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Assinado
TOQuro, 11, Sába-

����------�----------����----�----��.����----�;-------��--��--��.������������--���--��--�7t��>

Em Pan. Man John
do, (UPI �. As Na-

ções Uníd.:s f! OS eo-

muntsu.s assinaram o

·CfttlV�.�il;O para a

tl'�cn Ide pl'i.sioneiros enír.r
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.
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<Santa Catar Ina) _:_ ·l)OMINGO, 12 de

ElOS e '::1'1(, os. .
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MAIS BRILHAN'l'E Q;_"i' O SOL - A�ós -l8 mêses de traba

lhos em um Lbol'atÓlI:l dn Brltlsh 'I'hornscn-Houston Comna
ny em Rugbv, cleritístn s biltânicos fabricaram uma lâmpada

Desejaria ocupar a tribuna estado de sitlo era uma medi- que se ar:retlita S01' m.us brilhante que o sol.
para falar pessoalmente de tão. da legal, prevista na Consti- O trabalh, corn d Iám-vada foi iniciado com o objetivo de

Importante matcrta, mas írn- tulcão. enquanto que o sr. Ce- produzir uma luz que ,'')�sc c��)az de fotografar em cores O' 0-

possibilitado de faze-lo na pre- tulio Vargas havia depois im- lho humano. e está s.!ndo orescntemente usada em diversas

se?te oportunidade, e sendo, a. plantado o Estado Novo mer- pesquisa médica. inclumdo o câncer.
.

::�a�erria vde ���nde t�rgenCta, cê de um golpe na Lei que ele, Na foto H. N. S. , lVIis, Bct1Y 'I'hor-nicrc It, uma' das assls

re�jtnen ,,'. ,E�cl.a., ?OS termos tinha jurado denf'ender e res-] tentes .de 1:1b. ratór-lo. :;:"�'Jrando uma lâmpada, enquanto que
g tais, cm .ceda a palavra. peitar . outra vlstn sõbre 'i. mesa está ::ICeS'l

ao deputado Brochado da Ro�'
'

__

- :._._�'..:,.:. :� _.' :: __ � __ : ,<,__�.:, � � • � _'__'_'_'_...._. _

'---d).3, para sobre esta materra \ ,_. ,_'

��t�i�;i,:;';�;;O:.�'I Paz global s tmente à base. de
docâ�nJi/�i:� g����l��{)B(l;��hf,�

uma so luç'a-o h (}u' rô"sana C9.' r''e' I-a"apontur as "cassandras" à Na-
�

.
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.' .

.:.
.

.
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,cão. E :iss'n;_i1-�l que nos ultí-
mos pl'onlllleir,mf'lItn3 o obser
rvador vai hlCOlltl'Ul' um do sr

'

'Artur Bernard-s. acnnsethan- Gross na ONU: deçepção entre os delegiHiDs 'ahados tum o
do n sr. (;t�toíío Vargas a re-

'.

'mlIld�r; Não podia dar seme- Nações Unidas, - Nova' tamente os p�didcis do Krem- cínco Nnçiit";:" O( iôelltul.-i.

lh ..mte conseIho quem havia Iorque, 11 (UP) Os Esta. 'li,n, ontem fOl'mul,ad?s por yis:-I O (mb�li?,actor �

amertcano

Hmel'g�llk,do .p .paIs �� noit� \ tios _Unidos, disseram hoje nas I hmsky na ?om,lssao p�,I:tI::: I �1!:_t: a ,ON� .s�' • ��';:é�t Gru.3S
d? cst,ado de sítío, passando a Nações Unidas que >"'0 reco- da O�U, no :;cl1tJdo,de �d e.• í.tfllmou (jtl< us gestões de paz

hIst<;Jrlll .eomo um.�!),?erno ea- nlrecerãa as
. gestões' fh� t)a;z l tg.t·l:m.l;!!ld<l-"..a,._;,,�rgar�ª,CW,��a�l�_)i...!-'!J�:pt!;l�:.;.�r}�������ft����

Iarnitoso". O SI', 'I'rístâo da Cu- tormuladas peles vermelhos, Atlil;ntl(·o ·Norte·, ':s armas a-· V·h�I.:' "'!,n .'
'

. ,

nha prote-stou dízendo que o depois que os mesmos aceita- t;'!11JC!c" " aeordo Ue pilZ entro:' I�:J pl'Jx�.:n,a .semana, ..quando o u, crrtregar n1l1hal'es.
.

. .

.

rem um armisticio para a re-
-------.-.------ as�unl(J !l'a ti plenano, A r�s- tlW}I(.:ll'O& chmeses (' n:>Ite-co� Os josllalistas decTararanl, . 'por

II Fraque!::!. em �eraJ "patriação voluntaria de pri· O uB"AR'hOSO,t -'--'N'""U"""'"', peito, sa!Je-s� que Os

c�mu11l5-1
tCut'dlli lia 1." I,ág, INr:!. I{) ! out'l'O lado, (lllt:, de acordo cOIn. ,0

H VINSib CREOSOTADO n sioneil'os na Coréia Ao' mes· H' AJ tas desejam a suspensao tem- --�.- --� . - - -- -- '--.'- -'-'.-:-
,_. -

. .

I' SILVEIRA �e�pt�lr:à��a�s ���:�: c��:l:- . fESTAS DA (OROACÃO' ?�I���i�. s�a�rafta°��i���e;to ��: ··M3:1*"O r'.
.

:5- e�de· de··, e''. s····"p Io·nagem:• _ativo <1 um armlstIclO. rsto,
t

. 'I .'
.

..,
'

.

RIO, 10 (Meridional) - A �o entender d�s aliàdosl da· '. .
. . ' ,

.

".

Marinha de Guerra do Brasil riu tempo para as, forças ver-.
. ':"" • , .,...

-'

d
' '.

.

i�1�:l:1!f:�:'�:���:n;r�:li1��:�i:i�;�;:j���,�l�n; S II V le I C a.· o ·apos··gUl!rra
l'oaçào da Rainha Elizabeth II los. representantes do Pe!u, ....,

.'

.

. '.
.

da ln"laterra, A belonave bra- Belglca, Equador.e a Chma 36' .'.'
- -,' AI

. li O
·

d nt· 1sHeI!; tornará párte numa re- Naci�malista endossam o ponto prlsoes na eman ' Q., Cl e .' Q
visia naval n" dia 15 de ju- de vl:,ta dos

�

Estados Umdos,
..

.
.

.

.

nho, em que seráo representa- Suspensao. do debate
.

das as Marinhas de todas as . Por consegumte provavel
Ka(�i)e.s do mundo, Por .esse mente a Assémbléia suspende
r:H,Ü\'O, nos proximos dias o rá, no fim dD; proxima semana

"Barroso" entrará nos proxi- ate que se. fll�me uma �regua.
mós dias no dique "Rio de Ja' Sobre a cItaçao comunIsta de

l1('o'iro", a firü de sofrer revisã0 que deveria ser obedecido o

geral de pinturas de cQstado. Acordo de Genebra para a
'" e' acrescelltou

- ....__.........__.....,.. ...___,____ suspensao das hostilidades, o vlehca, quc,

representante 'americano afir
mou que "não Dode haver sus
pensão' do fogô exceto como

parte de um acordo de armis
tício que inclue uma solução
honrosa ao problema dos pri
sioneiros de guerra, Do· con- Mundial.
trario milhares de soldados da'

.

Entre· seus' pedídos que' não fo·

ram satisfeitos figuram apenas uma

',entrevista com.Malenkov ou Molo-

tov e a visita a um
.

apartamento
privado. Sôbre. êste ultimo ponto,
as autoridades soviéticas declara.
ram que uma tal visita teria cons

títuído um atentado à inviolabili-

-dade di). domicilío partícular do ci-
dadão sovíéttco. I
Os jornalistas norte-americanos t -

visitaram três fábricas, uma ruzen- I
da colctiva um pouco distante de

tMoscou, o "metro". As autoridades

soviéticas. dlsseram.. não admitem .

u remodelação ministerial que se

seguiu ao falecimento de Stalin se

ja considerada corno. uma mudança
política ou mesmo seja qualificada
como a ent'ruda e!), flln(�ão ti€' um
novo

� go.VêpUil.·
Deu jornalita' prôt"iaoii' que :o-�elIS

despachos, redígldos neste "en1.l.-1o,

..

EMO·VIRTUS
HEMORRÓiDAS: _
TOME O LI�UIDO r

APLIQUE A POMADA

HOLOCA=L� ������.

