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Bestaca�as � e rso na li� ah sTo
Brasil estão a camin�o �a Russia

ao nosso país

ASMA

RIO, 15 (M_erid;> -. Enc�m-I
ODRIA ,palesira com a reportagem, o

tr�-se no. Brasil. ha varies dias, O [ornallsta Mario Bclaun-] sr. Marir, Belaunde acentuou

o'-JornalIsta peruano, sr. Ma- de, que esteve em nossa reda- que há grande interesse, no

rio Belaunde, sub-diretor da I' cão, acompanhado da jornalís- Perú, em torno das coisas do

r�vista "E.I Mundo", que. se �- ta Domínique Martin, repre- Brasil, e que o governo tudo
dita t']11 Ll.m�, e que aqui vero I,sentante da revista francesa vem fazendo, no sentido de

crm o dJ]e(tvo de preparar "Nair ot Blunc" no Brasil e do tornar mais sol idos os laeos

um nuruer« t's!wcial sobre o 'jornalista Carlos Prat, infor- de amizade que unem Os ti;,["
Brasil, a. �(,j' d istribu ldo du- 11l LI -nos que a visita do presi- pUVLlS. Uma CklliU!l:;h':.c:,i'ío des

r;u\Ü" .; vl:'nla do presidente dente Odria, marcada para 25 se interesse Ioi o envio de um

jJ,'ntaw), m"rt':,el;, 1);1},', o pro - 1" ,naio, const.ituírú 3('0I1te(+ dos melhores eleruentos da di

Kinl!l m;'!,: de, maio. rneutn de profunda slgnií'íca- plomar-ía peruana para o Bra-

O numero psnFcial conterá 'I ,:;10, par:1 sulidificar as rela- sil, o embaixador Carlos Mi·

1:i1i1(Jlt:t iílrOl'IJIa�_.ií.1J so�re asstl.ll- (,'�.:s de '1I11i,::a,�c entre s�!a P,Í- =. �lI:z.ad<1 Laos, i!l,t.el,ectual
I .. s ela eC')Ilc,II1W, d;J íridustrta í.ria e o Brasí l, O presidente e jornaltstu. que dtrigiu um

(ld üceratura t.' das artes d� Odr ia, na oportunidade de sua dcs muis Importantes diários

IltJ�"" �}:..ís, além de completa visita cundecorará com a "01'- de Lima.

)'t,pudagi.'ill sobre a obra que dem do Sol", 1.1 mais alta COI1- ------------.---------

ITem reul izando. :1 frente
.

(\0 dccoracãc peruana, o presíden
governo peruano, o general 0- te Getulio Vargas.

do
do chefe de

"ESTARIA MENTINDO" sendo preparado pnl' elernen-
A nota do chefe do DFSP tos do governo".

veio a �)J'o:E)sito de um r-eque-.: Afirmou ainda que. se t.lvr-s

rímento de informações que a- ! st' feito uma dedi:lra{'ü'J de;-;s:t

�---------------'-----_;_---------------------_
.. _-' --

dría. Os textos scrüo impres- O chefe do governo peruano

S'_!S em português e castelha- '_),::,rnnlll'Ccr;:í dez dias no Bru

no, uma vez queu edição será �il, �I'ilrlll ti no Rio t' 4 em São

distribuida aqui e no Perú. Paulo.

.��:§�§�5§��::!������-_._A_-_�ISI:r_A__D_O__P_R_E_,_S._'_I_D_E_�N_T_E._'__p_l�·o-s�'seguilíd ; t.'r�':I��:q��::I

Voltaram os afamados

comprimidos EUFIN de
BOEHRINGER. ALEMANHA

o Primeiro
Dos�:Prisioneir()s I

PAN.MUN' JOM, 15 (UP)l��'t"�p�,:�urs� .P�:'��':�.'.P�!:' ��;�Sd' ����I
_ Pela "Estrada da Líberda- TUDO PRONTO sionelros doentes e fendas, fosse necessano.

de", que o continuo ataque da I MUNSAN, 15 (UP) - O declarou que os seus serviços I O coronel acrescentou que

aviação aliada converteu em coronel Beggs, encarregado estavam prontos para come- os prisioneiros comunistas re ,

um caminho abrupto, avan-' ...-' I cebiam exatamente os mes-

: ��: ��;:�l�����,esc�n::��u��= Milhares de delações tem sido: ��s .�������osri��tr�!f:��i���� III. !�f������ �eferi����r:e�l����: Im ltas pel � cruz"'da do P R p! �����ç��, t:��:;��f:�O�a��rf��
I res de um ataque, já que o al- ti, (ii li • • • missoes estavam prontos, pre-

I to comando aliado deu ordens
(:ÍSOtL o coronel, a fazer face

à aviação para suspender qual- RIO, 16 (Merid.) -,- Esteve acatadas, Comenta-se que o a qualquer eventualidade, do

I quer operação de guerra em: na redação do "Correio da 81'_ Pena Boto é lidero íntrega- mau tempo às dificuldades

Elias cercanias, Manhã", o coronel Gumer- lista e a cruzada de inspiração que possam surgir se os comu-

Os. aviões procuraram Ioca- cindo Pinto Barreto, que pro-j do PRP, ultimamente tem fei- nístas não estiverem em con

Iizar o comboio, ao longo dos testou contra as alegações do to milhares de delações. Con-] diçôes de receber rapídamen

E20 quilõmétros do caminho aímtrante Pena Boto, por in- cluíndo ° coronel afirmou: I'
te seus prisioneiros.

de Chomna, junto ao rio Ya- termédio da Cruzada Brasí- Nenhuma divisão na

lu, a Pan Mun 30m, porérnnão leira contra o comunismo, De- - E' sabido que O Estado I Coréia

ccnseguiram seu intento, devi" clanou � coronel que nunca de Mín.ns, genuinamente, por i WASHINGTON, 15 (UP) -

do às ds-nsas nuvens. I foi e nem será com.unista e I sua !)opulação de formação! O senador
.

republicano Wil

Os oficiais aliados presu-Ique a acusação do sr, Pena I católica, não pode gerar o liam Knowland pronunciou-se

I
mem que os primeir.cs vinte I

Boto é falsa, astranhandc, as-I credo vermelho e é estranha, energicamente contra quaI

,dos 6'8 veículos do comboio, sim, as fantasiosas publicações pois, a alegação de tal cruza- quer divisão da Coréia como

lidevem haver saído de Chom-] do almirante, que vive _ apon- �
da que, talvez, tenha outros solução ao atual conflito, num

• na, às 6 horas. da manhã, e tando como comunistas pes-1 propósitos ainda não aclara- <1iscurso proferido na Califor- I

�_;_ __,..-- ;""_ ............ �....._..._'_ I que tardarão dois dias para SÔBS das mais rc!'!)citáveis e 00S", nia. I

Fórmula do Dr.

