LU· térta d�, convocação. -

'I' 'I. ..
.

mos algum Acordo.. I"AO QUIZ' OPINAR'-I Máquinas "Zuendapp" CARTO'RIO nos FEITOS DA FAZENDA ' ,

P R O ( U R A S E I 1 Relatando O proíeto da Qu.o.nto ao shr .. Israel Pinheiro.

Ielétricas - portáteis cl luz I' ...' Escrivão: FREDERICO KILIAN cs: • "

I
I C

. -

d D' 1
. presidente da Comissão de Fdrran-embutida. reostato de I :f'EDIDü DE T!'TULO DECLARATO'RIO t orrussao e IP omacia, o

cas, excusnu-se a', qualqusr

pro"lpedal e malà original
U E itór! í.sr. Lima Cavalcanti além,. b I

-

d• i ma moça para SCrI orio E D I '.r A L .

'1
'

,

_. ,
,nunClamento, .80 a a egaçao e

Peças _ Acessortos I que,tenha:.. I ue .::essaltar �ao S7r a ma- que ainda [�rÚt um exame acura-.
B C 1 g f terl" da pertinencía do or do das dectarações do ministro tOIeos - Agulhas I oa. a 1 ra la.

. .

I
O Douto!' Ary Per'eira Oliveira, Juiz de Direfito da 2a.. ct .-

Prat ca e C ntab lidade •

id t LnfE-i':. d,,�claracões, estas que, em... I. �
.

m � .1.. 'j ".rara da, COJ.11arca de Blurnenau, Estado de Santa Catarina, na, gao a que presi ej s
.: (lS en-

II
Não compre sua maquina 'I Pratica de Datilografia e

I
rorrna 1<1 leI, ctc... .

to em seu parecer não ter principio, adrrüttu também 'lhe fia-

t d f . que .fale o Portuguez e ale- TOR'" A PU'BLICO d d � 1
.

'
u

.- tisfeito.an es e azer uma VisIta, _

"A E
"'-�

" e acor o c.,.m a C1 Que regula a'na-' c"nheClmento de qualquerà Loja. MAX KONRADT mao., presentar-se na 'm- cionalidade brasileira, qpe por parte de CLARA MARIA AU-.,
i.J

•• ,

I Rua 15 de Novembro, 6791, presa,
KarillD Ltda. Rua Dr. GUSTE STEINMANl\, �he tfoi dirigida a seguinte petiçãD:' tese gu Convemo ratIfIcado

defronte ao Banco Inco. 1 SaJ;eltt, 177. - Fone, 1-;35 - "Exmo. 8n1'. Dr: Juiz cie Direito da 2a. Vara. Clara Maria Au_' por nosso país.
. CaIxa Postal, 402 - ;B.ume- guste Steinmann, naturd da Alemanha, onde nasceu em 10" A matéria não pode en-?au.

.'
de Novel1?;bro de 1374, filha. legíti�a de. Friedrich Wil�elm tretanto ser votada mercê.1I- - - - - - - - -j( AUgllSt Lu::ttke e Joha!.'!'1P WIlhelmme LOUlse Ludtke, residen- ,

.

V ·E N D E S E \ te nesta CIdade, casad& com Hermann Steinmann' brasileiro.1 do requerlm�nto do sr. Fer-
. '.

'"

p.or título declaratório, possuindo o casal bem imó�el no Bra:- nando Ferrari pedindo ma·

�11, an�es de 16 de Julho de .1934.e não havendo manifestado a Ilores esclarecimentos
.

so- iUma casa de Material si- llltençao de conservar fi naCIOnalIdade de origem, tudo confor-
I

. . &.
tuada em Itajaí, a rua Brus- me provam �s �ocumenfos juntos, requer, muito respeitosa-l, bre O assu�to ao M�msterlC: J
que com área de 89 metros mente, a V, Excla. com 'Ívndamento no artigo 6 •. da Lei n. 813, das Relaçoes ExterIOres. •

quadrados com sanitários com de 18 de Setembro de 1J:149, que a declare cidadã brasileira' r

bom terreno medilldo de fren- expedindo-se-lhe o comp"'tente título. Dá'se à presente para o� H f1 terreno no Jardim Blume-
te 15 metros com 134m.70cmt. ;feitos fiscais. o valo! de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00). Nes' .

,nau, medIndo 1'7 mts. d.e fren-
de fundo. Os interessados po- leso termos,. P. def.eI'lmc7!to. Blumenau, em 21 de lVIarço de ,::- d

.

t L. ,
t

te por 40 mtr,. de fundo. Otima.
clem colher melhores infor- 19;)3. (Assmaclo) ela!''! Maria Auguste Steinmann (sobre es� (C,ao o Pt:t;'°JC o, 'C!d?r'l au�?

r'
localização. -' -

I
talTIo'111 �tadllal d .. .

" ;' ruz crI lca o 1'1 lCU o aUX1-
maçaü eom o senhor Joao c,

4
I a e" e a(lJ� cruzellos e maIS a taxa de saude)

I r t d 1 U'_ t"1 terreno no Bairro da Pon- Franci�co Pereira a Rua S. DESPACHO: "� .. ��9:(;a-se o 'competenté' edital, depóis de' 1.0 p!-,es. a.",o pe amao.a aIS
ta Aguda em ponto bem próxi- lp I 1638 paga a taxa JudJClal'la Em 2113'53 (ass) Al P 01"

." msbtmça"s. A Maternidade."
·t

au o n.o. <
• , i· . ·Y. 1velra' .

-

Sa·o Pall10 por exemplo fun-mo ao centro. local de mlU o
�.- I �, para que qualqu�r ddadão· possa 'apresentar impugnação

" ,

futurll. medindo 100 mts. de .

lundamentada, mandou o M. M. Juiz se lavrasse o present� .edi- dada em 1894, que desp�nde
frente pGr 150 mts. de fnundo. V ,E N D E _ S E �al 'que s2rá afixado r,o logar do costume e publicado�pela anualmente c�ntenas de ml1h�-1 cas.!. 'no B:Lirro da Velln,' 1l�1prensa local. Dado.: passado nesta cidade de Blumenau, aos r?s de cru::elros. com partu
constrollda há pouco tempo, e,- I "

,vwte e sete de Março de (1953) mil novecentos e cinquenta e nent�s pobres, recebe de su�-tuo bungalow, num terreno

I
'!Ima casa de Matel'lal a Rua tr,ês. Eu, Frederico K ilÍim, escrivão o escrevi. _ Blumenau

I
vença.o federal apenas 10 mIl

de 420 .metros quadrados e Joao Pesso�. I em 27 de març,) de 195,1 (Assinado) Ary Pereira Oliveira __:. cruzeIros por mes.
situada o?m ótimo local.

. Informaçoes na mesma ru?- i. Juiz de Direito da 2a. Vara (Selado com uma estampilha es-
A Mesa da Cama.ra recebeu

Diver�,Js IOt�5 na praia. ce - n,o 376. I tadual de Cl'$ 2,00 e a Taxa de Saúde). . tambem um requenmento nC!Camboriú. e lotes na Rua 7 -----�--------. C E R T I DÃO qual? sr. Fer_nando FerrarI
de Setembro. Doei Oli"mp·I�· ,I CERTIFICO que e:;tá conforme o original que nesta data p�de lll�o�maçoe� sobre o S�r-1 cása de material construída ." .H I foi afixado no legar, do i'ostume, do que dolÍ ré. V!ÇO MediCO SOCIa.l, �a Ccmls-

num terreno 'de 750 mts. qua- 'V E N D E _
f E 1 Blumenau, em 27 dr> Março de 1953. sao do Imposto Smdlcal.

drados, no Bairro de Bom .J � FREDERICO KILTA N.
: Retiro. bem próxima. ii., Fia- O escriviio:
� ção Hering. - Preço verda)o
• deiramente de ocasião.

11
Serraria localizada no

MU'1nicípío de Ibirama no local
denominado Sena do Cam
barão com Engenho de Ser
ra em estado de novo e ca-

pacitado à grande produção,
e com 64 lotes de terra com

madeira de la. qualidade.

• OPORTUNIDADfS. '1' �ditais
.

.

II ,Lfill!..1�:� ��,��i:" _.' � .sr: ,. 11
.

,Mo.l'Cenf;Í!"Os
t; fr_.�:� 'ç� ) �."-;� «�:'. ,:�_�:\,.,.��,�L�,",. �� f, _'.�.'.

Precisa.,e·· de marceneíros profissionais. Paga-se bem.
Melhores irfformaçõe.�. no Escritorio e fabrica da Ind. de
Moveis Ideal Ltda .• ii Rua Cap. Euclides de Castro, n.o 142
- Blumenau.

HOJE A'S,8,30 HQR/;':i: - Despedida do
das 3 Americas:'

.

"'KARM A N N n

(O CAVALHEIRO DO HIPNOTISMO)
O ESPETACULO'lVÍAIS COMICO JAMAIS, APRESENTADO
EM BLUMÉNAU! ,:_ H1PNO'fISMO! SUGESTÃO! - EIS A
OPINIÃO DO DD. PRDFEITO ,DE BRUSQUE,. SR. MARIO
OLINGER: "depois de assístír Cantareltí 'e Cecarelli, julguei
não ser cossívet ver escetacuío melhor neste género; Hoje, po
rém, asslstindo a. noitada de Karmann, com 'sua, classe pecu
liar, sem gestos rudes, evidenciou o grande valor de sua arte,
demonstrando que o Brxsíl, pode e, deve se envaidecer de seus
artistas". - UM ESPETACULO CURIOSO, . INTRIGANTE,
MISTERIOSO

.

DIVERTIDISSIMG! .'
'

Platêa Cr$ 20,00 - Estuoantes (com caderneta) Cr$ 10,ÜO;
Balcão Cr$ 10,00 -, Militares não graduados c ,fal'dacl,'Js 5,00.