VARIZES:

I Suspensão definitiva do
fogo denlro de 30 dias

. TOQUIO, 11 (UF) - As vista o transporte dos pri,;io- "Little Switch",

negociações para o armisticio peiros que forem postos em I Formosa sob tutela

propriamente dito na Coréia liberdade pelas lwtorjdlldes WASHINGTON, 11 (UP) -

poderão recomeçar brevemen- c.-n'unh,tas. Depois das alusões que apar2-
te e o cessar fogo poderá ser Seu numero <;erá de 90' ceram em certos jornàis, o

. ordenado antes do nm do cor- auando e3tiver terminada a l"New York 'rime"', afirmou,
rente mês ou começo de maio concentração, 10':0 que a liber- sob a assinatura de seu corres

próxi.mo. "
tação tiver com:çado, essas I pondente credenciado junto a

TaIS foram as nnmelr:J.S l'€a- �mbulancias formarão uma ca" í Casa Branca, que o governo

çóes colhidas no, circulas ofi- deia continua entre Fan Mun Inorte-americano
aceitaria uma

dais da" Nacócs Unidas de- Jçm e Munsall, onde estão es- solução política da questão da

pois que o nldio de Pekim di- tacíonados Hospitais cirurgi· "I Coréia,
na base do Paralelo

vulgoll o texto da carta que cos de campanha. 40 e ,planejaria colocar For·
o general norte-coreano, Nam' Já começaram os exercícios mosa sob tutela das Nações U

li, enviara hoje ao general de treino na estrada que liga nidas,
William Harrison, chefe da as duas localidades, Termina- ----,---

delegação do comando das Na- rão esses exercicios com um VENDA DES"l'E DIARIO
ções Unidas na Conferencia ensaio ·geral da operação, 'NA ENGRAXATARIA
do armísticio. recebeu' a denominação PONTO cmc .

O fato do comandante sino
norte-coreano afirmar em sua

cm'ia que não tem conheci
mento da exlstencia de "pri
sioneil'os dé guena que não

.... querelYl. ser l'epatl'iados", índi-
C:1, sl'gundo (JS obsel'vadores.
que .<;(> mantem l'l€', ainda, às
(·Jausulus da ('úl1\'l'llção dt: Ge
llebra (jllí� não pl'êvt'm lJenhu
ma disUnt.'.io pntre prisionei
ros e que, pOl' otltm lado, pro'
('!Ira' "sa]vaJ' a f.t1C'i''',

Asshl!ltUl':t do :wortlo
PAN MUN .TOM, 11 (UP)

,-- O gerwl'al Mar Clark apro
vou (JS planos de iroca de pri
sionefros de guerra enfermos
c feridos e disse que esperava
f'ôsse possível firmar, amanhã,
o cúnvênio oficial:
Clark aprovou {) acordo,

j)Ollcns l10ms depois que os

eOll1lUlistils haviam proposto ()

r...hlieill das l1egociaçÓf$ gc·
rai;; do armistício e apresenta
ram sugestões modificadas,
.quanto ii 1'0patria�'fio daqueles
priSioneiros que não desejas
'sem retornar a seu pais.

60 ambulancias
FRENTE DA COREIA, 11

(UP) - Cerca de 60 ambulan

das dos exercitas norte-ame
ricano e sul-coreano já estão
.reunida:;; em Munsan tendo em ,

TBPETES «
A BICICLETA
INSUPERAVELi o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS'UNDAS CORES

OS MAIS .RICOS DESENHOS.
Um Produto da
Fábrica MONARK Em resnosta ao agtD.deci�

mento do�leader da. bancadGl
udenisia, .por sua vez, o Presi
dente referiu-se cordialmente
à reunião pal'tidal'i::t udcl1ista,
l'cssalümdn a sua alta signifi
cação.

Sob u presidem:ia do gover
nador Amárul Peixoto, reunir
sc"á dia 16 do' corrente, em

Niteroi, o Diretorio Regional
do PSD ..

O jornálo "O Estado" :faz

I
hoje uma S<'VC'l'U critica ao

discurso proferido pelo sr,

Prado Kelly ao umumir apre-

Rua 15 de Novembrof 900
. ,

VendRS ii longo prazo

P R O S D O fi M O t A.
A' Y·ENDA NA FIRMA

Com. e Ind. GERMINO STEIN S. I.
DE BLUMENAU

Rua 15 de MOVI 54
F I L I 11

Blumenau - .. - ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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pl'csb! ao �e�envolVllne�llo tcrcumbio comercial PJ] 't: �I;
I ª DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS . 5do pais o capital estrangeiro, duas zonas do país.
.

= =

propugnando por Ul11n po'lítl- .

T '. � .

'3� " Ó 1 .;, .'. l:: Dr Arnaldo GI'lberfl"
-

ca de portas aberta; nesse
Um dos preso .. e \i1.CdlJ(hl:= " ::

particular, Frizou G sr, Café Brurmckaempér. encarregado t:: DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. g� ª
Filho, .du;-ante. a rec�pc;ã? que de relações publicas em Bonn, I ª --- DA GLORIA ---

.

ª_lhe fOI (!'ereclda hoje- 'Nada ds ".1 <O! .e , "
" "

1\.1'- I::: CONSULTAS: de 2 iI!1 4 horas na Casa de Sal1de
mais absurdo do que desejar

c. 1)1_U",1.1a l.mmlt a (la - '-
!:: de 4 às GRua Candido de Leão 39 ª=_o progresso do Brasil através manha OCldental. I = Fones 4212 e 3055

do nacionalismo", Outros detidos são Erwin ' Sê �- C u n I '1' I B A _ :::

V�ll: �-razébl·ollk. de Francfort, 1�'lllffmlllIItlIIU!II!UlllllllllllllllllllUlIIfIUUlUUlUUlllUlUllllmunlmL�e 11.lfred HJtl1, de Dusseldour, ._

representantes do Partido Co' i
rnunista ll) Conselho Economl

co B!-Zonal, que precedeu a!
Iormaçâo do governo federril !
da Alemanha Oc,id2'ntal. h:í:
qU:.l1 1'0 :,íl,J". I
-'�-._"-'''-��'�'�'''-�' I

11 I
reanos 'í�/(' ,:-:" :',:.; .sam Clara-I
!l:,e:Jt<: sua d(d.t'nniE<;,çi:\o de �'e-l

to"
srstu-em pe la [iorç2 a repatria- j

IflB"!H llOUrôU.S· GWJf1. {OIlFfR ção':;

A'",W::�:o:�":::�':�':��:C'C"AL Onua de deeepção I
�Wi!!�-"'i;iíii:,i;';';';;"_i!i>.;;.mÊll!oi\!�iõIlI_... !erJ'1ü,ou Ernest Gross por I

(EM 'rECHNICOLOR) li- - - - - - - - --I: ufir-mar que 'no discurso de on- i
Espetacular! A Pompa, o terror, os amores é as intrigas da cor- r 5 trm. Víschiusky só criou uma \

vé;;cÍe-�e'- em perFei� estado te francesa de 16481 Duelos sensacionais! Ação! Bravura! Ro- cnda de decepção entre os de-I
de. conservação pneus novos,

mance: - Um filme completo, destinado a satisfazer ao mais legados aliados, isto porque'
estofamento nilon, etc. exigente Espectador! --_:_ Os filhos de D'Artagnan, Aramís, desses esforces os inumeros não trouxe o represetante do l'
Ver e tratar na apencra Portos e Athos em. ação vertiginosa! Arrebatadora! Empolgan- relata rios aos' varios temas da Kremlin nada de nova para o

Dodg (Moelhnann) cu C0D1., te!. "' • , ,.' , presente reunião, entre os. Ocidente; ao invés de formu- [0,51' •. Gabriel Pampfona.>; à A,Somp; Con:mff' DIVÔ:"�!'2s - A's 2 h-:, MaIS o ímal da serre: O quais se destacam os estudos lar .!_1ro90sülS cpncr.etas de paz, ,.

Rua 15 de Novembro 1100, em 'J'_!!;SOURO Da ESC L':',IRO. - Platéa Crs 6,00 e 4,00 - Bal- sobre industrfas básicas de fel' desandou a repetir a mesma I

Blumenau.. "I
cao c-s 4,{){) e 3 00 -- 1\' noite: PI. Numerada c-s 7 00. 1'0 e aço, papel e celulose e chapa que ba�useava antes da Iquímica pesada; os rolatorlos morte de Stalin. ,

'1, ... p. 1\ O ( U n TERTRO CRRLOS GOMES sobre as problemas·de desen- Por outro lado, () delegado'
E . K. A .. S E I SI H

.
'

volvírnentos agricGla; o córner I chinês. nacionalista, Shishí

1
.

(E'� G B I J cio inter-regional e os

prOble-1
SIm, disse que as ofertas de

A C·
.' 'J1l!l. r .. USC1 r.) I KY I

-

la. Boavista: de Seguros HOJE 'AS 21 HORAS-. lhas dos ajustamentos multíla- paz c_a rem in nao podem di-
- Sucu.rsal de ,Blt��enau, pro- UNICA APRESENTAÇÃO DA CONSAGRADA térais elos balanços de paga- mJJ1Ull'? �spectro da: recentes
cura tres func.lOnanos, sendo: DE BLUIVfENTRAL B '::<:ADELBURG mentos, ! persegul(;oes contra Judeus e

Um para serVIço externo na

I W" R I I cristãos, emol't'cndidas nos Es'

pra� e. duas auxiliares para « m alll�sen oess»
� - -- � �, � � - -

tados atrás dá Cnrtina de Fer-

serVIço mterno. i til., E 11'0. Agregou Shu que a meSl11a
CCrertas sómente p:Jr escrito

. IC!\VALINHO BRANCO) !
classe de perseguíçÕt'S está

à C. Postal - 253. PELO CONSAGRADO CONJUNTO DO "'TEATRO ALEMÃO bel'tos uté meia,noite, ficam cheias sendo realizada na China co-

DE BUENOS AIRES" de compradores. ! 1TI11l1ista. .,

Platéa Ntímeradá Cr$ 50,00 - Balcão Cr� 30,00 - Ingressos' ,Terminando, os jornalist<lR sali-" Gross repCllU íambem as

,
à venda no Cíne Bust;·'1. cntaram que p:',garam todas as des-[ del:1�:1.da,s de. Vishinsky �ara

l pesas de sua estada na Unifto Sn- que_, "e conceda noca conslde-

"B 1
'

.