DOlnlngos Jaguaribe,
à base de coera na,

a milagrosa planta da

( Já Em Marcha
Comboio

JAGUARIBE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IIlugam�se l'll
..��l2Í;\

J Mtilli:��S6 �:i8��S II Duas salas. em andar térreo. '�;"J'.,r�da j com vítrínas, proprias para 10-
_GR1TZNER - KAYSER

S.A.) jas, na Rua São Paulo (inicio) �I'"

Karlsruhe - Dur.lach n.o 395. Tratar no local ou i'i

I
Raul João Rn:al' e Alda H."Rosar, ainda muito aba-

Rua 15 de Novembro, 1369. lados velo g'nlne '1ue roubou do seu convivio o ente ines-

I NOVO TIPO 1953 I (,u(dv�I e querid'''' - MARTA EMI·LIA - vêm maní-

J $ Ir Procura ..se um coniador', restar, por meio -]estas linhas, os seus agradecimentos a

I
Motores alemães "Kayser"!

I I
todos aqueles que durante os dias que sua filha esteve

de 220 volts p. ligar à iuz,! Para tl:abalhar em Tim?ó. em tratamento nesta cidade e apú, a morte, os confor-
sendo motores de dupla que esteja legalmente regra-

"'I'
taram com as maiores demonstrações de apreça e estí-

força - 80 watts trado no C. P. C. S. C. E tenha ma, e e§_i}cc.ialm'-lAte ao conhecido médico dr. Clóvis
r ..

I
pratica,

['
VOII lHif::.l'thendal, 111;'IOS esforços dispen<lidos vÍsaml<t sal-

,I Máquinas "Zuendap_p" Apresentar-se no escritorio >!iI vaI' l\Iarta Em.ilh. A todos, enfim, os SellIl! sinceros agl'a-
elétricas - portáteis cf luz i de contabilidade lVIestzger. Im dedment!.ls.

embutida, reostato de I IfJlI ",...,�ly:!.d(}_.§llI .

-: Lag:s, 12 de A.bril de 1953.

pedal e ID:la original II F A T U R I S r A ff.Jl5���_
Peças - Ace�sorlElll I
Oleos - Agulhas I PRECISA-SE de uma. moca eloJooaria Schwabe.. ! com boa caligrafia para I) e;3-

I
Não compre sua maquina I ci-itorio. Fábrica de Artefatos O meHw·l' sortimento e melhores preços de joias e

antes de fazer uma yis.ita I de Borracha Blumenau Ltda., gins de mareas !ellomadás. só se encontram à venda na
à Loja MAX KONRADT Rua São Paulo, 2190. - Dá-

l Rua 15 de Novembro, 679 I se preferência às que falam 2
defronte ao Banco 1nco. I idiomas.

Im. AUXILIAR DE !$(IUTORIO
A .ORGANI Z A ç Ã O PRECISA-SE (le um rapaz IBLUMI:.N·'UEN,f.E Lida. para serviço extern�. - :Fá�

li "';J brica de Artefatos de

Borra-Icha Blumenau Lida. - Rua
lem para venda: São Paulo, 2190·

1 terreno nl) Jardim Blume- I

M O ( a, r I RELOJQ:ARIA SC:nWAB-E

:eau;o;n:=I��. l:e ���d:.e :�=; .
A ,j I �;' 1�_��,����:�l1lbr;;. 823 - Ii'one 1546 - BI,UMENA'(I

loc:rIlzação.

I1 terreno nl) Bairro da Pon- PRECISA�SE moças para a

ta. AgUda em ponto bem próxi- fábrica. Fábrica. de Artefatos -�--,�--�----------------'-----�
mo aI) centro, local de muito de Borracha BIUlnenau Ltda. �

:�,:�;::::;,::';:',�;��: � Rua_:<ã. =t'
2190.
__ 111 Im ��,�,::n::�i:'ls; ternolviEsite11afSconstr<.lil!a há pouco tempo, es-

l' A� �l ri!- f�� � i� � ���" li
sl�:2�f���:= ;::��=�::n: ���:����J��:i���}a����-::a?� li {

�,�� 11z rA ���� � J�� ! �i�' J-fl
'

Diver�(ls IO\�5 na prata ele I meses. Será facultado os in- � (N"s pro�dr:idadE's do Cine Blumenau)
Camboriú.

gressos nos quadros efetivos,. >
E lotes na Rua 7 de Setembro.

I àqueles que tenham

conclUi-I
�

1 casa de material construída do os cursos e estagio desde �
num terreno de 750 mts. qua- que aprovados em concurso $ para homens :lE'Ío melhor prêço da cidade.

t drados, no Bdrrl) de BI)ID.· de seleção, ?�-"".F�""�""""'�vv�� Retiro, bem próxima ii Fia-

I
ção Seringo - Preço verdah
deiramente de ocasião.

1 S..rraria localizada no Mu

nicípio de Ibirama no local
denominado Sena do Cam

bará, 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.

'Marcenei�os
Preei�a-se .de mancenetnos profissionais. Paga-se laem.:

Melhores ínrormaeõe ..;, no ÉsC<:'i'torio e fabníca da Ind. de
Move,is lde!.ll Ltda., à R-ua çap: �uclides de Castro, 11.0 142 i- Blumenau.

' --

�: , I
V EN'D E R S E I (ENTRO �E AUTOMOVEIS í

Um lindo terreno, com uma

ca.-,
.

Autnmovets:

sa
'

de madeira e dívessos ranchos, F(i)RI!l 60 Hp.
perto do perímetro urbano da Vt- ElOn>GE Kmgsway
la de Rio' 'do Testo, medindo 50 x OHEVROLET' 2 portas
SOO'm.etrs. - F.l'ente com o ruo do CHEVROl!.ET Std.