" .y", f, N D - E.. S' E
Um llndo terreno, com uma ca

sa de madeira e div,ersos ranchos,
perto do' perímetro urbano' da Vi
la de Rio do Testo, medindo 50 x

500 metrs. - Frente com o Rio do
Testo e cortado pela. estrada. geral
:Sfumenau-Jaraguá. do Sul. Tratar
com: Rodolfo Klotz. na. Empresa
'Karmci LtIla....Rua' dr. Cappelt, 117
- Fone. 1435 - :çlumenau, .nalistas sovíéticos possam vir

aos Estados Unidos, para fa
larem de nosso !l.uis ao vosso

povo. Gostariamos de poder

B

vir cada ano á Russía. para
verificar-mos seus progressos
cspiritlwis e materiais.

'

Esperando uma paz segura "

é duradoura que permita to- r .

elos os progressos passiveis, \ .

SOn10::5 sinceramente vossos".

A ORGANI lA ç Ã O
BLUMENAUENSE LIdai
tem para venda:

UflnllHO DE OLHOS »< OUVIDOS NARIZ
GARGANTA A V I S O

-----c_,.-, _

!li

1l0ira de suo·ecorlomia. E note:

CASA DE MADEIRA De volt"! :t0� Estzoos Unidos reiniciou a sua clínica odr. Arm�nlO rava:'es, que �m companhia do dr. Fernando Beus1, prestarao aos seus clientes (} que ha de mais"
Tl!oderno nas suas especialidades qe olhos, ouvidos na-
1'1Z e g"rganb. •

conS&fvou-lhe o conFôrto!
, �

'Vende'se uma, no Béco Ro
deio. 228.'no bairro da Ve
lha. - Tratar lia local com
seu preprietário, sr. Alberto
Reinert. "5rP!iW& 11& .. t ';

belecimentos. Acrescentou que os

infratores dessa disposição serão
castigados com pertas ·de pnsao
de tres meses e o fechamento de
finitivo de suas casas de negocias.

O presidente ordenou tambem
que seja efetuada uma investigaçã:>
de todos Co. funciona rios públicos,
começando pelo proprio Primeiro
Mandatario c seus Ministros. com

(} fim de 'elimill"r " corruFl<:ão.

VENDE-SE �.Ilillflllllll!lfrllll(lllnlnllnllll(IUlllllmlllllnnIIUnlllUllllIIIIllllllUJllr
� DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS g
� Dr. Arnaldo Gilberti §
f:ã DlRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. 5:
= - DA GLORIA_ .:::

ª CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde .:
:: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 ª
= Fones 4212 e 30'55 =
a -- CURITIBA _ S
�,llllllltlllilllll!lillllnIHIIIJIIHIIUlllllln)llllImlllUlIIfIUUUIIJlllllnlUlt=:=- -- � .._ .............. - . - -- .. � - ........_ - - - ........... - - - - --- -_ -

VENDE-SE
Jornal.

Cardeneta Extraviada J
. EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO 'DO 11510
SAI'ílA, DÉ' RIO DO' TESTO: A's 6,15, ·,.iS:e 1'2,30 ROB;;t'.'
AOS' DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12.30. 16 e 11 'nOMS. .

SAlDAS DE BLUlI'IENAU: (Defronte ao prédio da Xiita&' �.... '

tarinense): .,

DIAS DE B-EMANA: - às 9, 11. 11i,30 HORAS.
AOS BOMINGOS: - à!l 8,30. 11, a. 18.e 19 HORAS.

_.--. _*_ _-_

UMA casa de 'madeira nova
tipo Chalé, como também tro�
ca-se com uma caminhonete
,com boa volta. __:_ Ver e tratar
fi Rua AlmiJ'ante Bàrroso ·400
com o sr. José Klock..

" •

; r)<�.•ii. ,_
,'ll.rud aUPllA tlum NS-�aN.:;rA
'Sec.os e Molhados.

' c.
".'

: Informações: Na Agência
Bla-BIu.

ALUGA-SE

grcdindo-o a socos e ponta-pés
e cabeçadas. Um ,dos solda
dos, munido de agiaqa. foice.

t' . desferiu um golpe no. pesco� c1oráto, de'. lJotassio venha a9� ,Ir com C�pl'1. ES,to.t!. de a- ço do locutor, degolanclo-o. ser incluido' na relacão das�otd? com eSSa Opl11laO e, a Nessa ocasião populares se�ulga�. pelos :n_uítos m�delos; acercavam do l�cal da trage-
mercadorias que pedem ser

que VI os mal bel f im}i)ortadas no cambio oficial.
I

� 'b'd' �,os oraf!1 dia, sendo obstados, de vez que E' esta, segundo nos foi adian-';XI I os por. Smfo�,Ia C��on- os policiais, armados de foice lado, a unica solução
.

capazda, o maravl1hoso shaw; �e e peixeira, mantinham-nos a ele Imodas que, sob o patroc�mo distancia eyitm: um aumento desp:t;:o-l:ia General Aniline & Film A R d·· P h
. parClOnDcl no preço d:-s forro-

...... ..a 10 atrul a conseguJ<u ros 'rud" c'sta' �-"l'm na de-l,-,orporatlOn. percorreu recen' .

t d .' , ,-' - v," c",.�, '

.

:emente a Ámérica Latina. Se
maIS ar e, prendeI os crmu- pendel�ci� c�a ..CEXIlVI. Se es'

1 leitoi'a assistiu os desfiles de
nosos.

1 IS':
orgao mSlstIr na perm:'lne�- I

TI?das de "Sinfonia Colorida",
K

.

. ela do c1?rat� no :amblO h-I?SlOU certa de que se recorda- vre, dentro d_ pouco tempo
rá da linda calça comprida a-

• estaremos pagando de. 60 a 7Q
I

::ul e a blusa' riscada que Ma- edificante. .

'I
centavus por uma caixa de I

ry NeVirkirk apresentou, . do No ato da conclusão, estio fosforas. •

"short" verde e blusa branca veram presentes além do sr.
_

.

exibidos por April Stride e do prefeito ?,ercilio peeke, srs. .------7"�_..,,--------------__--.......-----,-------..:-..;_...:.....�
"slack" preto "e blusa amàre- Ingo Hermg, preSidente da
la estampada de Betsy Pícke- Camara MlInicipal, Federico
ring. Tôdas essas criaçoes' fo- Carlo� A:llende, pr�sidente da
mm adquirida,> por Lord & Assoc.laçao Comercial e I�'
faylor àquele costureiro ita- d\.\stnal de Blumenau e Joao =

\iano.
. Gomes, Delegaqp de'Policia.

EXPRESSO BLUMENAU�(URII1BÁ.
Endereç:, Telegráfico: ".LIl\10USxNES;; .,: ,.

-

AG:t!:NCIA BLUMENAU: ,Rua ·15 de No�.'nr. 313'. Fone: ,.lO"" ;

AG1!NCIA CURITIBA: Rua 15 de- Novemhto, nr. 1129.'
-

-..__._ -*-
.

'Encontra-se extraviada a ca-'
derneta nr. 40.284, pertencen�
te ao sr. Dagoberto Brandes,
de emissão da Caixa Econô
micH Federal de S"nta Cata-

Estados Unidos com forro cor
de carne. Tenho a impressão

riDa. je que são ilógicas para a

Blumenau, 7 de Abril de 1.953 praia. Seja· como fer, as mu
lberes parecem muito interes
sadas a usar calças compridas
nesta estação. Tina Leser, a
conhecida modista de Calit'or-

Aluga-se um apartamento. J
nia. lançou um "short" Cal'

Rua São Paulo n.o 420,
de rosa: e Frederick de Hol
lywood oferece calças compri-

A
da,> de quadros vermelhos e

\ bnmcos.
apresentar '1 Assembléia um re1;,-, E.:s�s Dlodelos já se encon
tório de 5"".\s trabalhos _ isto nt{. tran: a venda nos ·'magazins"
setembro. o mais tardar

.

! de \Vashingto:1. e provavel·
"A delegação soviética' _ acre�- I n?ente em centenas de outras

centou Vishinsky - deseja apro- I Cidades.
. ..

veitar esta oportunidade para ex-! ._
Os c?sturel_:os ltah�nos es

pressllr a esperança de Que outras' tao mUlto cOl"dos atualmente.
delegações recebam est� p�opos- Os entendidos são de opinião
tas na meí::de do caminho assim que, elTI materia de "shorts" e

.�omo procuramos encontrar'na 111€- "slacks", ninguénl pode con1-
tade do c::'.minho os autores do

- - � - - � - -

A eia. ;Boavista de Seguros
- Sucursal de Blumenau, pro
cura três funcionários, sendo:
Um para serviço externo na

praça c duas auxilinres para
serviço interno.

Céf.ertas sómenic Pj!" escrito
à C. Postal - 253.

BtUMENAU-JOINVILE
VIAGENS RA'PInA,S E SEGURAS
--- SO'NO _

:B X P R E 8 8 O ,A N D '0 R I NBA

PRO(URAaSE

(
-

-

BALCONISTA
"Balconista c:m bastante

prática, de ambGs os sexos, en
contram colocaeão na Casa
Pl'erger".

-

J�sforço por i:!heg?.r a um acordo
�obre utna questão tão vital� que I ze:r l'êpresl"ntar o -alvi-Yer'::le� lU!

:,ode abrir P.3 port"s, para aCordos!
reunião do dia 14. o membro ·ef',·

sobre outros problemas penden- tivo de sua lista triplice perderá
tes". . o mandato. .

outro projeto de resolução, em unI

CONSULTAS: Todos os dias ufeis ,Hora Marcada

de aviões russos, procedentes
da Zona soviética e da Tche
coslováqllÍa. A Força .

Aérea
Norte Americana em Wiesba-'
.den, inform.a que mais de 100 Iaviões não identifieados Uve
raro sua presença· assinalada
na tela do radar. E' impossível:
dizer quantos deles eram a

parelhos vermelhos porque o

registro do radar aCusa tmn
bem a passagem de aparelho
'�'migos, ás vezes desviàdos de i
Rua rota e de aviões comcl'-;
eiai.3, tambem afastados de i

. seu itinerario por um motivo i
qualquer. '

A I llgoslavia 13rotesta cons
tantemente contra os vôos le
vados a efeito sobre seu terri
tnrio, por aviões de seus vizi-
nl1'1::; dos Balcãs. .