1 AMANHÃ,
'AS 21 HORAS: viélil!a, inclusive os três interpl'e,' raçao ao problema do desar-

,a conISia co,m bastante ULTIMA APRESENTAÇÃO DO. "DEU'rSCHE BUEHNE BUE- te, postos à sUa disposiçi.io pela <1- mamento mundial. "Temos I
prátIca, de ambo� os sexos; en- NOS AIRES (.TEA'fRO ALEMÃO DE B, AIRES) COM A MA- gencia #Intolll'ist" <.: os três auto- que lamentar que .ontem os I

contram" colocaça0 na Casa �RAVILHOSA OPERE'I'A DE BERR E VERNEUIL: moveis que utllizHram em Moscou. delega�()s sovlétic:os c: polone-!

l'E't!erger
.

1IJeill1!D 'SIlILwester Und 'Ieh» Somos, pois livres, declararam, )1'"
ses haJam recor�lC:0 a mCSlna

: .t_:, - - - - - - - - -

«m I!liI,� bll , . ,II
.

ra f:ozer um julgamento !l(J})l'(, II

U_!
veI.ha formuI� l'lgl�a que nos

O
nifoo Soviétiea atual. ultllnos, anos ImpediU um pro-

. I
'.
f. Aires Gonçalves gl'esso pal'a o desarmamento. :

�ldénc& e e-scritÓrl�'H
.� BLtrMl!:N:AU -

a.a amaqa." t5 - �.néU ui
1-

,.. ': ... i). Grande Companhia, com capital realizado de Cr$ 10.000.000,00

Ilho da exma sra. Gertrudes

'

oferece represenfaçãe nas pracas do hlJferior de Santa C�tarinaf a .í

,Sclm1itz. Ao jovem e elegante
. í
,,'

P e'ira:
l par

as nossas sinceras felici- pessoas concei1uaoas e operosas, para venda de artigo de utilida- r j' re

No-vembrõ. &70 T.o andar ,
tações, / O

.f t' d
.sa.�a. '5 ou pelo telefo� I'

" NASCIMENTO ",;de domésfirôr com distribuição de valiGsos prêmios. Vanhljosas .u {HO e
ne 157�.

.� _ .. � GASPAR, 9 _ Acha-se en-

'

'. 'seu fi 1118
� �- --- ,

galanado o lar do sr, Alais comissões! que permitem um ganho certo mensaL realm'enfe COHl-
Schmitz. rádio-técnico nesta d C "6 de' 5 8' 9'cidade, e de sua esposa dona pensa ar. artas pa-ra mn e ,omfl�nhia" �M Caixa p1}51a� . 9
llse, com o advento de uma

'

i

linda garotinha, que na pia - - SÃO PAULO - - I

I batismal receberá o nome de II'
SuelL
-�fu����� Iriquecido ° lar feliz do sr, fHerbert Wehmuth, com o nas-

. I P R O f E S S O R E S
êimento de um robusto garo- tr b 1 B'

" '

C, " - Itinha qüe receberá o nome de
a a 11os, :0 sr, ,el1Ja.mm a= tados Ul1; rt;'lato�10 da sItuaç,ao se:tvadora e nã:J reacinária. II IJ II II

Arar 'bello conVIdou. os .r�plesentan

I
do comerCiO dIante da CrISC Citou mais adiante o trabalho li H, E, C, AZEVEDO lj

_;�����;;��;;���;.:;��;;l,������� tes do comércIO a tomar par- que já estava prevista leu o publicado na edição de hoje! I Reg." ,,"o Ministério da Educa- IJ
b � te nos trabalhos, ifazenda-Qs introíto desse trabalhC:, afir':' do f'Diário da N':'ite", um I çii.(} e Saúlle: Francês, Português, I

* entrar nos debates. sobre .

o fl1.ando que "comércio quer quadro comparativo que tra- Ingliês, Matemática, Estenografia,!

I
custo elevado da Vida, regIs- ,colaborar com a' COFAP e duz a realidade nacional de

I
! Datilografia, correspondeneI. II

trado no� �?iS ultim:::s mese:, não é culpado da situação'que hoje.' I e' Geografia. II
l.1.alando lnlCla�n1.ente o sr: N;- todos conhecem.. Apelou para Depois de serem ouvidos � RIOS,: Alamêda RIo Branco, 11
no Galo, pres:de�te do Sn;dl- que o órgão dirigido pelo sr. outros representantes, do co- 11 Bêco depois da �u", lIIaranhJ(o, II

I cato .do Comer<;:lO Ataca.dIsta Benjamin Cabello, dê os ele" tmércio varejista, a sessão foi \ CaF.a, 89. I)
�RlO�hMITO.D�OIS� me�Ls n�NdriM c�o r ���a� �nvk� ama�rial �������;.����������������������������$ declan;r que 0., set!- Sindicato ge!1te do governo, para que a de que 'a� p!,oVidê�Cias, al?ro-I

� ••.••. ••.• """'.........",...""'''''''''''''-,..-;;-..,..-...,..,-....
-

...-:....,.......,,'''''.....;:;;..,.::��.;;:::.::::::::;;,;...;.;:.:;..;::;
� encamlnh�ra 11a CInco meses CrIse possa ser debelada, por- vadas poderaOo ser beneflcas '

'
.

,

.'

§
passados, a Camara dos Depu" que a classe comercial é con- para ° povo brasileiro, I ( L I N I (A D E N T A' R I A L A B O R A 10' R I O

C""'�G""'W!�"i...·M._.O,.,.,.... I �Iimine�as' -Relojoaria. Schwal::e DR••EH.ER .LEI.
�l'�&YA """A' • .. u�. .�l'Jl� !�, .'o,�,�:�:;, �:�!::::��. �j�:I�����t��;.;o;'.:,�J�':, , '''0' !

·

BlUMENAU •.� Rua
• i.5 d� N��e�br�, 3�9

1 Te!efone: 1597 (em frente do Café�Socher)
Especialisado em profese dentaria, den'Gdu�as an.'omic8$, pon-

fes, fixas e móveis, corôas! pivos etc.
",

RAIOS ROENTGE N

D O E, N ( AS· N. E R V O S AS .. IMPOrEMCI!
J

,< -

. Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
:fobias, idéias fixas. irritabilidade, esgotamento nervo

SO, insônia, falta de memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do coraçâo ) , digestivas (dispepsias nervosas),
etc. - Problemática sexual e afetiva. Narcoanál íse. -

DRa NAPOLEiO TEIXEIRA
Professor Catedrático da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêía às 5 e mêía da tarde. Pela manhãs
"ó com 110ra marcnda,

Sábado: Das 9 e rnêia às 11 e mêía da manhã.
Ounsultórto: Rua José Bonifácio nr. 92 - l.o andar.
Telefones: 3326 (,'esidêllcia) e 4'13G (collsultÍ>rio). 1C URITIRA

---_. ,:;_--

CamInhões: ,

FOB!D F-R

FORD F-7
FOR;r) F-3

m::rERNA!J:'IONAL KB-3
CHEVROLET Giagte
DE BOTO 6 li2 Ton.
G.M.t. 454

C' hDOnGE - reboque," 1946
"A C I S A" Fone 1324 - :Blu- 1 .

menau - Rua 15 de Nov. 983 I "Ifle , ..
' use,

PEÇAS E AGESSORIOS EM GEP.AT� • HOJE <AS 2 (' 4,30 lIOHAS
CORNEL WILDE - MAUREEl>f O'HARA -- ROBERT DOU
GLAS - GLADYS COl)PER no grande filme de "cana e espa
da", baseado no ímort.u romance de Alexandre Dumas "VIN-
'l'E ANOS DEPOIS", J

ASS'INEM .ESTE:
JORNAL

dondo-Ihf 1"

. Logo á'.primeira aplicaçílo,

MiX"'}'U0rm
. começa a eliminar as espi"

nhas como si' fosse par magica.
Use 'Nixàderm á noite e V. verá sua

p�Ie tornaIC-se lisa, macia e limpa;
Nlxoderm e uma: nova descoberta
qu e c o mba te os para si·tol!

.' da pele causadores, das espinhas,
trielras, manchas vermelhas, acne,
lmpingens e erupções, V. não po
der:,- libertar· se <testas afecções
cutâneas a menos que ",!imine ali
germes que se escondem nos mi
nÚScUlOS poros de sua pele. PQrtan
ta. peça Nixoderm ao seu :l'ahria·
cl!utico, hoje mesmo.. A nO!lsa f;l:t�
M'- d ian1.ia e ti

�lXo_erm su" !f!r.!o,·
flrl IIS ifee;:!íe1 tU!WtiS p!'uteção.