Testo e cortado pela. estrada. geral CHiEVROJ.,ET
Blumenau-JaItaguá do Sul. Tratar rr'RIUMPH 2 portas
com: 'Rodolfo Klotz. na. Em.presa. CHEVR0LET

:Carmo Ltda�, Rua eh:. Cappelt, 17'1 FORD 4 portas
- Fone 1435 _. Blumenau. MERCURY Grená

MERCURY P.reta

1937
lH51

HJ4Q

IJ939

193&

1951
1948
1940
11)48

1950

J940
1951

19411
RENAULT Perua

CHEVROLE\l' Coupê
FORD - Pilot
Camínnõesr
[<'ORlD F-Il
FORD F-7
FOR·D F-a

Uma moça para Escritório
que tenha:

'

Bôa Caligrafia.
Pratica em Contabilidade.
Pratica de Datilografia .�

que fale o Portuguez e ela
mão. Apresentar-se na Empre
sa Karmo Ltda. Rua Dr, Sa
peltt, 177 - Fone, 1435 -

Caixa Postal, 402 Blume
nau ..

HI51
1951
1950

VOLTIMETRO
(SIEMENS)

Vende-se um em perfeito
estado, com escala de O à 150
volts, O à 300 volts €, O . à 600
'Volts.

Informações com VIVALr
'DIR, secção Rádio, neste jor
nal.

Vende-se, em pel')feio estado
li.!e conservação pneus novos,
estntamente n ílon, etc.
Ver e tratar na opencia

Dodg (Mocllmarm) 1::U cem

o sr. Gabriel l"a·mplona, ;1
Rua 15 de Novembro, 1100, em,
Blumenau.

o

CI N E

I.AaP.I. dos Industriarios
�8ncDrso �ara�:�scrilurário

Conforme ínso-ícão aberta de Lo a 15 de Setembro
de 1952. será reRI'.:-:ada dia 19 (domingo próximo) às
oito horas da m,Y;,'1ã no Colégio Santo Antônio, desta
cidade. a prova ele datilografia a que se refere o con- •

('\,::1':0::0 supra citadr.

Os cand.ida tos que, 110 dia e hora acima mareados,
nãu cornpa rccerer.. ÚS !Jrovas munidos dos respectivos.
cartões de ideutid ... de serão, automattcamenta, cousíde
rados i l im i uados de concurso.

R]ull1enan. 1·t (10 abri! d .. 19!:i3.

(ine

Hrasl l da !,ilvelra - !\gente

I #IlIl#

ra c« O
"

HOJE, 'AS 8 HORAS: ,:.... Sessão das Moças,
ao belo sexo! .

ELEANOR PARKER - FRED MAC
PAIVA. em:

{(Quem Um iliunario})
(Unica exibição)

Ele tem uma :oequena ... um compromisso ao altar ... e um pro
grama de radiol ... Mas ela também ternjnm pro,g�ama a cum

prir que é mais antigo elo que Eva! ... Um� comédia lux::'osa e

picante, escolhida esper-lalmentc para abrflhantar ':- sessao que
reune as mais lindas e p)egantes senhoras e senhor-itas de Blu
menau! - Acamo. Compls, Diversos - Platéa Cr$ 6,00 -. Toda a emocão de uma vida!!! Faz nensar.•. faz' sentir ... Acla
Balcão CrS 4,00 -=- Senhoras e senhoritas Cr$ 3,00.

_ mada como à película maís franca d� todos o� tempos!!! �:De:S-
- -

.- - - -

truindo oreconceitos racíaes ... toé'à-nos a conscíencíatü - "O
CLAMOR HUMANO".

'

c
o abaixo assinado, 1'101' êste íutermediri, vem declarar, de

�}úblk(jo qUI, as palavras .'JlH· mim assaeadas contra o sr.

�leHt�· Jtliz, níio V�lS;":�1.H. de mverdades.
.

ERWIN DEWS
Fundo Pomerrrde,

II N D U' S T R I A E (O M E' R ( � O

Para (l. I C H E S
CARTAZES
C A T A L O G O S

S T O E ( K E l Rua 15 de Novembro, 389
Telefone, 1395, u to imd. ..

E TC.

gradedmento

e admire o ,.r;:;rbdo siok de casemi-ras, linhos ê artigos

..

rdl Irmãos S. a. I
Indústria e Comércio de Calçados e II.rtefatos d�:;'(ICL�:!gAÇ;;; Blumenau II

DR .. NAPOLEÃO

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acíonístr.st
No relatório do ano anterior relatamos o andamento, dos

negócios relacionados com a liquidação dos bens desta Socie
.

dade tendo, proposto a venda parcelada de todos os haveres.
Recebemos ínumeras propostas porém devido à crise reinante
só uma parte se concretlzou. Faremos portanto o possível pa
ra conseguir líquidar o restante tudo no próximo exercício, A
única satisfação que temos é que com a protelação involuntá
ria das vendas dos bens da firma, os mesmos valorizaram bas
tante e com isto nosso prejuÍzo não será- tão elevado .como de
início admitimos. Apelamos portanto mais uma vez à pacíen
cia e bôa vontade dos nflSS::S acionistas, pedindo, ainda sua mais
inteira colaboração para a breve realização das, vetidas de nos

sos bens móveis .e im/'veis. Continuamos a') disnôs de todos
para quaisquer melhor�'s esclarecimentos.

-

Blumenau, ,14 de março de HJ.53
A DIRETORIA

Professor Cute!1ráticn, da Universidade do ParanlÍ•.
Himirio: Da 1 e mêla às 5 e mêía da tarde. Pela: manbã:

só com hora marcada. ,

Sábado: Das 9 e mêia às 11 e mêía da manlúi.
Consultório: Rua José Bonifácio nr, 92 - ,1.0 anilar,
'l'elefones: 3326 (residêneía) e 4436 (consultório).

CURITIBA

relo-

BALANCO GERl\L ENCERRADO 'EM 31-12-52

l-ATIVOIMOBILIZADO:
Imoveis 50.000,00
Benfeitorias 307 � 210.40 357.210,40

ESTAVEL:
Meveis e Utensilios
Maquinas
Oficinas e Serras
Veículos e Semoventes
Instalações

24.845,70
191.388,40
9.391,80
5.600,00
9.232,30 240.458,20

763,20
108.954,40
20.751,10
12.637,00 143,155,70

5.621,10 5.621,10

20.000,00 20.000,00

873 ,996,10
94.329,00 963.825,10

Cr$

t Participação t
Paulo Guilherme Pfau e filhas; - Osmerino pfàu e
Senhora; - Osmar Pfau e Senhora; - Ott&mar Pfau e

Senhora; - Hélio Pfau, sob pro'funda constérnação, co�
munícam o falecimento de sua espcua, mãe e sogra .:.....