T .. duvia, 11 principal

ViOla-It;iío consiste n03 vôos de reco
�lhecimento, leitos á, f:'xtrema .

a!t ilude, em noites de mau· �==========:::.:::�innp'J. I

,II)
w·
zoo. �-<I

'

f!l>W��OQ ,

l§ gz
....

::: ,_,

=,�

...

::: .

-

---------_._----------'-<------- -------------

( l I N I (A D E N T Ar R I A L A B O R li T 07 R I O

DR. ··:W·ERIIER ,KLEIN
.BlUMENAU
Te�efone: 1597

; . .À ./
�' 1 Rua 15 de Novembror 389

(em frente do Café Socher)·
Especialisado em protese dentaria, denfúduras anafomlCas .. pon

tes, fixas e móveis, cofõasr pivos etc.

R A 1'0 S ROENTGE N

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VARGAS'�DEiLAolsLAÕiLFAIA
� R� 15 de Nov., 592 1.o.Andar .. BLUMENAUS:\.tlDACõES TRABALHISTAS

Meu (!lI�ridll Chere e meu grande amlgo Dr. Getulío.
O senhor nasseu um domingo i('Jst(}SO na resldencía do

nosso quet-ido mínistr« Armandu de 1\.1 C 11(.'<11', Houve "show"
em (fUI! I) Luiz iuhe Silllões Lopes, dcsatínudamente, cantou
ao v;lIl:iu, Ht"lWis v ierum as unedutas e :LÍIHI.I teve oportuní
dude de re ..ver vI-Hws {' 'iIH'Cl'OS amigos,

Não !I('VC!'j,t, portanto, estragur-Ihe () espirtto. Mas, é in

flisllI.'US[!vcI chamar a sua ateucâe para () dt'sfedlO do caso da

Equitativa, ern IIUr �mgcUl coisas do arco Ih velha,
Em 1ll:H'{!l dt' ,,1 ,Í\'l1t!na-',e'!J mostrou desejos flue eu

Fosse ('{JlIH',lo!l' ,1!i1H'1,1 carauguejola (palavras suas ,), Ite

cusei, 11l·Íln<·iru. porque nã'l sou um técnico em seguros e

dt'IlOÍs já Se' adl:tVâlU .ltÍ\'('l.Hl.IS .1S minhas malas com d('sti-
110 ao v{·nw Mundo.

ChallillH, ('nUn. () �UU:l,1 MéI(J . () f.tluigera<[ü SOllza
Mt·lo

•

fi

Uma Vel'd.lúeir.l hel'atombe! Por várias vezes assin:llei os

negócios que .!li vinll-tl:l sendo realizados e tod,l a sorte de ar

bití'ariedad('s, AI)l'CScllteÍ doeumcntação. M.ostrou·se indeciso
e, com .IS costas (iucnt(�, Os anjinhos conHl1Ual'.lm agindo ver

gunhOSall1Cn t.'.
EstourlJu (J tnUlor! O inqtH:rito está terminado! E já são

conbecit1os os nomes dus mal.mdros. O llrocesso vai ser reme
tiílo à Justi<',1 Cl'imin�1.

Sinceramente, nãf) ,ei () que é que o senhor esta pensan-
do (le tudo isso! As dlmf'mÕeH 'Jênse avião sÍl')

Para at',lbar com H incen{Uo, e como se fosse possivel ta- mnda Sl'c.'eLas mas sabe-se q\1"

par o rOlnbc. m.llld(lll lt br:!vo Romeu José Fiori para o co
[.. nJ.l'or jUn o "ZPN 1" fll'e n'(;

mando Cb!.qtíCl.l imporl H.te compannhia de previdência so- de cê,' 'fi di' 100 mptro, 'ele ((j)I

ci�. �m��
Talvez já seja tanl!, norque no nosso governo dificilmen-

f
BItASILEIROS NOS CA-

te consertrr1'€mGs! PeCf, apenas, que não seja aproveitado o (;AS A .TATO
Souza Melo para uma 11:1S pastas na reforma ministerial Por mal'� de dois nws(', esl-

Não há luuHo ten.po, n:;to lhe indicaram para diretor do vera:u na Grã Bretanha, rf'aL·

Banco de Investimentos um dos peraltas que entraram e gros- zan'-1o estágio nas

so no queijo da EquítJtiva? 'GlosteI" 'Rolls Rovce" e '11I

O doloroso de turl,' é que não lhe dizem a verdade, Não llil.ldade:, de caca da R A F , o-

lhe contanl as coisas c"'u as côres vivas da realidade, ' eh. " e °'lrgentos 'Ja Forç,l AÉ
Ontem, hoje. amauhl e sempre, ao seu lado, amigo certo rea Brasllena Durante esse ]1'"

das horas'incertas, riodo, cada um dos nossos pilo
BARRETO PINTO '.os fez '1m tI emamento mt>ct)

TERCEIRA PA'GINA

UBGAO DOS "DIAiUOS ASSOCUDO""
PROPRIEDAD� DAI

S;A c A N A ç À O�
-

A N A ç A O
Eed�çio, Adim!ntraçio e Oficmal!l: Rua Si.9 Patie ll.

1191 - Fone 1.092 - iJab::a PO!1ta;:, :U�

Ouetor: I\lAUIUCIO XAVIElt

ltedaior: RAUl, FAGTTNDF:S

CXPEDIENTB

AalnahmuII

Cr$
Cr$
Cr$

150,00
60,00
0,80

ANUAL
SEME3THAL
NY AV!lLSU

Sucursais: UsO; - Hill< dI> Oilvldüi" u. Ul@ - ,f'üne.
; 43-7634 v UI-iS97. - 8AO ?AtJLO: -- RU!!i '1 de
Abril n. 230 - 4.0 audur - Foues: 4-aZ77 e 4�H81
Kf.:LO HORIZONTE: - Rua Goias. 24. - POR'EO A

i.E(Utf:: - RUa Juão Montauri, 15. CUIUTIBA: �

itua Dr. MUI'lei, 708 - ,'l ú andar - S"l.. 233. J01N
VIL!!:: � Rua S, Pedro, 92.

.,;_.----�-�------------'-��_._--

Ualna w elétricaTermo em� ,

tos poderes par a a elabora

ção da parte técnica. ° pro
jeto prevê a criação de um

Consórcio de Mineradores
como cocmplemento nos es

tudos j;Í apresentados pa
ra a instalação das Usinas

Síderurgicas de Laguna e

Vitória.
° Projeto tem relação

CJm as referidas Usinas e,
ao que parece, as represen
tacões dos Estados de San
ta" Catarina, São Paulo e

Espírito Santo subscreve
rão o Projeto do Senador
Alencastro Guimarães
A Usina Termo-Elétrica

RIO DE JANEIRO, l B . .!
L, � O Jornalista José Vi
toriuo, Diretor do Bureau
- dos Jornaís do Interior,
promoveu uma I euniâo, a

qual cornparecerarn os Se
nadores Alencastro Gui!lla·
râes e Atilio Vivacqua, e

(J General Iberê de Mattos,
para tratar da criaçâo de

uma Usina Termo-Elétrica
na Zona Carbonífera do
Estado de Santa Catarina.
Prontificorí-se o Senador
Alencastro Guimarães a

apresentar' lUTI, Projeto de
Lei nesse sentido, delegan
do ao General Iberê de Mat-

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

v O (E P O D E R Ar G li N H A R
UMA U TOM O' V E l

Fazendo SU.1S eompras nas 1\1 O DAS C H A N E L

Sensacional concurso parcial com a distribuição de

mais de CrS 350 ]00,00 dp. prêmios, As

MODAS (HANEl
distribui a cada freguês que comprar PARCELADA
MEN'l'E mercado! 'as 110 valor de CrS 1 000,00 um Cu

IHll1 Gratuito numerado "LAR FELIZ" para conccrrer

ao sorteio, no di: 21 de Junho de 1953 pela Loteria

Federal.

AS CHANEL
CONF'EêcÓES FiNAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS- -- VErTIDOS -- CALÇADOS -- JERCEY
SEDAS -- CAlm�AS -- BLUSi\.S � SOUTIENS -

CASIMIRAS -- 1RNOS FEITOS PARA HOMENS E
CRIANCAS

R 15 DE N(,VEl\IBRO: 1393 -- Blumenau
Estado de Santa Catarina

Bilhete a
�

p. S -- A cntreVts'a do Ademar é de causar pIedade O
chefe do populJS�11o dc<'l� rou que, agora vai para a Inglaterra
aSSIstir a corOaCa'.l (1e F1lzabeth II PoderIa ser pior se quises
se meter a sua cabeça juniro elo esgoto, depois da derrota fra
gorcsa elo pletto paulI� I",

.

II- Contmua ala!-"l'anelo'se a greve em São Paulo. O mi
mstro do Trabalho 3nt'ndou, ontem, que não está alheio ao
assunto e que vali COnUI1Llar reahzando mesas redondas COlno
pilhena não tem sabD'

Por favor, ueco 11' lidar buscar a entrevista do desembar
gador ::;abola L!ma. SÔbl'P o problema de assistência a::s meno
res, cUJa sltuaeao ag�aY"lI-se sobremaneira, porque tudo o que
prometemos nada fOi l'''''hzado pelos auxiltan's que nos cerca.
apesar de yerbas POlPl r;,\s c�nce(lJdas,

Iy -- Lafer, n<) (1:)mento em que receber este Bilhete
estdra na tnbuna da r::iimara respondendo a Baleeiros e ou�
iras babacas Tranqllw' exuerimentado parlamentar, o mlI1lS
tro da Fazenda nu CC}llwguir mais uma ruidosa vitoria

.