�

lONSUtTAS '�!tELO.TOARIA SCHWABE
HU.1 15 de Novernbl'o, 8:;:8 - Fone 1M6 - Bl.UlVIENAU

Todos

BLlJMENAU. 12'41953

Cine Blume·nau"� �o� •• "'''." --�. ,.-' �'1I',i)"-t
HOJE - DOMINGO A'S 2 110l'àS: - Sessão da petizada

apresentando;
1.0) filme: - JOHNY WEISSMULLER, o verdadeiro

Tarzan da téla, na SUH última aventura no coração da A'ftica:

«Furia BD Congo»
Duelos de morte, com animais selvagenstt! Lindas mulheres
guerrelrastu "FURIAS NO CONGO";

Completa o programa, a continuação do sertaão
ffA invasão dos Peles Vermelhas"

Não pe.'c'mn, pori.t·n'o, mais este grande programa
popular}! !

HOJE - DOl\UNGO, A'S 4.3(} e g horas: - FiRalmente
é !l�lresentad{) em Blm1ieíl:lU o mais arrojado filme das Ulti
mos :tn(l;! - VIVIEN I.EIG.H (a estrela de "E O VENTO LE
VOU") - MARLON EltANDO e KIM nUNTER, na magistral

uii1"3''"Kuã' Chamada Pecado.\' (Illllllóllrio até 18 anos)

I Agora no cinema, com seu realísmo chocante e toda sua

j furta drámática ll! "UMA RUA CHAMADA PECADO" - A

: famosa !leçli. dc TENESSEY WILLIAMS, depois do sucesso
I espetacular alcancado em todo o mundo. é trazida a tela CODl
1 raro realismo!!l Úm marido brutal!!! Uma cunhada sedenta

I de .am�r e uma esposa infeliz, formam' o triangulo desta hi".
Lona ViOlenta!!! "UlHA .RUA CHAMAl)A PECADO" Ingressos

I
nunter-ados à venda. _. Aguardem o, filme fenômeno: "CItES
PUSCULO DLOS DEPSES" - BREVE: - "AMORES DE
CAROLINA"; "MEU REINO POR UM AMOR;', "AVENTU
RAS DO CAPITAO FABIAN", "0 CANGACEIRO" e "VA
LENTINO".

âxima Potência
para o Motor!

- COI11 os platinados do distribuidor
sempre limpos e bem regulados I
NO TnANSPORTE de cargas, quando grande
parte do Iucro depende do rendimento do

motor, é de grande importância o perfeito
Iuncionamento do sistema de ignição!

Para evitar surpresas na estrada e garan-
til' PÜ motol' um alto rendimento, verifique
o estado da tampa do distribuídor, do rotor

e (Js platinados depois de cada 3.000 km.

...---- VEJA SÓ AS VANTAGENS DO _ ........_

SERViÇO PREVENTIVO f8
1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que se agravem .

2. O Cl1StO dos serviços é me-nor, pórque os
'

cOlisei'tos são pequenos,

3. Pl'e"/inem·se ucide-ntes, porque removem'se
as CEusas.

4. lV!:mtém-se ° carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substit1Ü;;:ão de peças e conjuntos
de grande custo.

1:6':lÍI

NOMI� DO AGENTE
CASA DO AMERICANO S, :A.

RWI 15 Novembro 481.

·INSTITUTO DE OLHOS .. OUVII�OS' - HARIZ
GARGANTA

'

A \1'1 S O·
'.

De volt� <;los Est8c,os Unidos reiniciou' a sua clínica o
dr, Arm:l1lo Tava!,es, q,ue em companhia do·dr. Fernan�
do Reus!, prestarao aos seus clientes o' qúe há. de mais
I-X:0derno nas suas especialidades de olhQS ouvidos na"
rlZ e garganta.

'f

os dias II' Hora
.

Marcadaufeis

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



";l" •

QUARTA �A'GINA

ARMAS

;'Ilfll
/,f/V'

prezar... '

I lxeorge Sanders, q ue é O ma

rido atual de Zsa ZS'1 Gabar,
quís responder e publicou um

artígo intitulado: "03 homens

côm�'que'-flrmas::;conia�7 O Sr.,
. , .....

para prQteger
....

0, seu"'carro'?
�.. ",'. �_,,-4.-,... ,a(

�:e Mediante o ernprêgodos 'mal's modem� mêto
<1os de refinação. tratamento e uso de, aditivos
especiais, resultantes de constantes investigações
técnicas e científicas. surgiu a mais poderosa arma

para a proteção domotor ; HAVOLINE CUSTOM
-MADE I o "premíurn" motor oil, detergente e'

dispersivo. que garante -Iuncionamento perfeito e

maior durabilidade. além de superar as exigências
de serviço pesado (para motores Diesel ou a ga-
salina). _ � "I

Quando o velocímetrn do seu carro assinalar
que mais 1600 Km. já se passaram após a última
troca de óleo, experimente HAVOLlNE CUSTOM
-MADE e convença-se, por experiência. própria.
das qualidades que o tornaram o melhor motor
oil que o seu dinheiro pode comprar,

é um produto

TEX
lHE TEXAS COMPANY {South Americo) LTO. 37 ANOS A SERVIÇO DO BRASIL

�nlllm II IUmunu1111immnu i li!nuununuHmuum I imUimm II 1',111UI111111umunnmuum�.I1YIIIIIIIlIU';::
- =-

-

e DOENÇAS NEI1VOSF;lS, E MBlI1i'rAIS
::

i �

I Casa de Saúde NossllI �Dhora da Gloria �
= ASSIST1!:NCIA ME'DIC A PERThIANENTE A CAItGO DE ESPEClALISTAS ,�
! ABERTA AOS ltlE'DICOS EXTERNOS 'til 'í,ª
� ELETRICIDADE ME'DlCA - REPOUSO - DESINTOX!(;...-\.ÇõES _ ALeoo. "' �
.-§ ,

LISMO - TRA:'l'Al\'IENTíJS ESPECIALIZADOS. _ I ' !:
.

ª
AVENIDA MUNHOZ DA aocnx N. 1247 - Fone, 3055 ,. 't_':_:,_ ENDEREÇO TELEGRAiF!CO: PSIQULltTa.t\. ��� ...

= CURITIBA PARANA' ! == � e-
....=, 6

�IJ"IIIIJfIIIJ"itIJIJflllllllllnllllunl'liffllilliilllll1!lnfll�llilllll"IIII"IIIIIIIIJlf"Jlllt!.'{�'I�llllf!�!I�JI�I�JI!I'!II�'!ll�'h���'����������������������������������������
Senhores ',CoRlercianles

A R �'O P E B E L o
Advogado

Atende em qWHquer CO"

marcas do Estado
- BLUMENAU

Ji:difici.o

AUTOMOVEL - t; nrc�:dClllc Perun ucaba ctp aprovar
um novo modelo de aurornovel ({LI;:>, segundo ,;1:' diz n03 meios
{)ficbis de Buenos-Aí» >ô, l,nd('''Ú fazer sucesso na América
do Sul. O modelo foi �;,1l1S,idtl corno "justu-iulistu". E' um
tipo esporte, com a C:1:','oceria illteirame1111: de matcrlal nlás
tíeo produzido r111 ('sl:1:-,p]er:jrm:rt1rJ:; .1I·gPlltinos, E' um ,iut::>
movei unico no cunt inmu-. Na opinião dos tucnicos. l'oSP 1110-
delü oferece clJlldic:iit',; ('I' sc'gul';mt;:t I' eficienci«.

-

RELOGIO - UnI:: Lrbrica dê' Gcnrbra ('�tá preparando
um relogío cujo pelhiub tom a propriedade de subir auto
maticamente, sob a at:;.·_) da luz. UIJ1�\ iluminacão media de
três horas, sobre 24, <e suíiciclJtc oara manter a marcha do
relogío, durUl:te um d.. lima no ite. Uma luz sllfid"nte para
permitir a leitura fa;- -uhir o nandulo. As�;ilü. serín nrccisn
mergulhar esse rclogi : na obscurídadu duran i« um P'�I·{.)(lo de
4 días, .vura que ele VJ: SS(' mesmo a parur.

TAMBEM PARA BO,\' 13AS AUMENTADORAS E REGULADORAS

APARELHO ESPECr.'l..L' PARA F,;nMAR .TUNÇCF.S PUA TUBOS

DE ALTA PRESSÃO

MAQUINA ESPECIAL E AUTOMATtCA ALEMÃ W I L B A F. R

SERVtço GFATUITtJ DE EXAME DE PRESSÃO EM MOTORES

��"
DIESEL E BOMBAS ALIMENT.4JJORAS

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira
I UM

P O D E R A' G A N H
"

R
A U 'I'O M O' V ,E L

v O (E

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

Sensacional concurso parcial com a distribuj(}ão de
mais de Cr$ 350.1100,00 de prêmios. As

MODAS (HANEl
distribui a cada. freguês que comprar PARCEI,.ADA
MENTE mercador+as no valor de Cr$ 1,000,00 um Gu
pun Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorrer

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

MOD,'l,S "(HANEL
CONFECÇõES 'FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS - VESTIDOS - CALÇADOS - JERCEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS -
CASIMIRAS - TRNOS FEITOS PARA HOMENS E
-- CRIANÇAS --

R. 15 DE N<;VEMBRO. 1393 - Blumenau
Estaria de Santa Catarina

CURIOSIDADE DO MUNDO
UMA LAG,H.Il\fA. DE GRETA GARBO

O museu de Hollywood enriqueceu-se com uma "perola
curiosa". Trata-se, no caso, de u�a lágrima de Gret�, qarbo,
recolhida num pequeno frasco cuídadosamente ar'ro.lhado; .