OLINDA NASCUIENTO :rFAU, -, ocorrido ôntem,
dia 15 de Abril e convidam os 'parente e pessoas de ��
amizade para o se!lultamento da inesqueeivel extinta,

"

hoje, dia 16 de abril, saindo ';.! féretro de sua residéti
cia, às 16 horas, para o cemitério Católico.

Blumenau, 16 de R,bril de 1953.

REALIZAVEL A CUR'I'O
E A LONGO PRAZO:
Imposto de Renda à Rpceber
Contas Correntes Deveof>l'es
Formas e Ferramentas
Material

DISPONIVEL
Caixa: Numerário exü,tente

CONTAS DE COJ.\IPENSACAO
Valores em Caução

.

�
I

PREJUIZOS 'A AMORTIZAR
Exercício 47i51
Exercício 1952

um dos bons Vlalores do
udenismo local'
Sendo a missão, da im

prensa informar aos leito
res, não podíamos deixar
em brancas nuvens o suce'

dido, mormente quando o

sr. Alfredo J. Krieck de
monstrou interesse pela

divulgação d� seu ofício a

eira::;.
DR. STELIO
BOABAID

S S I V O

1 .500.000,00
7.872,10
7.872,10

54.06!,OO

CLIN'!CA

D

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

A

l A B O R A T O' R I O

III

BlUMENAU Rua .15 de Novembro, 389
(em frente do Café Socher)Te!e·fone: 1597

Especiali�ado em pro�ese de��i�Hi�J denf�d�r@$ anaiomicas, pon
tes, fixas e m�ve�§. cOfôas, pivo$ elc.

rfAH:Jl ROENIGE N

Lembre"se qne na Or
gan'ização Blumenanen
se �tda .• v.ocê realíza�á
os seus melhores negó-,
cios imotiilíários.
Para melhores infor.ma

ções üirija se ao nosso es·

critório, sito à Rua rs de
Novembro, 87tl 1.0 anda'r
sala 5 ou pelo telefo
ne 1572.

rONSULTAS: Marcada

-

-
-

( §
que ele jurou cumprir. Final-l §
mente, disse o titular do Tra-l::balho que não têm iundamen- ::

�

'",' ","-,.".' ,... i Ito as versões sobre o

deSen-j::
Viag;ens diárias entre--:81 umenau e 'i�uritiba, <íe ,h'n;iei lio ã dum'lclUo. A1;'éúc as:

BLUMESAU:-�u:i15de Nuvem!i.h.1, :>11 �H1)h;1 Holet�H - (l'one. !l\rl,lS.tendimentos seus com o presi- :: _ . T � .,,, ..",dente' do PTB, sr. João Gou-:: CURITICA: - Rua 15 de Nüvemlho, .},.,_ � fon" 631.
lart, de quem tem recebido as

I:: ACEITAiU·;SE VIAGENS l':SPECIAIS I'./-UtA Q'_'ALQUER PAR'l'J!:..
mais cabais provas de confi�m- =

.

çu.
_ ., __ ,_ _

':'tllmmusmnmummmllllmmflmmimwmilmmmum!HllmmmmmUH1nUmmUUlUlJ

EXIGIVEL A Cl.m.TO To: A LONGO PRAZO:
Indenizações Íl Pagar ;3 .100,00
C. Correntes Credorel 131.419,30
Dividendos não ProcUl ados 5.94'0,00 Cr" 145.459,30

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações em Cauçüo 20.000,00 20.000,00

Rio do Sul, 15 - Encon-
1.735.270,50 ira-se em Rio do Sul, em

visita a seus parentes e

conhecidos; hospedado na

residencia do sr. Jupy Fiu
za Lima, Escrivão Privati
vo da Delegacia Regional
de Polícia, de Rio do Sul,
o dr, Stelio Boabaid.

O ilustre visifante, que
,

J vem de conseguir com bri

O 1 lh�n�ismo, o diploma de
97.20 ,O medICõ pela Faculdade de

c R E' D I T o Medicina do Rio de Janei
ro' está propenso a exercet

sua· nobre profissão nesta
zona.

97.200,10 Apresentando as nossas

',boas vindas ao dr.' Stelio
Boabaid, o fazemos com sa

tisfação e alegria, auguran
do-lhe um futuro feliz, na

árdua tarefa a ser iniciada.
FALECIMENTO

Rio do Sul, 15 - Com a

idade de 4 anos, vítima de

Cr$
Blumenan, 31 de dezembro de 1952. -

.

EDGAR BERNIlAltDT - Diretor - Gerente
A. HOESCH'L -- Guarda Livr<Js Reg. C.R.C. 428

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "J...UCROS & PERDAS

c O N TAS fi E' BIT O
Comissão venda, Contril-Juição pela saldo

I
TAPI, Despesas Bancari:!s, Des- destas contas
pesas Gerais, Impostos, Juros Se- ,jdenl
guros, Salarios, Selos, Ren. Cons. idem
Fiscal Indenizaçãl'J, D-,,:wontos, Desp. idem
OrganiL.ação S. A. Cl)n1.a.� Inca- idem
bl'uveis

CONTAS
Mercadorias: pelo saldo credor
desta conta
Prejui70s a Amortizar

Blumematl, 31 de r;87embro de 1952
EDGAR BERHARDT - Direto!' Gerente
A. IIOESCHL - Guarda Livros Reg. C; R. C. 428

PARECEP. DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo m;sinados, membros do conselho fiseal da Bern
hardt Irmãos S. A. - Industria e- Comercio de calcados e ar
tefatos de Couro, 110S tí,l'iUOS da lci dos estatutos da-sociedade,
declaram que examinaram detidamente 11 escriillração da
sociedade,- documentos e balan(_'o. demonstração da conta lu
cros & perdas, relatório (la dirctoria e aI:; co-ntas re<.ferentes ao

exercício de 1952, tendo encontrado tudo em nerfei\ta ordem· e
exatidão, são ele lJareúer que as contas do exercício sejam a

llruvada�; pelos senhores acionistas.
BIumcl1au, 14 de março de 1953

WALTER VOSS - Ji'ELIX KIESER - ADOLFO SUTTER
,. - 11[ - x - )I; - :li: - lt �- :li; - a _ 11[ _ II _ " .;;..- '1

ria se verificava dentro do
prazo da licença com a garan
tia "automática do fechamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA 1'A'GINA. A·NAC�\O.