V - Quando chegar ao RIO Negro e o Capanema anun

cI�r:lhe que se_acha c'melmdo o parecer sôbre a reforma ad
mUl1strattva. nao se e, cyueça de lhe dizer que guarde tudo e
meta a VIOla no caso oS' mesm� o Capanema, que vive no mun
do da lua podera, alll,la trataJ' de reformas administrativas.
qU1:>ndo nos encontran (.', tão atranalhados
. . V� -- Café Filho ,l';t� !faz�ndõ concorr�ncía ao senhor. Ou

:. 1�ISSd en�om_endada " :
:� esta com um di�ctlrso preparado pa

la a .t?-"soclaeao Com I elal, na quarta-felra proxIIna, Irei ao
"show '

porque promet-> ser bem diverbdo
yn - Scrá um ' nho'" Afinal. con;cgUlU convencer-se

qll�, c l11e:-;m� u".na ca, "na de piratas a COFAP, chefiada pe
l� EI �abeJlto yam(l� esnerar a,; 72 horas e, então nos se
ra pusSlvel ('ol1cluu' '''� "EI Cabejtto" está me'llUO por um fio ...

AL NETO
A senhora do novo presi

dente dos Estados Unidos não
sabe bem qual é a palavra que
melhor caracteriza as pinturas
do esposo.
Como o Primeiro Ministro

brítanlco Winston Churchill, o

Prcsídcntc Dwght Eisenhower
e um pintor amador.
Entre os primeiros quadros

que Eisenhower pintou figura
um retrato da senhora dele.
"O meu pr ímeíro retrato

que ele fez -- conta a senho
ra EIsenhower - foi pintado
num pano de cozinha.
"Ike simplesmente me pe

dIU que trouxesse UITl pano
qualquer, algumas taxinhas e
nu ljedaço de madeira em que
estender o pano",
Naquele dia. a senhora Ei

senhower usava uma :fita cor

t'�,,*

de J osa no cabelo. Quando lkE::
termínou, o laço de :fita, que
mr-dia cinco centímetros na

caceça da senhora Eisenho
W('[ media quasi meio metro
ne pano pintado.
:-iá algum tempo o Presí

dente desistiu de pintar retra
tos da esposa Aquele pr-imei
l'O retrato é hoje em dia pro'

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silvdra

teira com o México, e Ikc ser

via no fl'rte Sam Houston, 110S

n-rcd rcs E1e teve que tele
tonar quluze vezes para eon

.'f'gllil' 1'.tl,n' com 1'l.1 j)pla pri'
11,<,n"l velo

"NIIII(',l vi nínguem tão per
sistente ("UJIIO Ike!" - declara
pI,!.
Casaràm-se e 101'mn morar

nos dois quartos q1.W Ike tt
nha no forte, Ele ganhava a

penas três mil cruzeiros por
mês, e (JS dois C01neç31 am a

vida com muitas economias,
Em 1921 a tragédia chegou

ao Iar dos EL'Ienhower, Doud

lauta
de

Liquidação

para que se torne em reali
dade o sonho de todos oS

catarinenses: a sua emanei

pação económica. 'I'erminou
declarando: que os eatari
uenses façam pela sua ter
ra o que eu, pernambucano,
estou fazendo pela terra de
Anita Garibaldi".

,

a greve
"ôra a consideração por mim

iis?ensada a sua pessôa, evr
tar ía contestar o referido des
pacho, tanto se me afigurou
injusto e sem dúvida. ínsolí
to ante a realídade dos fatos
e a conduta que vimos man

lendo, resultante de uma tra
dicâo de compreensão espíri
to púúbfico e solid�riedad"
social. de mais de cincoenta

DO {PEITO I
iRESOQ DENTE

OUVIDO

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES,GOLPES,PONTADAS,
FERIDAS RECENTES.

PICADAS orlNSETOS

o 'MAIOR AVIA0 DO MUNDO
O nlaJOr ?'�Ifio do nlundd {I

"ZPN 2", ftl Mfluobrr ,1 .. " F'�"l
(10 • ., lJnl(hJ� i '% (J Sf1t nl'rn1(l 1'0

\",u til' expclIPnCla ('lU Alp'on.
Oh o Cmll 1:: 11('�SO[lS a bordo, (l

t']Jflri'lho voou duwnte 42 llum;.
tO'3.

1()0'� PERFEIT'\"
Um llut('nl!co ntpf;lao "de

(IPueia h Aviação ('om"l'wal
mlCll," I (;Pl'€'� ntada 1'01

cial-) pmrll'e!i,lS rj11(' a c(,n,,1 lupnl,
acaba de Ser lavrado expomanea
menh' por um p'lSS'lgCllO. '�l'aja
['c 'de Unl::L carta recebida ne!a

VARIG. cujos tel'mOd são o.' se

'�nint(':l: "RIO dt> Janeiro. 4

março de 1[}53. Senhores: Dire·
tOl'Co;; da YARIG, Smto-llle na

obrigação 'ele cumpllmentrl' V
Sas, 11e10 excelente serv ço 'lU('
prestam ao Blas I dn'lgmdo "

ma Companhia 100% pn feita. \

.;eguran<;a de vôo,
'3erviço nas agênCiaS e nos U!"t ()

portos, a e'clucação p d,'c!tcaca,_

dos aelomoços tornam uma v I'

gem pel.! VARIG um pa ·se'u Idos n13lS agradáveIs. COI d 11

mente (Ass.) E Stnnger !

rpve-nloc;

Bl'llSqUP, 11 de- fever('iro dI'
1953
Exmo, Sn1', Senado!' Cllrlo.,

Gomes de Oliveira
Senado
Rio de ,TaneirlJ -- D, F.
Ilustre Senador e Amigo:
Ao acusar recebido o seu

"congressista" de 2 do corren

te, que me chegou às mãos
dia 4, desejo acentuar que não

[le- dez hot"3_s de vôo nos aVH}� I

"Gloste! "Mel eOI" qpe tem 1111'::t

velocidade de 900 qUJlôme'tn
horãrlOs ES3es fiV ões fOI a m ali·
qUlr.\lo" pelo no.f'O �o"erno pSla

eqUIpar a A\'lação Mihtal'.
AVIÃO DE CAÇA SEM PILOT{'\
A Fôrça Aé!Uu Nolie j\rnelJ('"l'

na m dará a rabI' cação de ".

*,"lões dp caÇa �enl })Ilõtll. fi": �UI'

do se anuncia Plll Washmgton
l'rata·st;' dR um aparelho "Bne n"
XF-99' BOl\fAR, e espera �, nUf'

'm breve e';se apm êlho CleselOn�

nhe Importante pspel na pIor .

ção do país contra poss VeIS 1''1

(les aéreo ... }nlnUgo�

Tal revelação fOI fut.L IH 1" , '

vlsta 'I.l-\.nlerlcan ...'\v utlOTL�. E'"
Iretullto a USAF recu�ou-s' n

fazer qualquer (om-ntar'o

tespelto, O novo aparelho nod'
,á V031' eOIll unul \"'t--locul 4' le l(1

1 500 milhas por hora e ,; C,'l,az

de transpOI tal' "XphEh 1)>' .' lan

�á-Jo" <,l)I e obJetivo, '11' tell a
tpndo dOI';; po'.j{1rosos n""ott;loP.:-,

Jato e um fo.;uetp all:>a'la'

que lhe dá um POdl'I' c:' 1('1 ,'"
dua.<> vezes nlll'OI' qUI J ln.,

tUEllS C:1Q:lS a Jajo.
"illlA COMPANHL\.

REPRESENl!\ÇAO E CONTA PROPRIA

Sulteco Ltela.
Rua '1 de Sete-m1lro 1922 - Blumenau S. C. -

-- Postal 5:>1 � End. Te!.: "SULTECO" -

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCERTOS,
REGULAGEM, CALl,�RAGEM, SINCRONIZACÃO DE BOl\'IBAS

IN,meTOR ,8 DE QUALQUER SISTEMA
.xxxx

TAMBEM PARA BO'� BAS ALIMENTADOR......S E REGULADORAS
APARELHO ESPECr.',L PARA J;\.,RMAR JUNCol�S PRA 'I't1BOS

DE ALTA PRESSÃO
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vida
QUARTA ?A'GINA

EXEPERfENCIA Dl!: PSICOLOGO - Desejando corihe
cor o alcance pslcclóglco de certo tipo de anuncias na ímpren
sa norte-americana, o SI'. \Villiam A, Forster. nrofessor de so
ciologia, resolveu fazer um test: publicou ern determinados
orgãos da imprensa um pequeno anuncio cem os seguintes dí
zeres: "Mande-me um dotar". E dava o seu endereco. Uma .se�
mana depois novo anuncio: "O senhor ainda não me mandou.

O seu dolar". Mais uma semana e inseriu nos mesmos jornais
um novo anuncio; "HoJ� o senhor ainda pode mandar-me um
dofar. Amanhã será tarde de mais". Dado o balanço o n1'01es
sor Fnrster verificou que lhe haviam mondado nada' menos de
1.100 dólares: 500 quando da publicação do prúneiro anuncio,
300 com o segundo e, finalmente, mas 300 em' virtude do ter-
ceiro. '

ALARME - O mc.rtnheiro Bill White apartou em Cuxha
vem e, aproveitando a folga, entrou um pcuco mais nas bebi
das. Em seguida, sentiu ele uma bruta saudade dos tempos CÜl
guerra, E do que se Iernbrou mais foi dos alarmes anti-aéraos,
Vai daí e tocou a sereia de um edificio próximo Pegado em
flagrante, foi levado a presença do juiz, porque ele determina
ra urna revolução lia c-dade. movimentando 64 carros de

bom-/
berros. Isso rendeu-lhe 2 meses de cadeia.

FLEUGMA - O �'!'. Harry Ríplev Mackson, secretário do
gg\«!l'rt.o.britanieo parei Comercio Exterior, foi a uma recep
cao oficial em Copenhage. Conversando com ilustres autor+
da�es, O sr. �:Jckson rereríu os sacr I'icíos que todo c' povo brí-.tanico ,,:em fazendo rnexmo depots ela guer-ra, como um esfor
ço coletivo. E para pC" '.'ar o que dizia, tirou o proprio colari
nho, em plena recepcâo e 'o exibiu a todos: o coiarinho erafeito de papel.

.