A etiqueta do fr2t<co explica que não se trata de uma

lágrima ficticia, mas sim de uma lágrima real, derramada

pela "star" numa hora de tristeza.
'

x x x

Certo filosofo grego procurava provar U'QS seus discipu·
que não há diferença entre a vida e a, morte.
- Então, por não não morre? - perguntou para confun

di-lo um dos dísciuulos.
- Porque --resr,o.:;deu o mestre serenamente -- não

diferença,

do "Banco

RECEBEl\'IOS

" RECEBEMOS WHISKY "CAVALO BHl\T'.J'CO", "mLF:'T'l�
;AZUL" E "TALCO GESSY".
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TIWCElRA PA'GINA

Bilhete if,
SAijl}AÇôES TRABALHISTAS

Dr. Getulio

p,

- PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS'"
Os -interessados, devel"áo se dirigirem a

o Snr. Emanuel, Machado em Curitiba,
pÚ'ndencia para C. Postal, 1.242. ,

Sem('n1e':' de Ilor-es e JlI)!.j 3Ih�n�
nartamontos of.iciai",,,,
,

, +:-,-' (!atálngo grátis �.. �;-

n I E R 1J fi: H,'G KR
i\f�RO,co:lVlEnClAL f,TDA.

Um:l m'gãnha.:1r� garantídá tHI'r IH} anos

tÍe tl(l]eí·íêm·ja"

I

I
(ONSTRAÇãO DA PONTE I
INTERNACIONAL EM FOZ ,i,DO IGUASSU'
RlO, 9 (Meridional) - A ISecretaria da Presídencia da

República atendeu a um pedi
do de informacões da Câmara
sobre 'o teor do' substitutivo da
Comissão de Segurança Na
cional ao 'projeto de Lei

174:511que autoriza a construção 'da
ponte internacional .em Foz
'j;!o Iguaçú.
Acentúa o ofic'io assinado

pelo sr. Lourival Fontes, que
O Conselho de' Segurança Na
cional manifestou-se centrá
rio ao referido substitutivo,
razões seguintes:

'

I - porque os meios de co

fl1l!nicacão devem irradiar do j
centro para a periferia e não
das fronteiras para o interior,
como no caso em aprecia
cão:
II _' porquea rcgtão.da Foz

tio Iguacú. com a qual 'as nos

sas comunicações 'ainda são
bem; precárias, está perfeita
mente ligada à métropole por
tenha pela estrada Puerto A
gUirre-Posadas-Buenos Aires,
e a ponte, pai' conseguinte" no
momento, servirá mais à Ar
gentina que ao Brasil:
III -_ porque já existe um

convênio entre o Brasil e o

Pm-aguat, consistindo no pro
wngamento"da Estrada de Fel'
rn NOl'oH;te do Brflsil (ramal
de Ponta Porã ) fi Assunção.
Assmala ainda (I Conselho

(�e Segurmwa Naclonal que
Ihe parece se deva primeiro
cuidar da artlculaeãr, dó nosso
sistema fei'l'Ovíarlú fi l'êdn de
eomunícaeõe; do Paraguai, pro
pcrclonando a êsse- país amigo
uma saída mais curta do A
tlântico, ':í1ravés do litoral
puulísta. 1': sal icnta mui!' que
"po!'teriOl'llwnle. quando esti
V,'l'il"IOS com nnsso pnnta de
trilhos na Foz do Iguaçú, po
deremos tratar dil ponte nessa

região, como dI' interesse l.am
hem para o Brasi!".

'-��--��---�-'

�}sG,ONIA ,QA I
� '. fi
AHviadil em Poucos MinufOf Ili:m poucos minutos a nova reeet
(l, M .... d e e e - c om e c a II etr
curar UI.) sangue, alIviando'-os aces
ItOS e 1)5 ataques da asma ou bron
Quite,. Em pouc;u tempo é possrvet
dormtr b,,1O resptranco Itvre e la
eílmente. Mondoco alivia-o, rnes
TOO que o rr..d S(4JU antigo, porque
d1s5()l,,,e e l".etnove u nlUCUS que
obstrúe a; VIaS resptratórtas, nunan
do a 5113 energra, arrutnando Sua
IiRúl!e, lazendo-o senur-se prematu
ramente velho, Mendaco tem ttno
tan+o €xito qUç se oferece com a

g�ra�tid. de dar ao' paciente resprra
çao Iivre e (�cll raptdameme c COIU"
pte-t o .'}(\"ioJ do sotrtmento da asma
em pOU(:fj�� dtas. Peça MendClc(s:, hoj�
mem[�(J. em quarquer f a rm a c l a . .J..
tio...... t'''l.ir�i t',u:. " a sua I.itotP.CJ.: I/Ii

Acrescente ii

---------------�,-----------

"f!'erldl1!1, Rsptnhas. Man� ft
ti eh:\!iI, 'lHéto,u§ e Iféü1lilítt.- t'
Ir JlIO. 11
II Ji:I,rXm DE NOGUEf&A ('
II Grande DepurllU..... II
H da !lln�QI'O II

PEÇAS E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PERMANENTE

Org(lni%o�ão especializado em

blcícletcs; Hermes Mecedo S. A.,
pouui estoque permanente de pe
ças legítimes e conta com pessocl
altamente habilitado no rerno »

duas garantias para o sempre

perfeito' funclcnernentc de sua

bleítleta ERlAN.
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JH,UMENAU, 12-4 1953

PARTOS - ).>APwlI?O S'EAI DOR __:_ GRAVIDEZ 1:
--. êOMPLICAÇÕES --
SEItVIÇOS }'BE'·N"ATAL

umsv.e.z por
Gua,.·a n! no

to c:Ja s . c/e c idi cIo:
camp

da- .ltouoava Norte-filiclçáo ao Depsnemento de nosso futêbol menor

. . .,

intervire

n ii t O .c/ a 2-a ri i v i são
cais, que tanto desejavam o

retorno do - Guaraní às ativi
dades espor-tivas e particular
mente aos fans de nosso fu-'
'tebrJl menor, que se deleitarão
com espetáculos de .ótima quu
I idade no campeonat de

_ 5:3.. :

uerger
DE '1'ODO O !:mu ESTOQUE - PltECOS JAM:AIS
ViSTÔS NEST_� PRACA E CIRCU-NVIZINIIAH.
VEJAM UMA i\:HOSTRA DE NOSSOS PREÇOS:

Sedas E:;tamp�\(1;-;s a começar de CrS 12,UO
Sedas Lis as Id::'111 c-s 7,50
Lãs tEnfest. largo 1.50) Idem c-s 38,50
Crepex (Pique l _

Idem Crs 32,00
VbiÍes Idem CrS 6,90
Levarrtíne Es1 arnpadn Idem C1'S - fiA0

-

Linho Fio Id:-mdez Idem CrS 65,00
Casacos' Idem Cr$ 235,00

Casacos 2:4 Idem ors Z40,LJU
Blusa, de Lã Idem Cr$ 85,aO
Blus;is de Mt1IÍ1l! Idem Cr$ 25,00
Chanéus Idem Cr$ 43,00
Canas YlO.:í:ü -Ih meus Idem CrS 2!lO,O(j

. Camisas de i:;t Idem CrS !JB,UO
Cámlsas de :'j(��l,a Idem Crs 100,00
Camisas de Tr:c�1ine Idem CrS 35,00
Ternos l!'eito·; Idem c-s �fiO,OO
Chapéus de L"láUntg

(críancas i Idem CrS 7H,O(J
Chapéus dé Ch'll1tung

-

(hD�I-.'P.") Idem Cr$ 35.0i)
- Casimiras. l cnrc ) Idem CrS 235,üO
Linho Fio Iruar.dez

(qOrte) Idem Cr'S 325.00
Pulowers de 1 ii Idem c-s 69.00
Pijamas Idem CrS; G9:00
Cíntos dt· ·Eh,:t:co;:; Idem Cr$ 10,00
Zefir

-

Idem CrS 3,!l0'
Xadres Idem Crs 6,50
Brins ES!:K'CI�,:S Idem Cr$ 9,80

Não duvidem - E' iJíquida.:;íio Real - Coisa jamais
vista en!' tnuos, O" Ü:lU"OS e oferecida nela CASA
Bl':!ERGER: aos Mms a}r�ig(}s e Jreguêsc«,

-

CASA HUEf'GER L'l'DA. - Rua
c

15 de Nov. 50!)
•• cc

• BLUMENAll

automóveis,

ÊS Em II.

DURAM MAIS.� ...