____ ...t

- que. a árvore do grape
fruit exige 'normalmente seis
élllOS para florescer; mas que,
sofrendo a ação dos raios X,
a serüente daquele vegetal
germinará e a árvore dara
'frutos' em seis semanas ape-

I nãs; '.
.

,'.
-- que, durante a sua VIda;

,Tohallll Strauss compos 506
I 'lulsas.
I -;..'q ue a palavra 'mais ex-

I tens,a do célebre Dicionário
. V'lebster, considerado o mais
jl:O)n.l;Jlétc. da língua inglesa, é
I. rnonouItramicroscopiSilicocol-

I eimokionklsis, nome dé uma

II loura são ml.is lurhinosos, a à sua natureza. Antigamente, Jala moléstia dos pulmões.
pele é mai� fim. e mais bran- julgava-se que as louras fos-

_ que são sete os planetas; ca, ús t1'a('l),; ,';10 mais delica- sem tYmis inteligentes e ativas ,.Ii) sistema 'solar, sete as coe

I
dos, a ai';> n'!'Il"�d é mais lan- do que as moren::ts, e que con- res do ar<.;o-Íris sete as notas
e;uida; l.odâs otin;as razões pa- SErvavam m3is tem!>o do que de música, sete os sábios da
rEl atrair cos olhares de admi- estas o seu asnecto juvenil,

I Grécia e sete as maravilhas

I ração. , mas hoje se acredita o contra-
í
do mundo antigo.

Contudo, depois eh 'primei- ri:. Um cientista americano

I
- que ainda se enoontram VASCINA CONTRA A.· ...

'.

Iro olhar, as morenns tomam a afirma que as louras mostram completamente inexploradas DIFTERIA''. diánteira: as estatisticás a:fir- a idade que tem antes das mo-

1 vinie milhões de milhas qua- Até seis meses, :Ei,: criançamum que .55 1'01' cento dos ho- renas. E são os olhos que

re-, j dl;adas na sU2.Jerficie da Ter- geralmente tem ini.unidade na- .

',mens preferem ter corÍ1o espo- velam isso, os olhos cujo azul ,ra. tura1 enl relàçãó à difteria.,
,;a uma mulher morena. empalidece com os anos até as-

,

I
�. q1.1e a primeira banda Mas.; de uIn'a cinco anos, essa .

1
Vejamos agora. (I que diz a 3umir uma aparencia palida e militar do mundo foi criáda, imui:üdade quase não' existe•.ciencia a !)roposito do c.olori- aquosa; tambem o negr::: dos por ord.em de Maria Teresa da .Daí a necessidade de se vadiedo escUl'O ou lOlll'O;. Segundo olhos das morenas atenua a i Aústria, para preceder os re- harem centra a doeliça as cd.-os medicas, à vitalidade e o sua intensidade, a perda da gimentos dos Pandoures, :for- anCas dessa idade. ;

. temperament:J das morenas ::cr é muito menos notada. mados Dor' von der Trenk na
.'

-

Leve seul filhinno ao ,m��:.! tem origem na tiroide, que ne- Nem semnre é facil distin- I guerra -contra Frederico o" -'. dica (}U ao Celltro de Saü�:
i [as é mais ativa. E' esta glan- guir a lo��rã natural da artifi- Grande; e que tal inovação, ...de mais proximo" pará;.v:�.:../I dula que mantem a energia cial, mas ulm iUndicio nãdo de�- da ...�--..

li I !lA"buf.:tnrdl·ao, ,cfoenzSicdoe.mrávqeUleeXniotofl!lma. Aci�aT'-tloJicl·onhD,aO aDd1i,ftêria.·:,: ....•..•.•.I nervosa e muscular e par isso gana: a pe e. ma ver a el- moderno' nas suas especJallLiades de olhos, ouvwos, na- " ..

sendo mais forte nas morenas, ra loura reconhece-se pela pe- riz e g3rganta. de DOUCO tempo todas as na- l.·
.

.

I determina-lhes um tempera- 1e fina, seca e recoberta de ções ,da Europa desseni a seus
_ SNES ..! mento mais sensivel. Em vir- uma penugem, incolor. Nesta cegimentos bandas análogas.
por HAGA SWAlvH.I tude das glandulas sebaceas epiderme o sangue aflui fa -

II III i
'. ativíssimas, a epiderme da cilmente, e .90r isso a loura ::. I i IIlfuJtmIlJHllllllllUm''''lImlllllJlllUmlllllllmIllIllUJlIIlIlllllmmnmlUlIlmlmnm�ilJl{llnmllll''''.1 .l� c;le ABR�L _

. .
_ ,= .

.

:: Ha obma racl1açao Iunar,pa� ..t morená é oleosa, el<lstica, bri- tem a tende,ncia. a enrubescer -

-I
.' '.

I
'.

11lillnte, e uão teme que o ven- por qualquer coisa.
. =

bOEN"'AS NERVOc:!1\\ S
...

NJ
:. ra mal�timent.os, liq'idOS, :l:'; to a resseque. Esta qualidade Muito diversas são as opi- ª . �. .'. "1'1.\ E MB 'fAIS ªJ�or1f��10S!l:r:lUg�����uni����ê�':J de pele tem dois inconvenien- niões que os cientistas dão so- -

. _ transportes '. mudanças' . cor, ..I ;�to:réi��:!é�la�1d��l��n��b�: ���r� �i�o��ri��i�� l��;�l :. � Casa de Saúde ·.Hossa SD,",L ftt!'d"},....��,� � ;;�fr 3� �. reL()s;,·tisrni�;����s n�st� .da��··Iceas secretam um excesso de cham que os cabelos preto.s ....W\iJ..i'M'_� &-.lt.m �.liu.!l� '.
.:: : .:.:_ Saudaveis, desfrutani longa101eo, a pele torna-se gordu- sejam indice de temperamen- :: :: vida. A idade madura lhes re�I rosa e brilhante, eSpecialmen- to nervoso, enquanto os louros =_ ASSIST1:NCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ,; <:>er;va brilhante elevação; ,"..te em torno do nariz, A pri- denotam temperamento linfa- _

meira fase do àcne é o cha- tico. As morenas têm a fama :: ABER1.'A AOS ME'DICOS EXTERNOS ::
.

mado cravo, que !lode infla- de serem mais sensuais, dina- � � _..;..__.....,;..,.,""""_........--_,�
ma11-se e transformar-se em

I
miCas e energíCàs que as lou- = = . d'

I
espinha. ras, e em realidade as estatis� ª ELETRICIDADE ME'DICA - REPO.USO - DESIN'rOXICAÇ.OES _ ALCOO- § B BFE precisa _.

e
As morenas tambem sã') fre- ticas demonstram qué as mu- :: ': I .. MOSTARDAl:

:

quentemente atacadas de Pê-Ilheres morenas saem-se me- a LISMO - TRA'rAMENTOS ESPECIALIZADOS. _ I

�reditarÍo.
.

lho1' que as rivais nas profís-_-_=-::::=
AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone 8056 I.i1 los superfluos, que são causa- sões liberais, ·na direção de ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

'

I dos !lor disturbios glandula - negocias e dos serviços publi- C U R I T I B A P A R A N .

li res. aos quais as morenas são cos e nos cargos administrati-
.