IMPREVIDENCrA DO ADIVINHO - Ali Chovkaí tor
Il?r<l;-se o grande adivínho de Karachí. A' sua corta batiam fdiariamente dezena:; de. pessoas interessadas em relembrar
passagens da proprra 'Ilda c em conhecer fatos e ocorrencíasdo futuro, Essa fregU",SIa sempre se mostrara impressionadacom a. ccr�eza absoluta tias previsões de Chovkat conhecedordos .mlster-ios oracula�es. At� o dia em que o pro�l1rou um jovem algo nervoso e Impulsívo, que desejava saber se viria a

en�ontral; certa importar-ela que perdera e, ainda, se recu�eraría II sau�e seríamente abalada. O mago Karachí fez o seutra�alh? e mfo�'mou que o rapaz não obteria mais o dinheiro
? nao �mha mars chance de sarar. O moço. que era nervoso eímpulslvo, pegou num" faca e em 2 minutos liquidou o advi-nho. c

-- Zenilda: é o nome que rece
berá na pia batismal a interes
santo rnenirra, que veio snrtque
cer o lar do er, Artur Batista e

'de
-

sua, digna esposa da. Agda
Batistái tendo o feliz evento se

verificado �dia 6 'do mês em CUl'-

P.fWBLEMA N. 723
HORIZONTAIS

M,?-TE_RI�L: 8 novelos de

I
tricó Nas partes horizontais25 grs, ue la azul claro. Agu- :lo decote e cavas Lr icotam-s«lhas n. 1 e 2 112. 3 botõezínhos

•
'I- cordões de tri;ô. " ,

�e madreperola, 1,80 mt, de PONTOS EMPREGADOSfita azul claro com 4 1 '2 cm,
de ? ? ? ? '( Fantasia - La carr.: Tirar

Execueão lm
, em fazer, 1m, lisa, 1 lac.,

1 - Varrer, vas�-::ura�; tesouro (pl.). 2 - Perspicácia;
Com as agulhas 3m. jun, 1 Iac .. 2m, lisas. cruel, severo, 3 - Col:l1uels os mastros (pl.), 4 - Art. (plu-
t

11. 2 1!2 2.a e 4.u CUlT.: Tirar 1m
ral j : da verbo remir. 5 - Governanta de padre. 6 - Relati- Imon am-se 407 p. e continua- , vo ao dedo lylegm", Patrra de Abrahão. 7 _ (Bras., Sul). Fl'- í?ÍJ'ama fantasia em seda azul,se

.

I 'd sem 'fazer, m. 3m, lisas, 1m.segume o a receita o pcn- cal' um homem num canto em conversa com mulher. 8 '_ orna(1Q' de biquinhos no mesmoto fantasia .

I té 3,:1 C<11'1',: Tirai' Lm, sem ",'- I du, prossegumc o a e '_. n lvidun mais notavcl entre todos; Penhasco. 9 _ Alcançar,' teeídc•. Acompanha o o '�ves-completarem 47 cm. 7.(:1', 1m, lisa. 3m, 2ll1, Iisas, E's'-·oll·,C>I·. t" d I... L (l-n. em
_ Se, a DIarron com a-

"Na carr. seguinte dimínu- ACAEAI\IENTO VE.RTICAIS 1_
P nh S b d b 1P . p.e ... ,. u o e a a os o sos

I ����'���'�'������'-�-����-�_���������������
em-se 55 p. espalhados,

.;
assa-se li ferro pelo aves- d d" ��d 3 C na, mesmas se a o piJama.o 5p.. so, o.rta-se a fita ao meio

el
1 - Sussurar com o vento (cs ramos). 2 _ Mau cheiro' Para o pijama: <1 m. 10 em 90 .' .�

r.

Na carro :e�ulI1te r�duzem- e?��e-st uma_parte e?l cada Filh? de Eva. 3 - Aqui está; qualidade. 4 _ Puxar a si. 5 _: em.; para o "vest�m,": 2 metros. I' SENSACIONALse os pontos a metade 173 ,�al.�a. Co�em"e os _on�l)ros e Ade:J3r. 6 - Meter na. mala; 7 -,Escavai; a respeito. 8 _ Me- 20 em 90 centImetros.

,t.
.

p.
. l-01L cal1�o �e os botoezmhos na 10d1a; Planta da faml:!:.; das Qumáceos. 9 - Produzir ruido.Co.ntmua-se com as �gulha3 I

')orc1a (h1'elt�1, .

�� �1��nf�R:�n�fcd���2��1�a�' {(spe'CI-al 'para a m"u'lhe'r' 1,'.:naniando 70 p. p8ra cada" u-
.

..,..ç""'·-�;�8� tma e rodeando-se em cordões J(;;;' -----), ........<' ·>·l' ·O-?:"· ('" 'f"
de tric.ô. A largura de cada �;:�::f.<.X.1-?iÇ�t<�:�'��?I":::V) ..GRACIELA ELIZALDE bolo. Ifal'xa e" de 4 1") 1\.1 lt íF ��V.."I,:':i<:,-;"!��.r-J'<� ,_; �" \l-

� .,� cm, 1,a a u-

v"':;y.;c,\/x.?;r;,<x%"p,V_�
-

, ml'fw.lfir.;�Ti';iI;�ftj\&.�-hliPi I Para enfeitar o bolo com o '

ra de 5 cm. da :1ala arrem.:l- ,.\( '-_' " "

'-
- - � Pouco antes do Dia de São símbolo de São Valentim, de- .

tam-se cada cava com 22 p.. ,', '�ç:���{)}..-"-S:-f"1 Valentim (14 de fevereiro), '\Te-se desenhar um coração, fficando 64 D· para a parte e

;//'"', li ri)'��\;\':\��'�,.\.
estive na cidade Louisvílle, no .

com a Donta de uma faca, no (rcmantancb"se 16.::>, 1).11'<1 cad�t
. ,o, " 1(" 'i 'n.. \ \\� Estado de Kentucky, com a fi- : centro -do bolo superior. Ba-i'metade. . /tr'f{./J',/ Ií '.) ! I �\ \\�� Ilalidade de visitar meus ami- 'tem-se. duas <.:olheres das de :

Na borda csquercLl em cor� '.( ... ·v/ II ' li fi

Il1 \\� ;:Js do Instituto de Economia r
>opa de gelatina, até que essa

����i�fuz�m�3c3�J /�/�r/�lll'lh�\0 ���i� �G���Efu�:H�.�mfi�.�ma�n� ����������!'�"��'����������I������![! em todo decote (' cavas tri- "
..', i·1 I ,,/ j I ' 'I'" \ \', \ lric, Enquanto ali estava as- r de colher, coloca-se a gelatina ..,

34 p, para cada parte das 1< /,�! ,'I iii íl I [ 1�.\
\, '�\\ ;istí a uma de suas frequentes l dentro da linha traçada em

costas. hr'!- 1'1 II ii I J 'I I \

1'" .\
\ h\

\ :lemonstrações culinarias e vi I forma de coração. Um copo de
Notc·<;r� <, easa qlle Se exe- I:;;, I. /I / r

"f í [;/', \' t\\ r\\"\� �om as especialistas do Insti- [COCO fresco ralado _será sufi-
:!uta à cS(jucrcb par.:! passar a 1;/ II 'f f /,; í{ VI .', 1'1' 1\\ \ �I'\ ,\\ tuto como se prepara um bolo i ciente para cobrir tõda a par-faixa dirella. Em 1ot1a \'oH;1 <,r /,/!! .J<'I\ '(I !' '1\) :/\ ,\\I\,\\\i, especial, enfeitado com o tra-, te externa de um. palo de vin-
da ca.U", (lI',!' c', c[n 4 ] ,;�!. "111.. !;,1 '1 /; :' .{./ • $" / 1" \ f\\ \\' dicional coraça-o que sl'mbol' l t . en·t·metros com exceça-o"., • L - L !,!t!/f'/l/"U1t,. I! 'If\' !('\ \1\ ,{\ l' ec I ,tricotandu-",' 4 jJ. !:In cordôl':, , ,

' I" '" ': I' íf . I I i· i' I' \ 1" '" � �a a festa de São Valentim, do espaço ocupado pelo cora-
de tricô. /

" I ',I; II', ,,1 .,. "I , II 11'1: 1'\
i \,\" \\\'\' il .lOS Estados Unidos: "ão,r

j/ ,/ il' :j;' fi � ii'! �. f I
,
\ I tf 1'\/\. \1

"Com lO cm. de pala faz-se ,- i' " : ',': / r; i·' i . IV" ,,� II

VIII I' \1 \ -,' .\\ 4� o bolo, depois de prepara-

�., ������8 age;�ti���;-seea��l /,/ f I,�;/, i; í II r,-,,/ iii I i<'1 (ill\� \\ \ \ V� \\ \�\ ���J�l�ot��b��� q�eelC�c��P��� '_��--'----'---�---------------_-'--...,

��f��/;;"��� ��,,��:'.:'i,.:;h:: [::';5':}iiBàS?1f$§� �\�r����:�� :;;:'�'�':n��';:
Na altura de 11 cm. de pele' Darei uma receita que dizfaz-se o decol(! elas c::stas, ar- respeito apenas ao aspéto do ANTONIO CASTRO RUIZ .rotandu's(' 4 1). PI1l l:m·düu.i dI' cloce, depOis, quanto ao bolo 'UM CÉ'REBRO DO TAMA-

iUlIII.HIJlJIII!!lillflIIIIiIIIUJllfllill!!fUllllmulliIHlIIU!IIIIUlllllflllII UiIIlumulUlIIÍllUlilJlIIIU;lJlHlllIIl1III'=:_,;;,
próprial;nente dito, a própria EmNH.uOm DdEo.sUI.Mnu�mCerAoSsAe noleitira poderá aplicar a recei-
ta de um de seus bolos favo· táveis laboratórios que fazem

=
"""01?;'-,,'Vi" la � 1!i.-1'fC'i�VO�1\\ � E 1\." n .....-rfAIS

= dtos.
-

parte das formidávei� instala-E U &�� �3 .t""tiS!i'i� �n.>:I iVli1üN ª Vejamos as instruções para ções da Gener31l Electric em

:'5 '; enfentar o bolo. Sch-:meciady ha uma sala cu-

I 'ra:,,"':» : !
.