Vai d em. a r I h i a g o;�v:o i t o u pistas
AllÓS um _!_lcl'Íodo de tres

: i1: ses de auseneía das pistas,
. t.Hou a treinar sob u: -'cui

, ado'; dê Edg':tr Arruda Saio
"'""",,, '.'-" ", ..

'"

,.é a mais destacada fig-ura do
"-tletismo catarmease; - Valde
.nar Thiagc.
Procurará, com ísco, reeu

: 'erur sua melhor forma, afim
'.ie nrosseguir . na 'éonquista
t_:essâ série de triunfos que di
':icilmente será Iguatada por
I ualquer outro valor (lo atle
l' mo estadual.
No cliché aparece o mignon

atteta, an lado de Ectgar Ar
ruda Salomé c Raulino da Sil
va. "01' ocasião da ida deste
trio -a São Paulo, durante a

disputa da Sã!). Silvestre, a -

H de dezembro de 195í�

Verão

laDiSLAU aLFftUUE
. ..(:

.

--------�--------------

j;PARTnJ AS 6 HORAS O
PALMEIRAS' .

R.·15 de Nov.r 592 to Andar -- BlUMENAU

Vera Cruz x Vasto Verde

Recebeu o sr. Frederico
Bruns, no dia de ôntem, .

um despacho telegráfico de
Curitiba, no aual o Vasco
da Gama, destacado clube
:lo futeból da Segunda Di
v Isão da capital do Paraná
confirma sua vinda a BIu
menau, para uma pugna a-
mistosa com o Vasto Verde,
no estádio Curt Heríng, dia
19.
A chegada dos araucaría

nos está marcada para às
20 hors do próximo sábado,
devendo a agremiação do
Bairro da Velha' homena
gear os viistantes com um

baile em sua séde social,
localizada no próprio Está
dio Curt Hering· Somos
gratos pelo convite com· que
f:.:.mos distinguidos.

'���""'= JerÔoimoi�. Borges) novo lécnico �o Palmeiras
( O ti I Tadosias �q,,'"" de has- """" seus novos puptlos, tem I ,'" entre o, direteres "v"

.
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\ ;. ,: 1 �:�:;!:�:ao�:.;�;�:��IE,�:::flo�:: ,:e:t:G� ;��h:' :s�n:e: :::1� x _ x_ x _ T _ 1

.�Iflr um técnico bastante ca

r i az e que tem demut r.trntlo,

I
'10 inicio ele. seus trabalhos,
.nuíta eapacidade. 'I'rata-se dú

cr. Jerônímo Coelho Borges, Pr�tendia' -

o Vera Cruz �-'11':�'':

I,.ue desenvelviu suas ativitla-! jugar na tarde de hoje con- tudo, os mentores cruzmal
';es esjx . .ivas IHI Departamen- I tra o AC::':l aí de .Jaraguú do

.

tinos e assim é aue anós en
I j de E�ljOrte:; tia Marinha, no Sul, mas corno a F.C.F.! tendimentos r1pidõs com
,tio de Janeiro. proibiu a efetuaçâo de alguns dirigentes do Vasto

Suas Instrucões técnicas e qualquer cotejo interrnuni- \ Ver.ic, acertaram um em

, m.:lIeil·�l !1eb qual Ü'al:t tu . cipa], na zona sob a juris-- � bate amistoso para logo
_. -.------ di{�ân d�1 Liga Blul11eJWllcn- i lrwis, ("m Testo Central, o

Fnuluer.;) Em Geral S::', teve (J eSlJpUleHlo (I'IP' quüJ vem sendo espe;i:ldo,'
VINHO CREOSO'l'ADO 5c"1' cancelad,). ! na dita lu{:�!lidade, eO:11 in-

.Silvdra NftO dCSániU1[li'Unl, eCl1l-! Ü;ilSU expectat.iva.

A firma PROSDOCIMO SOOEDADE ANONI ..

MA, iiU�t de,:8,I�me;nau� Jem.o sumo: pra ..
ler de convidar seus amigo� e fr�guele$
para visitarem geu estabeJedmentq· �O�1�r�
ciàl1 sifo à rua --15 de -�o'Yelnbm nr� '900,

.

p'ªra apreciarem o variadissimo sorHmcolo.
..i!5; ;·-�'b.Je( ri� 5hMl:1'I'" F·:lkií';C·� I·r A
UG YiltJ�� J. �� U:HWlIQ'_�. ai)u·[1

.
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Vendas ii .yl!i� e � lon_,go :prallt.
. Blumenau, Abril ,de 1 ,9 5 3 iWiliM!>t:ONfnn�ou O VASCO

nrGAMA� DE CURITIBA BANCO U,DU'STRIA E COME'RCIO DE SANTA (ATARINA S. Â.

à_. 6 llQ:ras.
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RESTAURANTE' ACAVACA i �:;��f:;':�����:��
E DIVIRTA-SE NA S, d€'le�ação

.

constituida da

B'81fE JC VftCD
' se���i:s:f���:A'vila dOh

1\ � S�ntos � -Lüiz Lau� - Téc-

II l1lCO: GIlberto MeIreles -

, '.
.

i>"_ -

'
'

-. '. ,., Massagista: lrineu Silva -

RIGOROSAMENTE fAMILIAR Jogac1cres: Juca, !tinho, De
Luc[;s, AlUno, Lázaro, Dar
cio, Wuerges, Darcí, Nagél,
Bel�toli, Luizíilho, Marzi

nho, Augusto, Sadinha, Zi

co, 'Sandoval, Lópes e Lu-
lú.

.

Côm destino à cidade de
São Francisco do Sul, onde
defrontar-se-á -'esia tarde

com o Atlético, clUb;"TiUa
do à Li_c:a JOlnvilense de.

Despertos, viajou às 6 ho
ras a embaixada do Pal-

- Matriz: lT A J A l'
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935 Endereço Teleg "INCO""

Capital
Fundo de Reserva

.. Cr.? 50.000.000,00
., .. 35.000.000,00

total dn niío exigível " Cr$ 85.000,000,00

Total dos depósitos cm 23.2.53 mais de Cr$ 700.000.000,00

PENA

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS l.JRAÇ \S DO ES
TADO I)E SANTA CATARINÃ, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA

Tal:õas de Depó-itos
Depósitos a .vista -Csem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'srros LI:MITADOS

.

Prazo míninlo qe 6 mêses 5.112%
Limite de Cr$ 2'ilO.OOO,OO 4,112% Prazo.mínimo de 12 mêses 6�
Lllnite de Cr$ 51)0.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO ..

DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias' 4% ':
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 �as " 1/2"

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 di� 5%
-

CAPITALIZAÇAO SEMESTRAL
ABRA tJl\-fA CONTA NO "I N C O" E PAGUE COM CIIEQUE'

JIiiInli'"
-

j

J��..�----�����--��-

(Defronte ao
rr(ine Blumenau")

Filmes e máquinas fOlográficas das me

- .... Iheres qualidades .....

--_ -_ ..
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'

Eugenio Chernp, russo natura- 'ções esteve, !)OUCO antes, o. na classe ,O!1eraria vem con

lizado bi-asileira,', Antonio propl:io deputado f�dcral no- segl1ind� seus cbiet�.v0s, .ba�
C�amorrt},� Angelo NatalL 1 berto ,Morena. um Cios, funda- tando dizer. que � . ,C?mISSa?
DIZ, a seguír: dores do PCB e dirigente da Central de Greve' esta domt

"E' de notar que no local de Confederação dos Trabalhado- nada por comunistas".
onde part iram as manifesta- res da Arnerlca, Latina, .orga-.

'

Serai-"'co'n,,'rol.ada pela' ,CUFap' .����:::::::::n:::::::�
a "parede" dos tecelões fOl

a saíaa e ii·�rlil:lns pro'du"tos' ���::f!�����i;�����:::�
li 17n lU} um trecho do manifesto de

..

.
Prestes, divulgado pelo jorml1

r Ci fi" m t u d' n ee "\ 55�UI.iO comunista "Noticias de Hoje",
ii iO 'i. fl eu o q ao I) i.t '" "iii i no qual os trabalhadores são

insufladas à revolta. Revela,
RIO, 11 (Meridional) - Fóf da ao controle da COFAP no nacionais", depois, que se .encontram em

encerrada onte ma conferen- Distrito Federal e das COAP A decisão mais importante São Paulo nor 'ordem da díre
cia que a COFAP e os presí- nas Estados a saída dos se- desta reunião final se referiu ção do PCB, além daquele de
dentes das COAPS estaduais guíntes generos de primeira ao tabelamento de generos de putado, eíementos de proa da
e terr-itoriais vinham realízan- necessidade: arroz beneficiado' primeira ne�ssidade, aprovan- 'lgl'emiaçâo extremista dan
do há vár los dias para dcba- e em casca, batata, cebola, ba- do o _plenário a seguinte re- destina, precedentes, de va

ter a questão do alto custo da nha, charque, feijã·:), farinha comendaçãc: "As COAP, nos. rios Estados P. do. Distrito Fe

vida, e a forma de encontrar de trigo e mandioca, sal, mi- Estados e a COFAP, no Dís- deral, declarando:
mcl.s »ara combater o dese- lho, e outros que. eventual- tr-íto Federal á partir desta "A ofensiva vermelha con

quilibrlo que o povo vem sen- mente, se t01:'narem escassos, data e até que sejam baixadas vergiu para São Paulo, onde
tindo ultimamente. E' ainda estabelecido que, tabelament.::s defínlãivos de- '5 dir-igentes comunistas 'viso '. I

Depois de aprovadas as nor- quando houver escassez pro- verão tabelar os preços de ar- h!mbraram coudícões prop�-' ,j"Il:LMSTET)T,
.