�.mais sujeitas, más podem tam- vos, . _

bem ser um inconveniente he- As loiras.são mais carinho- =, '1·""'1 II"
.

'" ", .'::
I --' --'_--'-_--'-_'_::;:i:.:,I:.;'.::;:.:.::;:.:...;Il:.;.I:.;.:_,:.:If;.Il::::.:'UlJlIIUUIIHUlflllllnJmmJlUIIi!IIIUJll!mmmmnnnulllluulIllllClfiiHmlllPlDUmUJiI,.n:::

IParte �lqU.,S[l que fii' separa do

I
I
I

..
' ���,;,������,,,�,#',;���,-,,,�... ,,,",-r;,,..c;.�;��,�'5��,��""''"#''�"'f;�;���).:�����, '). . I

'(!)
I' L A N 'I' A S: Para de{'nrasões - lm;�ala(:ões ��I .

di' caS3t; - LOJas - Hoi"'!!l. o�:w. � iii C O N Ii' E ç ti E S: Deeora(;iíes de j::illé'las

i"
.

fina;� Ol! sill1ple!l IV E N Jj A.: De acortinados todos os preços. � I

si
�I
�'\ I

ARQUITETO DEÇORADOR DIPLOMADO NA � !

--� ALEMANHA --- ..I"

Blumellall� Rll�l H. �IoSang, 9 � Caixa P�stal, 58� �����1j.��'''''�;��������''''fJ;,§?�?���������,�����,��� ..,

Ronda
'O TESOURO :nos INCAS (I) - Vão !lroceder, em Caja

marca (Peru), à restauração de quarto htstortco do resgate
do inca Atahualpa. TP.11do subido ao trono depois de ordenar
o assassínto de seu írrr.ào Huscar, Atahualpa abandonou Cas
co para Caiamarca quando recebeu a noticia de quei os espa
nhoís haviam Chegado :;.0 norte do imper ío. Aprisionado pelos
conquistadores estrangc Iros, o poderoso inca ofereceu-lhes,
em troca da liberdade. um quarto cheio de ouro. Aceito o tra
to Atahualna desnachou seus suditos á 'procura de ouro. Mas
q�ando viram os primc:iros montões de ouro os espanhóis não
esperaram mais: exec.itnram Atahualna, submetendo-o aos

suplícios comuns na época, Em seguida, acossaram-se do fa
buloso tesouro facilmente, conquistado mediante a simples
quebra de um compromisso 'e a morte de um soberano.

WHISKY _ Albert Williams (45 anos) foi ananhado em

flagrante por dois investigador-es especrais de New Bern
(USA) quando armazenava ilegalmente Whisky, Imadiatameu
te ele tratou de arranjar advogado, a fim de assi.sti-Io , socor
rendo-se de um velho amigo. profissional habilidoso, E assim
foi que Albert William!'; se deixou levar para o julgamento,
que demorou mais que de costume, Tanto, que. quando o juiz
o absolveu, o advogado teve de acordar Williams, que esta
và cheio de whisky.

O COFRE -' O berão entrou no mais u::mular dos ma

gazins de San Bernardmo (California. USA) e :foi direito ao

cofre. Munido de i.odg, a aoarelhagem necessária, !los-se ao

trabalho, mas dentro era POllCO verificou que não conseguiria
nadá dada a excclencia do cofre. Desap0!1tado, largou tudo
e foi'embora deixando um bilhete assim: "Não pode haver um
cCifre melho; que este. Se eu DOr acaso houvesse inutilizado \

a fechadura. recomendpria ao dono da casa que comprasse llU
b'o da mesnla Jnarca",

O TESOURO DOS INCAS (II) _ Mario Atahual!)u, dei
xaram de chegar a C,:jamarca as reme.sSJS de ouro e prata
destinadas ao resgdte, Segl.lndo os his10I'iad::res, a quantida
de oculta então foi mu ito maior que a entregue aos espanhoís
e até agora não foi des ,oberta, muito embora o segredo passe
de pais a filhos. Cumo �,f� sabe, os incas eram mn povo essen.
cialmente agricola e, P';" isso, os metais preciosos não tinham
valor aquisitivo. O Ol!l'f) e a prata só eram utilizados na con

fecção dos vistoso� adornos dos personagens c dos templos. Con
tudo, a sua ex.nlorat;50 "e realizava de forma anreciavel, como
o l'evela () gesto de AbhuaJ!)a ao ,,fel'ecel' pela propria vida
tão fantástico tesouro. O quarto que vai ser t"estaurado será o
testemunho de sangre:llO!; aconteCÍlI1éllt(,S que marcam Ilma
Jpoea da müràvilhosa eiviliz::tção incuica.

. \

-...............Quebrando Cabeça�
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PROBLEMA N.o 713
A .. C. A., C::í.}>ital

HORIZON'TAIS:
1 - Marinheiro namorador:
2 - Profeta hebrul (Biblia);
3 _ Leito - Raú'ificação;
4 _ Acolá _ Ach.,s graça;
5 - Contração (Dl) _ ObstàC'ulll;
(j _ Rogas - Resguardo;
7 - Peça do vesiaarío (1}1.):
B - Muik ilustrado, distinto.