Unte-se apenas no fundo as I jas paredes estão. inteiramen"
... � � de Stl: Ú de N�s§a Si-!ohol'a da Gloria = fôrmas de bolo forrando-se te eubertas de dlversas luzes

ª �om papel ence;ado. ef·J(':r_idas, esferas � çotões. U�l
": Uma vez assado, deixa:se o gl'1":pO de engenheIro'.. l"?de1'l

I ÀSSIS'l.'�NCIA ME'DJC A PlmMANENTE L'§. CARGO DE ESPECJ:ALlSTAS ..: bQlo num lugar [frio, de 'cinco �cl1st�ntemente os pamels de
ABER'I'A AOS ME'IHCOS EXTERNOS :: a dez minutos, antes de reti- controle, ,consultando os qua-

. = rá-Io da fôrma. Para despt:e- dr\):, de calculas.
= gá-Io da fôrma deve-se utili- Mas, apesar dêsse.:: enge§ § zar uma espátula, Em s'eguida, nheiros calcularem C; racioci-

e ELETIUCIDADE ME'DtCA - REPOUSO DESINTOXICAÇÕES - ALCOO- :: coloca-se a fôrma de baixo narem com uma rapIdez ian-

;=5
LISMO - TRA,l'Al\-IENT{_lS ESPECIALIZADOS· - ,

•

para cima e assim se deixa tástica, a máquma que. crIã-
:: AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 30:JG ',_1 ��;:r��led�jb�l� �r;�::;��!�i ���r�:��o��n�l!:���SV:������

ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA " do fundo da fôrma.
. I rebro", daria .íJAra encher u-

=
C U R I '1' I B A P A R A N A'

ª:::_
'

Depois re retirado 'da fôr-I ma casa de tamanh() peÇJJleno,
=_- - ma, vira-se o bolo para cima Essas máquinas .pertencem

e deixa-se esfriar completa- a uma nova família .de '�cére-
i!iimllílmlllmllmnmlmmmH!II!lmlí!!mllm�mlmmiiimll.mUmnmlJllm!lmlm'''iilmmJJlllltUlllllb1 'nente antes de colocar por ci- i bras 'eletrônicos", denomina

ma a clara de ovo batida com' dos calculadores, e tão espe
açucaro O completo resf1'ia-' cializados que cada tipo tem
mento é um dos 'segredos de um nome especial,.sendo todos
um bolo. de belo aspéto, se-, êsses nomes term�nados com

Faça dourar eln azeite dois gundo aitrmam os entendidos as letras "ac". O novo calcu-
dentes de alho que tirará do inst.ituto da G. E.. 11ador da G,;nera( Electric se

quando estiverem diJuradl:;s: A leitora deve tomar nota chama ·'Omlbac".
que, em vez de um, são assa- i Em poucos minutos, Omi·,li�301va em uma xicara de dos dois bolos, de Planeíra a" bac pode solucionár uma sé

agua rnorna duas colheres de' cima descrita, I rie de problemas matemáticos
'l1lassa de tJmate e derrame�;a' Um dos bolos deve. ser pol-

I
que um grupo de engenheiros

na frigideira deixand coz·- vphado :de açncar e c�loc:a<;!o levaria dias inteiros para re-

>
•

o 1

I sobre uma mesa, em poslçao lolver. .nhar lentamente durante. uns invertida. O açucar absorverá Não ,sómente é dotado de
vinte minutos. Passe ligeira- qualquer· excesso de"umidade memória, como tambêm tem
mente em farinha de trigo' fa- e impedi�á que a superfície, u;n� qualic:Iade realmente fan-l'1 ia" de f' g d If _ : '_ do bolo fIque pegando. i tastlca, pOIS tem de resolver
." 1 a o e aça .as rapl Quando se coloca a massa muitos problemas por etapas,damente corar, dos dOIS lados, de clara de cvo bàtida depois isto é, resolver uma equação,
Em azeite, polvilhando C,Jm do bolo já estar na travessa gr:tvá-Ia e em seguida lançar
uma pitada de cregão seco.

em que vai ser serv!do, deve- mão· dá solução para resolver
• se forrar essa travegsa de pa� outro problema,' e assim porAcrescente logo '0 fígado ao peI encerado, suficiente para diante.
:nolho já pronto, deixe no fo- l'obrir tóda a superfície da tra-' Omibac recebe tôdas as or

,'50 ,ainda um minuto, ou dois vessa que não estej'l coberta dens que lhe são transmitidas
e sirva, de!Jois de ter acres- [_elo bolo. e executa-as sem se cansar,

E' aconselhavel ('olocar-se As. instruções tomam a formacentado o sal. Otimo e pou- nozes.ou chocolate picado. I de perguntas (eitas numa fita,
Ijllissim::l conhecido é o Depois, coloca-se c, segundo que a máqUina lê com a mes

bolo sóbre O primeiro; fazen- ma facíIidade que um ser hu
no-se a volta para cj.ma. Pa- máno lê as letra.s· - ou me
ra impedir que ijqpem miga- lh()r, com maior velocidade,
lhas entre a massa da clara de NOVIDADES CIENTIFICAS
ovo, deve-se colocar grande Pesquisadores' da Califor
quantidade dessa massa, de u-I aia anunciam que, em três de
ma Só vez, nos dois lados do} zenas de espéCies de aJgas ma-

------�--�------��

a- � ,_____________ , FIGADO A FLORESTINA

DE CR$

---_- - - --� --------- ----- -� __ o

__--

A Firma PROSDOClMO $OU[[2AÜ}� Ajn��n
MA, fm�� de Blumen�m; ':em � s�mo Jua ..

ler de J:oRvidar 1eU! �mi��@� e heg�el�$
para visiiarem seu es�abeledme�lIG �orner

dai, sito à rua 15 de �mlemb�/� IUc 900,
para ap[edarem c variadissirn@ sor!imen!o
de· tapetes �a af�mâda F�brkâ I T �h

Vendas a \filia e a longo prazo.

Blumenau, Abril de 1 9 5 3

(Oim,·Relulalflll' Integrlt)
o moderno tratamenfo das ...

funções femirÍinos

(OH I

O', O-R E NO

I Fraqueza. Em Hera!
________-'-__ ..;...;...__-'-- .' VINHO CREOSOTADO

. Silveira

Senhores -Col!lerciantes
RECEBEMOS

. RECEBEMOS WHISKY ue AVALO BUANCO", "'GILETE
;,AZUL" E "TALCO GESSY".

-� - - .--- -� � -
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QUINTA PA'GINA

Viajárá
A designação d;) campo do

Carlos Renaux, pela Federa
.cão Catarinense de Futebol
para o local do Lo embate en

tre o tricolor brusquense e o

América, o qual dará início às

rumo

.. AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS )$.AÇ\S DO ES-
TADO DE SAN'l'A CATAR!NA, NO RIO DE JANEIRO E CURITffiA.

'I'axas de Depé-ãtos -,

'Depósitos a vista (sem lhnite} 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2flO.GOO,OO 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%:
Limite de c-s 5\)0.000,00 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VlO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

L
- .

Limite de c-s 100.000,00 Aviso de 90 dias ',1/2% 'I

auge no
'.'

Paim'"e·'·IF'a'S"1e RETIRADAS LIVRES AVISO de 120 dias .6% I
.

"

,

CAPl'rALIZACAO SEMESTRAL' ,; ;'. ..:..,., . .'
II

ABRA UMA CONTA NO ,t'INCO" E- PAGUE COl'r1 CHEQUE '

�j" I Nossa reportagem, na contentamento no clube da

fonto linallâ ;maior novela esporliva �B ano
I !�?���,r�:r�:i�:c��:E: �::�Ii�"q��r����;:���bJ�

Icórdão do Tribunal de Justiça Desportiva da Capital sabre
o recurso interposto pelo PaJmeiras" .

Como capítulo Ifinal da

nO-I
e o �. A. Carlos Renaux, no,:ra atuar cerno juiz, desde Ou

vela esnortíva que agitou sel!Íldo de q�e o m�smo sr, cubro de 1952.
"li-

. _ , .'

o'.

público -desta cidade e do Va- WIlson da Silva arbitrasse u- .j!1i:��
Ie do Itajaí, nascida por oca- ;na �?rtida (documento fls. R:S?LVE: .por unammida:
ião do clássico Palmeiras x 20): de de votos, dar ganho de cau mentores €S-�límPico de 4: de janeiro de.,- Considerando" que, uma vez �a' ao Palmeiras Esporte C:u- os quais não
to ano publicaremos hoje o que houve acordo e esse a- oe, remetendo o presente pro-

pretendem agir ;Ú,slealmen-�órd-' d Tribunal de Justi- côrdo fCli aprovado pela L. B. cesso ao Departamento de Fu-
, .. ,

�a D:s�m�iva da Federação F., não cabia lIonest�me�te, �eból da L.B,F" 'para que se- parecer, em te para com o gremio da
, Catarinense de Futeból. r'efe- protesto do G. E. Olfmpíco, iam contados ,dOIS (2) pontos ções, 2.8 causas de seu des- Baixada. . .

rente ao recurso interposto depois �e reali�ada a compe- .rn favor do cítado clube. Co- mlaçao.

velo gremío da Alamêda D�- tIÇ�{O, ,a�nda n_1aIs qu.e o?" F?: l1dle}��1·�9�5�3I�.�epOeli��lmr�:eMarço Sómen'teque de Caxias, contra a deci- C?bmpu:o sa��a d� lmpo::.s1t:1_ r
.

t
'

são que havia sido dada ao lídada de o SI, Wllson da SI1 ft campGon O����:�,::�n�::-::::::� Voltaria nalrocinio ao raJsaD�o v . ..�
...

em sessão realizada a 6 do cor- P d b
.

et tirente (março), após relatados O Paysandú, desde a e-" e asque ee discutidos os autos do pre- leicão de seus novos dire-I Com a vinda do Esporte
_ , , '.

'

.