Alemanha,! '

mas gerais pelas quais se de- nunciada de determinado pro- roz, batata, banha, cebola, era.s ao s�u trabalho, S�bver�l-I (U,P.) _ O dh';:;ente máximo t.
vem nortear os organismos es- duto, tanto a COFAP ceamo as xarquc, milho, feijão e farf- vo, Inteltzmente, a Infiltração do Partido .Cc-mu'';sta Fran-\taduaís, o plenario aprovou as COAF, estabelecerão o regime nha de mandioca, de forma a 1\'1 Th
reações conclusivas da Cernis- de racionamento, observando- que os mesmos preços não po-

- cês, sr, aurtce. Cl'CZ, atra- I

são de Produção. Circulação e se que 50 por cento das safras derão ser superiores aos pre-
vessou a cortina. de feno, em

IIConsumo em que, depois de dos produtos classificados pe- çcs médios, de cada genero,
viagem de regresso a Paris,

vários "consider-andos", fixou la COFAP, deverão ficar em vigorante nos ultimas seis me-
·0 leader vermelho, Que I

a necessidade de ser submeti- território Nacional á dísposí- ses", viaja ide trem, passou trino
í

cão da COFAP, desde que, se- Antes do encerramento dos
ta meses na R?ssia! onde se I

jarn obtidos os recursos finan-
submeteu a' ,mtenso trata-Iceiros necessários.

�Conelui na a.a página 'etra F, mento médico.'

Indepenc\ente dessas reco- .' _. .1
rnendações aprovadas, o ple-

1
.�--

-

_'-,--,
nário aprovou igualmente ou- Noticias de Gas.p�r .

,

tras n,:, sentido de que cabe '. '

-'regularizar os embarques nas IDI' I
"

.

'
' ,

funtes de produção, por meio

esc',,3 ri ou ri .. OCO·motiv«ele composições especiais e di-
"

gr ""'
relas aos centros consumido
I es e reguisitados pela COFAP
ou COAP, com preferencial
rins vias permanentes, e sem

pre que a COFAP necessitar,
poderá obter prioridade na

»cunacão de praça em �avios

extremista ÍlO. atual movímen
tj-"de gl'eves. Os operarios -

acrescenta - foram arrasta
dos ás desordens de rua por
um punbado de agitadores
pr(J[is"iolluis, dentre os quais

Cornprovuda A
'. ?

No Movimento Grevista
Um russo naturalizado entre os agitadores
S. PAULO, li (Meridional)

- O Departamento de Ordem
Politica e Social distribuiu um

comunicado. afirmando qU2 9S
acontecimentos de ontem vie
rum cortflrrnar li infiltração

Regime de

�atr�z,. Entre as candidatas já Reis; Márcia, fi�ha do sr. F�e
lll�crlta.s,. destacam-se as se' dolino e D. Rità Schwabe; M.
gumtes:

'

. Cristina, filha do sr, Abílio e

_
. ID. Alda de Oliveira; M, Jean-

Ana Maria GaUo, íIlha do, nette Pimentel, filha do . sr.
sr. Mar�ello Junior;_ A111sia 80n011 e D. CatarinajPimentel'
Isabel, fll!1� do. sr. Joao e Da- M, José, filha . de D .. Alic�
Doroty, Vieira; ?emea� Augus- Klaek; M, 'Salelt.,. !'ilha do
La �arla e Mal'lU �egma Sou- sr, Dionisio t� D. Marla tln

.'nlllllllim!mllllmlllllmlillllmmíllmimlilllllliflilimlllllilllmiliil� to, f�llms do sr, LUIZ � Da, El- Glúl'ia Sau{'l'; ]V!ar]Plw.· nllJa
-

� 2,a SOIÜ0; AYma�a, ilIba do do sr. Oswa}cl) (' D. JIfolenu

i L O ( O M'
-

O' V E I S'· ª SI" Elm:u' ('P:
.

GJld,a Heineck; Wippel; Ros('mul'ie, filha do
...

- Ca}'u;en LUCIa., �llha .do .sr. sr. Paulq e D, Djàriira C:1rvü�

I nARA E"T'-fiEu�A (ME-DIA-TA �_' Fl;tViO e .n. M, IJucla Oliveira; lho; SilVia Maria,. filha do sr.
-

I'" J1 I{ = !=h�ll{> :fllh� �o. s::.. Joao � D. Alberto e D. Ignez . Soares;
� ;'�I "'['/'''"1 Il "0 �} l'1I)C 1 := NüllIld MalzalL I'lonne. fllha, Solange Maria, filha do sr.

S
..• \.,"_. (l" - ......J .--- ht. -'- �, Alva os,

_= rio sr; Toa-o e D. :' 'lgllsta Pl',�- Wallnol· ... D. Alzl'''''- da SilvO,}"
_ "\lV'OLI,'" dE 1)5 _.- SO _", �O(l Cavalos. "n., o" ".�..

.

'

'e Ve n fI p m: KU1'1.' WF:IL & erA. L'l'DA .._ Caixa P-üs- :: di; Leila Matilde, filha do sr, Sl;lzana.Maria, filha do sr, Ar-
'

- lal, 74!i ,-- POnTO ALF:GRE, 0"__ RGS ,_, 'rdegrama =, Gabriel e D. Lily .Pamplona� 110 e D. Alelaide Buerger' '.re-
C "WEI!''' .. -- POl'to Alt'gl"'. .:. Lourena Siarke, trilha do sr, rezinha Bernadete, filha '. do
ê .

:: Waldemar Starke; Márcia, fi- 31;'. HercUio e D, Glória Wag-
7'H1I1lIIllUfutflllllIllIIllHiílllllilillHIIHIIIIIIIIIUiUUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHlh:- 'lha do Sr. Pedro e D,. Ester ner; Traute, filha do· sr. Pau-

.

lo cD. 'Lotty Schindlel'; 'Vera,
;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;-iiiii;:� "iilha do �r, Oswaldo e :D. Ol:i-,PA fi A. F E ft I OA.S,· �nlda lhlst'ndér; Vera IJtwia,

K. K filha do' Dr_ Ayres e O•.Wan'

E. C 7_ E MAS I
�a Gonçalves; Vera Máguli.!

.

fIlha elo Sr, Bruno e TI, Maria

I N F L AM A çO E S,
ftadtke; Verônica SUely" filha;
do Sr. Christiano e D. HUda I

C O C E I R A c:;
f

'Phei;;s; Zélia VivialJ.i, filha dOl'_ ';r, Alberta. e D. Cecília Vivia'
ni. ' ,,' "

F R I E I R AS. As Urnas já estâo à dispo· I
, sição dos votantes, nas Casas .

E S P f '" H A S I E TC. I' Willy Siebert, Flesch e Ruer-'�=---..",.,;;:-" ;:-:::::-=-=-''"',.;::;tj� ger. ..
'

GASPAR, 9 � Positivameu- Frei Hoque foi homenageado sendo .tambem um dos mãíse
te o dia de' h:}je não foi dos g'2'!lindaotcira última com uma ficientes e mais dedicados ja
mais felizes para Gaspar, A estupenda churrascada, pelos ;gadol'es do' Tupi.
lI:wllina nr. 202 que procedia (:.l!l<:;I·egados da Congregação . Domingo próximo p�.rtalllo.
11(· Blurucnuu com três' vagões Maeiana d,! Oa��i) r: que com- Crile devera rH:eb" r int'quivo·.
rle dormentes, desenvolvendo pareceram em grande numero

.
cm; demonstrações dI;> -amízade

r ·gular ve]neidac!p, ao ehegar al'ün dto na!' as suas dRspecn- e simpatia pDr parte 'd'ls def]

t.i!i'to da p',qta('ao de Gaspar, das an benquist.o Vigario que portistas gailp:ll'e11s6S f-. dos

N-'--o"-"-�'-"'-0'--- ---d-'0'-m'l�n-�.-O� br I-tan .,c--'o I �;��(;��'i�o;' ÍI��;�:!:��i�:;�;;�;�: ;;;�'�t ��Ci t;��!:�rg���:�el��.�,!:1��= r;�:�S{��:��O�a·��;jzg�[�!;. Pêlo' IoU: la [mIJá eerta, tomou um des- :Ia!' IHl Sede da 42011gregaçao NOIVADO ,

! t vio daquela estação, provo- tendo transcorrido da roanei- ,GASPAR ' 9 _;_ Com a geÍj-
.

.