VERTICAIS:
1 _ Raparigu _ ?';ovidade;
2 _ Casar:
:3 - Resgatei - Compartimento;
4 - Metade de um bablhão _ Ponto
5 - Nota musical - Percebi;
6 _ Botequim - Estorvo;
7 - Falta de Sor'(' Inspiração;
3 - SOlaDa1';
9 - Ins{gnificaneb

leite quando se coagub

cill'dbl;

F.
ATELT.'�R DE DECORAÇ(lF.S

A t B E R T K Ü N S T I. E R

TaPETES I Til« »

o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS l!NDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I M () S. A.

Rua 15 de Novembro, 900 .� Blumel1au

'Olha'r as 'Ioura'.·s ,··mas...
.

pratico' do que as morenas c ILOUHA OU MOHENA'! E'
preocupam-se muito com os

uma velha polémica: entre- ..

.' resultados materiais. As more-tanto, caso estranho, sempre E S' P O' s' a r as I''orena's nas, .rio .entanto, são reflexí-interessou de modo
.

especial .' . .,' veis,mais reservadas, possuem��:O�H���e:;inr::sa��e���teg; .' :..' .... '. >, " .,'
.

�. ��aDJasin::;��!iV�� ��:n!o 1��=
ponto de vista frívolo, e sim 1 O perfume natural da more-

I
sas, amavels;. maIS, fret;l..uente ras à introspecção, são muito

do lado ríentifico.
'.

na é geralmente Qesado e os me!1�e tampem, mais filas.
..

e
mais religiosas e mais indife-

De um"> or.ql.dê 'or'ganlzada perfumes artificiais resistem [passIvas. O povo. -eonsíde-
rentes pelos interesses mate

por uma revís.ta estrangeira, I menos na pele da more�a, que lar:do-.a� superiores as morena: 'riais e di!dinheiro.resultou (!uc> SC' duas mulhe- na !Jele da loura. O cheiro na-I atríbuía lhe,s um te�p'eralU�n A doútóra Blackord,
f=S, .ambas muito bonitas, es-I t�ral, a- cor, mas .cóm a here- to voluv�Le s

..up�r.lclal,. en- Estados Unidos, durante al
tao íuntas. 70 }Jor cento dos f ditartedade: por exemplo, .

os quanto'. conceªl:a as more;nas guris anos examinou milhares
homens olham p::meiro a Iou- poüros tendem a ser mais e- ma�or pr�funi:hdáde emohv:a, de casas e tirou' a conclusão
ra, 20 Dor CN,Ü' a morena, e nergícos. audazes e domina- maior seriedade e constal1cl,a: de que is loiras são positivas,
! O per cen �o :fic�:m indiferen-I dores, não porque sejam loi-, Mas :_Iern todos os aI1t�o.p_o otimistas; agressivas;' muta-

í tes por urna " outras. Os es- ros; mas porque pertencem a iog?s sa;:> da mesma opmrao veis, prontas a ação, amantes
I p�ciali5t:ls {!::'.plic'!lH o fato I raças orlgtnartas, nas" quais 'I ElhS'l n� s� �stuf.�. sobre .. � da variedade, enquanto as

I' afirmando ceie Cl cabelos da (tais qualidades são inerentes pOPh:u açao ..

a
. ngl � erra,- rde morenas são reflexiveis, pru-"

.
. .

I
con :ece que· as Q�ras sao.· e dentes e conservadoras.

. ,temperamento mais irrequle- uÍ11 outro médico, Harry
i to, mais eriergíco e tem ten- d Ii d d-dencías dominadoras. Segun- Balkin,. estu ou as qua 1 a es

'do Ellis em quase iodas as 0- pessoais de mais de 16 mil

I' cupações as ne.sscas mais in- entre 'loiras e morenas e con-
, '" � firmou os resurtàdos dos estu

,telec�uais rpo�tram �m índíce dos de Blackord, acrescentou,
r de pigmentação mais esc�ra. porém, as défíciencias ,do ca

I Certas qualidades possuídas ratcr das morenas, as quais
i I?elas_lOIras

ele não as põe e� rão sujeitas à melanco�ia�1 ao
I elaçao como fez estudos 59 I nf'Q�in"�� � ��- "_Iade

I bre a população .f�� ..
, •

iati-
Noruega" ow

.

'.tre10''''
.

?le

Tazerri· artes hoje:
a menína Rosemary, fi

Iha do sr, Carlos ,Souza,· resi
dente em Itoupava Norte; ,

__;, a srta. Arielise Zink, re
sic�ente em,Getulio Vargas;

.. ...:. a sru. vva. Ida Reinhold,
residente nesta cidade;
._ a' sra. Ondina da Silva

.Probst, esposa do sr. Miland.
Probst:

_ .0 menino Werner, filho
do sr, Alfredo Stohl. residente
em Jataguá; ',.

.....:."'9."s1'. Lotar Karsten Filho,
residente em Pomeroda: .,

- u sr. Victor KlotlÍ, ... do
comercio local, e .,'
- o sr. Norberto, KOffk(!j' ln:.ll1li.•. com

residente nesta cidade.
. . um menino; . . ," .•.

..
,

- do sr. Carlos Baclce e:�r�:
Cecilia Backe.

.

com o ri�scii�
.

,Ill(Õ?nb de um luenino, e';'; .••: ..

'.' � do sr_ Wiefríd Lítzbergêr
te era .. Hi1detraud LitzbéTl'!er::
:

I c«;nn o nascimento de u'a incA
nlna. : c. . ... ,"

I - Esses nas�im('ntos .QCOl'�>
reram na Seccao de Materni�
.dade do I'Tm;rJiÚl1 "St::J; Isáis.ü";,

VIAJANTES
.'

"....

&:@ >i_\

a

i ... i

.

� Estiveram hospedad�s ná
cidade: --."

. ..

- HO'fEL RE�: -c- srs� Au>
1'0 lVlattos, Luiz Pinheiro do�
Passos e sra., Carlos MOl1telrQ

.

Valente e sra., Flavi.o Fe:r.re�·
ri e ,sra., Hilton Pragues, JaY�
ro Fonfas, EIlazan Heim,' Jo�
sé Gullo, Manoel Rodrigues da
Paixão e Egon lVrax Back�

"

Tnann. .

.
..e-: .:::.,

- HOTEL HOLETZ:-- srs�
.

.Rafael Cristiano, Vecente At- c

.

tanasio, Antonio Pinheiro; 'A- :

nibaI Pereira Souza, Nicolat(
Couti, Francisc:) Duarte, Ara"
cy Camargo, Juarez Varella,
Willy Weeger, Pedro Reitz,:
Antonio Rêitz, Edgar Cidade,
Adjfl'ulma Costa e Alberto
Muller.,

.