.

sente processo e, considerando tores, decidiu formar para, Clube Bahía a Santa Cata
o recurso'

.

apresentado pelo
Palmeiras Esporte Clube, da a corrente temporada, uma r ina e com a visita que Pa-

Icidade de Blumenau, contra equipe de 'profissionais po- trocínío fêz a Brusque, ,c�- 'tera'dDeeCsipsao-rO'tl·�,aa JdUantLal'gaDiSCBiPllllilnnae� derosa, que venha c�l�ca-dlo mtenta-tse agorfa que o a?lll .

. .·.·Uga,r av c c novamente na poslçao e é2 acan e que ormou na u -

nauense de. Futebol. que anu

lou a partida realizada a 4 de destaque a ele reservada no tíma seleção catarinense,
janeiro do corrente, entre o Iuteból catarínense. será cedido ao seu clube de Fomos inteirados pelo sr.

Palmeiras Esporte Clube e o Julinho, ex-crack do Car- origem, ou seja ,o própri Renato Benito, diretor má-
Gremío Esportivo Olímpico. 1 R f

. .,

P d' S f tl ximo da Liga Atlética Blu-
baseada na deliberação 40i45, os enaux, 01 a primeIra aysan u. e ar concre 1-

_ , ,. . ,. ,

do oCnselho Nacional de Des- grande conquista dos "mi- zada a transferencia, é fora �enaue�::;e, de que sera,o r�la a primerre, feita há va-

portos; lionár los" considerando-se de dúvida que os adeptos intrcduzidi.s, numa das pro- rias semanas atraz.
Considerando que, existe t.ambem corno certo o retor-I do "mais simpático" enca-" ximas reuniões dos clube.'; Ao que tudo indica, men-

um acôrdo entre o Palmeiras
no do zaaueiro Renor que rariam com maior otimismo \ filiados à entidade, muitas i tores (; representantes dasE. C. e o G. E, Olímpico. fir- b , I •

'f'
-

t b 1 jmado em 30 de Dezembro de emprestou seu concurso. no i a disputa do próximo cam- r;1.0C.l lcaçoes. nas a e a�
1952 (documentos fls, 6), pe- ano passado, 20 Marcilio ' peonato de profissionais da c�s Campeonatos de ,!ole�·los srs. Renato �cnito. pelo -Dias -de Italaí, I L, B. F.. ból e Bola ao Cesto citadi- $G. E. e Abel A'vila dos San-

nos, do corrente &110, �-

;�fcl;e!�sta��c�!��:l ��i C�,�c�: J"'o-ven'ls �a�I� 1�I·r8D�a no ralmol'ra'
Declarou-nos mais o co' �lhído o sr WIlson da SIlva .

f1 nhecido desportista, que �para'.dirigi�' a partida ;ntre 0l' prim9iram€nte terá lugar a $referidos clubes. a ser real í-
- • •

ibilid d disputa oficia' de basquete � gzada a 4 de .Janéiro de 1953; O Palmeiras, por nao ter f'm m.Ulto a� p'lSSl ! 1 H PS fl� d
.' �

d t
c; "'}

;j. "
Consideran_do que, o árbi- tomada parte nos campeo- de êxito do quinteto e sex- Jcan o _o llllC10 o .cer ame ç & I.tm :'!TI-_ quedstaot não esta_vaf �m natos de Volei e Basquete teta esmt.rallUDOS nas (lI;;-1 oe volel para m:: IS tarde, S --_.. on., A R Y <r A [a O n. n A_

I
� I'con�üçoes e a uar, por ln nn-

r' -'

'd 'J � K. ü K 11 '

gir dispositivos da Delíbera- m<,sculll1�s de ;)2, fICOU com putas e 5,),
.__.�

" t�
ção 40145 d::J C.N.D.; suas eqUlpes bastante des' •

.'

....�.• ,,\ t.� -- lW.E'DlCO ESPECIALISTA. �-
• 0

. C:()nsiderand� que, o �l�i<:o faleadas, daí encontrar cer-I ::;:::>
t ;::��;-�_'�� tt CI\.llhl& Geral de Uomens, Malhereii fi Crlan{lU

'

;. �hl'bltro capacitado a dirigir tos obstáculos no momen- * � -#/ "�;.;"!

t �� .

Icompetiçõe.s de acordo com a ',. 1:1 '--l ;,-,;:1 >} l'l'OlJPAVA SECA: • às 11 e 15 U 17 ti, BI,UMENAU
citada deliberação, era O sr, to, para rearma-las parE. f "«1 t::::J �ÇOl' • :.;- ·�"lI..�1""'��'X"'�""'�"50:."�'I>i.."<ri:.'j\;"1f,;""'1(%.,,,3I.��""'x��-
'Salvador Lemos dos Santos, próximas competit;ões ofi- V/1 t::::l '-....j ":�,"\ ,

. •

�f�!?r:�oEllC·entant{). pelo ciais, �'�"''''_' �S?I"\., _\\.', D' " f s �I i
. LU���i�����fi'�qàe'L��:t'kI�:� al��'��� ��C�SS;�te:e���!�gq��� ! r�\t\\,�{ ���\)\.. ,,' ','

f' e tI; I C. ii n a o �menauense de Futeból S01iCi-1 a m&ioria dos baskettballe- .•,!I'llIjlllllIIlIlIlHl(fffílfllnllnlm�' I" .

.

.

.

.

tal' à Fe�eração ,Ca�aril1('nse rs e voleibolistas juvenis· �
_ .;:. Comenbndo o prélio em

I
tcr do único tento consig-

.

:ie Futebol um al'lntro para j IS' 'd R'
=- ,"'_--

'" '.

d J' 'I d ddirigir a partida; I
( a :::ClEa:a e ecreatlva e '" ,j"'_' ." i: � \:

'.
= que o 1.menc& e omVI e na o urante os noventa··

Consideranda que, ao in-I Esportiva Ipiranga, em vir- - ···-·�â�,i:'·"t,;.?�·� :1,:'
.

= abat2u o Gremio Esportivo I
minutos de luta.

'1vé� dissC?, a L.B.F, apro\'ou o tud2 de não estarem pro' =.

Q li OI!..
.= Araranguaense !)or 1 xO, Na verdade, o autor d(1

. i,;::�1�o f.;n;,"j;'";,�::;:,� : 2�! gram�dos par" a atual tem- =, na:dO.
&S ertudu são

'1:1! A.'!) vu� 'r.uma das edições dr�sta se-I tento foi Gastão, daí nos

a-I'infring.indo, portanto, a Deli-: pCi'�.2a certa�1es dessa ?ate
-- ,,�ff.'; mana, apon��n1o� o extre- pres?a�mos .e�n f�zer [, ne�

beraçao .40145, apesar de, �2 I gcna. passara a defender o == r.1R csque:.:;:h· Rt"nc C.j!oO au- c€ssana retIflCaçao.

\;B;::���:·��� �;d�� !f:��;,:i�:t,�:��:::��::: - ��i:l" criança. neees';tam d.

>'". Perderá
-

seu . maRdato o I
_ ..

;,'" IOF:OSCAL;,:mUlllllmmmmIlIllUlIIllIIIIllIlUlIUIIlUIUIIIJIIIIIII1Il111:!J11I1111l1ll' '" '?'

".
•

b 'II t
li .

d T
ii

�. ORGANIZAÇÃO BlUMENAUENSE BDA. � .� ;-jf
.

(Iodo-Fóllforo-Cálclo) ��. == ruem ro e, IVO' ,O
.

,UP','§ rv O R B ! T A rr § J. -=: ')'IJ�'1" o far:::;o::�C��:����Dla. \�,... - . Muito se ÜI1l extl'anhado a

�t!_IPela.
qual sua�altas atuais te."=

CONTABILIDADE REPRESENT "CO-ES Il\IO'''''EIS
=

l
5::. 'J;- ',,'meia do Clube. Atlético' T'.lp· em sido obó;erva,Ja5 C:J1'll dec,,·'i·� Responsáveis: Dr. 'A�'maiHlo Ba��c� "Liberai; 1'. lª _, "'4' / ·

;v.�:. 1;-' ,nas reuniões "emanais do Con' ção,pelOS dirigenteR da cniL;a<:íe:'
E Economista:;

t
' ,�'.J Um p�oduto da

._ «elho Divís:onai.
--

O-<�""h';;gl'(,'" local.
.

:: Gil Aurélio RocItadel :; =, UBORITÓRIO LICOR DB CACAU XlVII! 8. l, :==- i< �empre de'�lC'nstrol1 iJltere.�2e W.. Por ��>'l vezes o clube ga;pat'
:: Contador :;. =t J.V,.:_ las coisa',;; [lUe 'dizem re",peito w ,ense fOI multado e segundo a- U= Rua 15 de Novemhro. S70 - Sala 5 - Telefone 1572 = ,-; nosso futebol ,e se,mp:-c prin:_oa ,dial'ltou-ll�: � sr

.. Seba.�tiã:? Cr',,,, j.� - BLUfiIEi�.Ll..U - Santa Catarina -- � .��'UU{llll1!llll!\lIIHnlln,IIIIlU.. _III,llIlHID·nIllUnUJlUi'P.!�{'! à�10ór;�:,��;���m,�n��B��.'���:�:� i t��;����;I'�1:;12�[l°!�gi�:a �:�a"�/ ������"�"';����-+;���.'"�mnnunnllllllllnmmlJllnnllmUmml;IJlfmlllmmllllllmllllllllm.. " fj 1
. ......,.��-�-_.- ""��'�--"-'--::";'----��---------:-:::,:_".:-_:_,_,L.��:.._��.