. , ,.;and:) consequentemente. o ra mail? cordial. e respeitosa til .senhori�ha ,Norma Erna
I

Heml·sfe' r<·J8 OCI·denlall����?�r�;ê�l;��Õ�;�lc�;n� d��� l�l�����;;g::�!����élà���s I'��f.� �;,��:rbe�fh�cE������ �� I
I eUrlllnmento a mnquma Vla-· duvJda. sua exma. esposa, ajustou suas'

j jü.tl um !)(_'dal;o 110 leito sem \ PresO! o lrulrão com diver- i)r�ximas nupcias terça-feira'
"''9�' 1 J_L

mlho d;:- estrada p.rovoeand� I ,so; IH'o�utos roubados
.

,[]tuna, o d�stint? jovem Vi-"
.� LONDRES, 11 (U.P.) -I rencia são: . pr;;\!undu.s escavaçoes na tt;_l. Dia 7 ultimo perambulava cente SChmlt,z. Ílgura de des'

S�gunda-fcira proxima ini?ia- i 1.0 - Tratar de chegar a :�, send� gue por pou�o l�ao ; p�ll;ls ruas �ésta cidade o in- taque na s.ocledade local e fi
ra seus tr"balh?s nesta captt�l j un! acordo sobre os aspectos \l�:?u. :ViaJavam na maquma dlVl�UO Ar_nbal de tal, ql�e
uma cI?nfl'rencla que trat!lr� i prJllcipflis do projeio de Fc- tI,:� tr�r�ulantes . send� que. I traZIa COnsIgO u!n grande em�

de.pr�Jebr lIn� 110,"0 �ommJO 1 deraçãD, tomando por base as
,101:; ?el.l.S na hOI.a, do choqu� brulho.· Desconfiando' de sua

brllulllcQ 110, H{'rtllSfeno O�i-1 ?clihcrlH;ões das propostas ob-
dos C,lrIOS consegmram �a�tat ,c�ra o 4estacado praçf Pedro

dental, Il1NlIantl! a federaçao! Jeio do informe que a citada for,a, enquanto o maqmlllsta nao heslÍou em agarra-lo, a- .

de iod�� as C':}l:mí�s britanicas! comissão apreSEntou. I�elmam:ceu
dentro, te�do se fi� de_ fazer, uma �verigua-

S
_ ' . '..

da regmo das Anttlhas.. . .

�olltllndldo apenas no rosto, çao, Nao podIa ter Sido mais

er I
.

I f
'

t d tEssa vasta região, formada 1
.. 2.,0 - ,�e�!dJr I�go qual.se: Chul'J:asco da despedida nroveHosá esta ação do praça ao empu gan es' os es eJOS es 8"por cl'rlt<,n<ls de ilhas, com �a _oe, �lc:�,l1lSmo pa�a ocupa�. GASPAR� 9 - :r�ndo de ·Pedro, pois Anibal éra de fáto '.

,

'

��nft.f;g8�g��;ã4e gf�S�ia��('��a�.: �� _�';�,���;������� do mlll- �.���ar���h�l���d�r.°�ll����� �: 1���r�'có�s��, c����� "

��.��;;�� e�l {;���lt()d�()If�r��
I

������������ �ua�J��a�?1�g�:���ca:1O{.���1 C'·'ousagr·'adas·
,

Mexlco ,desde a descmbocadu- � A P R A ç A
outros obJetos,. alguns: dos I

.

'

,

ra do no Or�noco, n� Améci- � quais já tinha vendido e' que . ,

.'

ca do Su1., ate 930 qmlometro.s i � ele confirmou haver roubado,.
"

,

'

.

em re.llte a costa do Estado. da : � em ltajaí. Apó.s ser autuado. .
.

. .

Carolll1� do Norte, nos Esta- � T. A. (. E CRUZEIRO DO SUL na Delegacia foi trancafiado RIO D __
,

. ',' .:.' . ....
.

dos Umdos. � no xadrez. ' ,

o. SUL, 11 - A tra 111<1is variridas e músicas escoo

Como. �ma, só entidade, es- � (,,15
•

'1' I" I ANIVER A dI,clOnaI Festa de.São João, em lhidas enLfe as melhores no

se dommlO msular britanico � omYimr,am a prari e aos seus c len es Curt Schl'a�IOS RlO do Sul, a malO1' que se co-. gênero. ;_. '..

desempenharia um importan- b .J f d b' d'
I •

"

• GASP
.

.
nhece em todo o Estado de A festa 'r.o Padroeiro- de Rio

te pa.pel no pensamento poli- � que uen ro e reves .as mClara novas 11- niricativ:-:�;a� :ast�nte Slg� Sa';ta Catarina, será comerno- dó Sul, I'Ím. 1953, por inc1'ivel

Uco e estratégico das Améri- � ._ • Ira'"
spOJ: e e pa_ raaa, em 1953. de fórma estu- ,que pare'çà; sera ainda supe-

c�s, Formaria um forte bas- � nhas, com aVlOes DC-3 de 1.a classe hgando rá : d��c�e:a��m�aiaren.se. se penda. ...'. . rior àquela inesquecível de

tIao exterior para o estratégi- I, ,

"
' i ..111 •

' proxlm,?, Interesse mCrlvel vem des- 1952.
co Canal de Panamá e para � ',bj:llí!ll Curitiba (;11\- Paulo e RI'o de J

' 1:01�.,,�sma ara. ';laIS um!, �nr- pert;!ndo a grande tombola, na Estàcã6 de Radio
toda a costa do Atlantico, do IUJlUB 9 I! r JQV aner.. ,·er�ano ,natfl:hcw do· dIStll1tO quai. o. primeiro numero 1 é TelegraJia
Brasil até os Estados Unidos "z" •

t
e benqu�sto Jovem Curt Sch- uma limousine FORD' com zé- RIO DO SUL 11-

Nele existe uma das maio� � rOi' ul3namen e, �amm, .fllho do prestigioSO 1'0 quilômetro, numa' disputa sendo. montada
. �íunto à Pre-

res jazidas de bauxita do mun- ,f A A •

d' BI eJPortJsta Engelbert Schram :>ens"'.cionaL
.

rreitura Municipai, uma Esta-

do e é uma das principais zo-I � .Agencia e umenau �a �o�:!de��a, esposa. 'l'at;to TC'dos procuram' comprar ção de Radio Telegrafia; pa-
nas produtoras de açucaro A- í 'I. R 15 d N 9' es orti

a

C tcomo nos.m(lI�S um· bilhete, não sô para coú- 1'a melhor intercambio entre

d�m?-is, é ric� etn fr�tas tro- ; � ua e ov. 45 c!nhec�s
o ':' t�o�c? : ma� correr <a tão jmp'Ortante prê- Rio do Sul e a C�pital do Es-

pIcaIS e madeIras vaIrosas. I f.
r

za aq °d na ln1lml a. e, .go mIO, como tambem .. cooperar
tado.

A conferencia .' -

_

j
., . 'I A

Ui e am!) 'O conceito,
d I t'

s�Ia maugu ...,.,...........1.>...........�����........;;';>��t>....,����. merce as suas altas qualidades para que o sucesso .:financeiro Aparelhamento moder!1o· e
ra a pe o secre ano das Co- , ,'. seja absoluto.

.

dispondo' de ótimas aconioda-
lonias, Oliver LyttIenton. O � I) l'ncrinsa"el Padre VI-tor

-

t
_

d' t
I C d B V•

Q v çoes, a nossa es açao ra 1'(1,· e-
governo britanico e,brá re- gnCUrSD as ORecas Ivas Vicensi., está elaborando um legl'áfica constitue mais uma

f,��i��:��atel�l:�lb-S�����%�� r esperIa I"nte,resse nosm"e IiiO'$
�������ldOp��:a:ie�:ir��� W��e��r e��:��a�n�reÍeíto

lord Munsler. e pelo secretá- Nada h�J. de faltar, em agra- Sociedade Médico. Odon-
rio Econômico do Tesouro. Re� I d� t)llra os apreciadores dumu. to.loglca e Farmaceutica
ginald Maudling, o" t
Em 1950, a comissão brita-

'

lia"
ou :o:es a. com diversões as de llio do Sul

'

nica apl'esentou um inionne SOCiaiS o c·url-,uso ·cerl·a,'m'eem que reco111encbva <) esta-
belecimento de uma federa- .

ção, do tipo da australiana,
euja capital e�taria em Tri-, Vem despertando geral eu
nidad. O projeto foi debatido tusiasmo o sensacional con

pelas legi:;lilturas das Antilhas curso das "Bonecas Vivas";
Britanicas e aprovado por to- para a escolha da Rainha da
das, com 'cxceção das Guiana Festa do Espírito Santo, que
Britanica, Honduras Britanica dentro em breve, se realisará
e Ilhas Virgens. Os dois pro- nésia cidHde, ("111 beneficio das
fJiJsito� l)rineipais da c{J}�fe- nbra's fi" eonstrllção da ' nova

". ,. '---.,_---, ..
"

�

It'WWW.3li11;1DIi"

diversos -

ve.qoes

CHAVES
.. ESTRÊta .. TRIÂNGULOCHICAGO, 11 (D.P.)

Aut . rizado grupo de cicntís
las anunclou a descoberta de
nova e milagrosa droga que
ataca poderosamente, embora
não permanentemente o temi
do cancer do sangue. a leuce-
mia, .

A droga em questão é obti
cI(� um produto químico de re
cente descoberta tambem.

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