�. B4NCO INDU'SnUA E (OME'jOO DE SANTA CATARINA .s. A.
- Matriz: I T A J A I'

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO"

Capital
Fundo de Reserva

" Cr$ 50.000.000,00
,. ., 35.000,000,00

total do nao exigível .. Cr$ 85.000,000,00

Total dos depós itos em 23 .2 ,53 mais de c-s 700.000.000,00

Oficina com��é!a !!ára fabricar

tipo de
.

lentes

COMPLETO SORTIMENTO DE

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

f

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



v

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A SI

lep'ramas aue comurricáram
á Cia. Ford as alterações d'

planos do sr. Henry Ford
salientavam o seu sincero
desapontamento pelo adia
mento da viagem, motiva
do per circunstancias a

lhei"its á sua vontade.
O sr. Henry Ford solici

tou <::0 sr. Arthur J. -VVie-'
:oan:1, vice-presidente e en-'

carregado das Operações
Interriacicnais da Ford, Mo
tor Company que informas
se que o programa relaeío
nado 'com as solenidades da

inauguração das novas tns
talaçõcs da Ford, agora em
fase final dt: acabamento,
no bah-ro do Ipirariga, em

S. Paulo, não sofrerá qual
quer alteração-

HAVANA, 9 IU.P.I - O de tratar de problemas in
sr, John Moors Cabot, se- .ernos de outros países nem
crctário c:e Estado adjunto ��e interpretar declaracões
para Assuntos Inter-Ameri- pessoais de cidadãos",

"

E,
canos da Chancelaria dcs em szguida, frisou:
EE. DU" declarou em roda "Não interviremos nos as

de jurnr.hstas que o Gover- suntos internes de outras
ilO du presidente Eisenho- .iacóes do Hemísferío. Es
wer está estudando os meios I sa 'é a nossa obrigação e a

para fomentar os investi- cumprtremos".
mentos de capitais norte
americanos na América La
tina, de maneira que tais
investimentos sejam bené-
ficos a ambas as partes. J
,A !Jropósito de sua atual

cxcursân pelos países lati
l1ü-tilU21'Ícanos, manifestou
que seu propósito é "corihe
cc r sobr.. l) terreno f IS pro
hll'líl;iS que existem, iniei
rum-rue deI;'; dificllld",des e

I'O!l hecer lJessnalmC'l1te os
_'- _o'�' o 'o 00 __�' ._0 __ "----

, -'-_-'-'-__o, �_

�:::�[�::I��I�tt:l:lV:':�:��i�·o�;�,I�:��- set� 'em -I,·re' te onera',,·aoc sto el'acipal da viugcm 1.' "adqn lrir Ia t;, OJ U, U
in l'ormac iil)'"

���::;'r:��:"'::H:: ,:n.:" 'proclura�o com op', 0r...3,",rONeS .:.t -c','·c,·ona',·s'
"

centos dcclarueõos do ex- l' ... g"J' gOJ
diplomata IHI;·tc'-mncrica-
li:] Spru ill.. Braden, acerca Extinçào da Camara de ReaJ�ustamenlo EconoAmicoda Guatemala {' da Ar't'l'n
cina Cabr.t, l'(.spondelHl;) a

uma pergunta, man iícstou
que essa era a cniniâo de
um "simples e��:�;dão norte
americano, com tanto di
reito como qualquer outro
para expressar o que pen-
-'''-- "
1<': •

"Não tenho o proposito

o Rio: 9- <ÍVIeridional) - Uma tes de fosforas por menos de

no,-:u ameaça ronda a bolsa do lI1?' cruzeiros, o que dét�rmin_a
carroca: aumento do preço do ra, fatalmente, a majoracao
fosforo, ' i do preço dos fcsforos. para 60

l(:'ntre os produtos qnímloos I
ou 70 centavos a caixa,

.ndlspensaveis á Indústria na-f Os industriais doe fosforos,
�iorlâl figura o clorato de po- segundo fomos Informados,
mssi0, utilizado em grande não de:óejando ('011('01'1'(;1' pa-
,!I!,tlliída(le, na fabricação do ,---'----�

[ti li oro. A Carteira de Expor
tàc;ttn e Impcrtação resolveu,
no p'lnelpio do ano, baseada
naturalmente, em informa
�;êtes anressadas, tirar do carn-

010 oficÍltl o clorato de petas
';ÍO. B.esultado: a Industrla esta
em serias dificuldades não só
ears produzir., u íosi'úr.Q; como
tarnhem para manter o preço
lttwl desse imprescindível ar-
�go. o "

A sHuúçãu desta índustrla é
RIO, 9 (Meridional) - A to da produção com opera- Economíco. O relator opi- !,'suas alterações posteriores. ii· seguinte: não pode importar

Ccrn.ssão de �conomia da, i;ões adicionais e perda de nou pela aceitação do pro- PROTEÇÃO A'S RIQUE- a matería prlrna, mesmo no

Carnara, exarnmou o pl'oje-, tempo, pediu sua rejeição, jeto e da emenda aditiva ZAS DO PAIS cambio livre, não só porque a

LO, criuudo de Mensagem do noque foi atendido pela Co-
I
determinando que "os pro-' .

Por fim, aprovado o pa- ��;Il� �!�t�e�:it�: a�:���
�xecLlti'I"';, _propondo modí missão. ' cessas que á data da publi- recer do sr: Alberto Deoda- uma fabrica de clorato de
iear o regime de cobrança EXTINÇÃO D ACAMA-I '4ação desta lei, se encon- to ao projeto de resolução potassío com capacidade para
lo lniP=SLO, de cO,n�umo so- RA DE REAJUSTAMEN-. trarem em andamento na pondo a críacão de uma

satisfazer todo o consumo pe-

d
.

:: .as fábricás de fosforo ......:. 150
)}'( 'o'S t,�CI :::s,

..

Iilós e fe�- TO ECONOMICO, ; Camara de Reajustamento Comissão Especial, para es- toneladas !lar mês! _ como
-1'0:-; de fios 2 fibras de 01'1' A Comissão Economica \ Economico, dentro de 15 tudar a propor medidas de também porque o custo de fa-
-;em animal, vEjetal Ou sin- apr�vou, igualn:ente" O pa-,' dias, remet.id,os ao conheci- pro.teção ao,s rec.ursos natu- bricação iria encarecer de

.ética flã e algodão) e de reCer da sr, DIas Lms ao mento do JUIZ competente. ralS do paIS, taIS como re-
maneira. extraordinaria. Pelo

I cambio oficial. o clorato im-
�ios n,etálicos, dourados, projeto qUe extingue a Ca- I nos termos do art. 20 da s�rva florestais faunas,a- portado

o

ficava: Olf-Rio, com

jmples ou mistos de qual- m::'1'a de Reajustamento Lei n. 209, de 2.148, e de quatica e terrestres solo I todas as despesas, por ., .. ,

�lUU' maneira, Relatando a etc.' Cr$ 7,>50;, �o campio livre '!
.)1"011 ::slçao, que pretende SEGURO DE ACIDEN-

materra prima na? custara
menos de 15 cruzeIros,

JaSSE: E: s�r O referido tr�- TES DO TRABALHO Acresce ainda umá'
Juta cobrado por meio ele Quando da discussão na círcí:mstancia: as duas f�bri-
selagem direta, o sr, Danie OUI.ZE rfA

'

Comissão de Gonstitui"'ão c�s de clorato é!-e P0t:tSSlO e-

F L '. '

T •

'" e xlstentes ,no !lalS estao tam-
nraco maní�estou-s,e con- ,,' -

.

.Justiça, ao proJeto estabe" bem irrl1)'2ssibilitadas de im-

I, tra sua aprovação p"r en- lecendo o monopólio estatal portar o clorato, materia eny
tender que o fato da me- do seO'uro de acidentes do

I
pregada 11a fabricação ,do elo-!

I lida prõ!Josta conduzir a da
.,

h'
, rato, pelo mesmo motIVO. 'E

I
trabal o, o sr, Samuel se o fizerem não poderão en-

I
:om1.8 arr2cadação luaior não tregar o clorato aos rabrican-

ii b����d��raq��S�fic����'a��� Camarada9empretendida oneraria o cus-

Continua empolgan'.lo 1)"; ar;
clonados do C,N, Amúr-lc» o :n

teressante concurse pura á es

colha da sua Rainha de 1 nSil.

ESPINHASr ETC.

Desd« o lnrc'o �lo ern-tamc, venl

,;e observa.ndo Intenso rntuslus
mo e geral cspectat.vu ·_'obrp. o

seu desenvolvimento po,' ""1":'
dos interessados, que vão fiAui
rindo votos
candidatas 'de sua

era,

Quando um Jorualista
'perguntou se: comp3rtilha
va dé,s opiniões expressada'
por Braden, Cabot respon-'
deu:

Segundo o relatório que' tel'nados para o mes de A
nos foi fornecido pela di, bril 29 doentes; Consultas:
;'c(:iio do Hd:nit::::l l\Tunic'- l,l20; receitas e:xlecutadas
.1:J1 Santo A1ü;mÍD, o movi- ,11[: 'f:trrnacia do hospHal:
l11:'nto daqu"'!e nO!:iocOln_io 112,7�e: injeções aplicadas:
dur�!ntp o m2S de Março fOl 2.4 {6, sendo 2.304 aplica"
(} Eeguinte: Doentes inter- das no musculo e 172 na

nados: 61 do sexo mascuH- veia; curativos efetuados:
iw e 92 do :::.exo feminino, 2,838; operacões realizadas:
tendo dUl'êlnte esse período I 77. sendo ai;Jda eX2êutttdus
(ia,'o ,;lta, PO!' \'Úl':u�� !nuU-1 mais as seguintes nssist.en

\;m:, .122 duentes e 2 �Jor leias: 19 partos normais e 8
bleclmento, Passaram ln� eurreLngens. '

na
MeDsa�em �Os �ez jornalistas'

americanos ao premier MaIeolovMovimento do H08�ifal Muoicipallfo.
�Dt09io �uraofe o mês �e Mar�o c asa MOSCOU, 9 (U.P.) - Os

lez jornalistas americanos que
visitaram a Rus.sia, enviarrun

I ao sr. Malenkov, ao partir d:,
. capital sovietica, 'a seguÍnte>

I mensagem:"
.

"O grupo de jOl'nalistas a'

,'n1éricanOS mostrá"se reconhe
cido pela oportünidade que. '

lhe :foi dada de visítar a cz:

I pita! da URSS. Interessando
: nos profulldamente pelos a

cmileciment:,s mundiais, por
que c-}e.5 tem eco- em cada co

munidade humana.
As noticias transmitidas de

Moscou, no decorrer dos de,:
.,I1timos dias, :não suo compa
rav"is s'enão aos dez dias que

"A CAPITAL"
REDU(õES DE 10, 15 e 20 POR (ENTO

, .

,

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