,PRECfnO DO DIA

'

.. �

,',
��_-=,�-�....t�

MOSTARDA

Ir:'
".7!:."

"
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INCONVENIENTES DOS ."

.. BANHOS DE SOL
COMO EVITA'-LOS
o banho de sol é um" CO)U�

piemento indispensáv�l do ba�
nho de mar. Para mUitas se':

:uhoras e senhoritas o primei
r;' dÜ5tes. banhos é que é o

principal. As .vitaminai;; dos
raios solares são, de fato,
preciosas mas a longa ex-

· posição da lipiderme a' tão sa

,lutares raios provocam, por
.' vêzes, vermelhidões e queima.-

· duras com descascamento da ..

. ej:;iderme,· E é·tão fácil evitar
.·se 'tais inconvenientes! Basta
·

'passar sôbre a pele o Creme : ..

:'NÍvéa que não só a protejéo'.
'-contra o excessivo calor, co .. ;_-:·
mo lhe núintém a beleza, :i:.;

,iez' e a elasticidade.' Cr· ...:'
:',

me I"'nvea
substância
dade com

derme.

.

\
.' ",,"O

podem ser em 'lona Te!lS ou

qualquer outro tecido. de al
godão.. Cada :forro se compõe
naturalmente de um superior,
um inferior e de· uma tiro re

ta de acordo c:m a altura q_ue

deseja
..

elar as almofadas.
_ E",( par�. as, costura�. Ao, cos�r as

:1·"
fraqueza Em

necessario tirar as medIdas r Val'll::lS '. peças e convem.ente VINHO CREOS
da cadeir.a, de!lois de feita, e

Ifixar.um
cordãozinho por der;c .

. Silveira'
então cortar o. molde em pa- tro das costuras para dar 11- .

-:- �- �
uel '. finalmente cortar o teci-

.

nha 'e 'resistencia as almofa- I

do' deixando em toda volta das. Tudo muito facil, e mui
uns tres' centímetros a mais to compensador, não achaTrt?, .

--------------��--�,,----

1I0ve"l� MDdernAs faci! execucão (um carpintei
OI � UI to capricho�so poderá realiza-

Para quem ama a vida ao. ar las com umá des:geza modes
livre e possui um jardim, este ta): a parte exterior é des
conjunto de !loltrona e

mesi-Imontavel" D�'.m'l que a po.Jtro
nha pode representar .. , um na seja utilízad-a tambem na

���� • • ..... céu iaberto. São duas peças de
.

sala·(le-estar. As almofadas
----------------�----------�---------------

Senhores
"RECEBEMOS

RECEBEMOS WHISKY "CAVALO BRANCO", "GILETE
..

\

;AZUL" E "TALCO. GESSY".

,,"

.� � -

...
..

CEREALISTA
CATA.RIN'ENSE

Telefone n .. !) 1306
Cl!-w Postal. 29')

Te1eg:ramll';_ "JALAUS"
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Os j;f:a��n��sF�:�;aição - Pensamento' apo's Praga- f�iÜ�f�(:p��g!S����- o�������t��!n In"laterra recusou
de Praga determinarão uma Palestina em 1948 receberam l:J ..

modificação no apoio de ei-
. .

• um Importante embarque de:
t t e na-o as� -,"arPa.guns intelectuais ocidentais

I" h
�

�
I!

t
armas 'para ajuda-los. em sua I e o. "li II

��tr:��:��::r:�:��i:��UI0e�s;, 10 a D811 _'JIIl COIURIS a �;� ��nsY;1inoi�n;:e1:�t�!n��:�! IDento
As reações na Gra Breta- .W'l a!ltJ-oc1dental, anh-dem�cra- r " _. Ji' d 1 d Alemanha

.nha aos julgamerrtos foram lU' t.ico. Enquanto os terroristas I Vi ASHINGTON, 13 :-:f!.e púbhca "e era. ,a -

, .

'

I
d t W b t d

•

1 t d P t d I'" Guatemala, HaItI. Itnha, Ja-
consideraveis. O "ManCheS-lversos

o poe a e ser:

I
Os no JU gamen o e raga

I
judeus na Palestina, em 1947- I presen antes e I naçoes, 111-

- .,.
. ..

� Suo a
ter G;ardian" (nunca iludido "Seis que a morte tem dez ne há muito deviam saber - 48, Se empenhavam em tiro-lc:lusive, os Estados Un�dos e o pao. Libér ia, .X1hPI11<tS, 1Ç

pelo mito stalinista) dedicou mil portas diferentes esperava por ele.s, IDas antes leios com. os ingleses, Moscou ',Cana?á: aS�Í1;ar;m hOJ.c novo e Estados Um os.

um editorial ao aspécto de de- I
Para os homens escolherem de morrerem tiveram eles

I
deu-lhes completo apoio de corrveruo Lrit ico Ia, destinado a ""\. d S n

gradação humana que repre- , suas �aíd�s".
'

mesmo de. abrir cada 'porta'> propaganda. Mas o novo Esta- .;stabili�ar mundialmente as I O pre:>ldenie o .onse 10

sentavam as "confissões" em O editorial declarava: "A O sr. Kingsley Martm, edi- do de Israel 'não demonstrou lransaçoes. e os preços deste I Internacional do. TrIgo, F:

IPraga. Citando os famosos m-orte - a maioria dos acusa- tor de "Tl1e New States;nan", ser de Iorrna a lguma uma ba-
I
cereal, nos p.ró,;,ir:1os tr-es Heed Andersen. dlSS� que o�

comentou que as acusaçoes de se para o comunismo (se Mos-" anos. Uma cer imôníal formal .epresentantes de varias ou

...... • ,
' .

_ Praga não pareceriam "mais cou algum dia esperou isso). assinalcu a assinatura do no- tras naçõe� estavam aguardan-
I G'R A N D E L I QUI D A ( A O l que a salivação imunda de Pelo contrário. a amizade en- 1'0 acordo. A maioria das na- do instruçoes de seus g-overn�s

"

. urna criança idiota", se não tre a Grã Bretanha e Israel foi cões membros do convênio para apor lambem suas aSSl�

tivessem sido apresentadas s= rapidamente restabelecida.

I int<:_rnaciopal procedente de-I natur�., no novo p�cto, o qu:
mo desculpa para homens rm- Inversamente, tambem duran- verao assinar o novo ínstru- poderão fazc-Io ate 27 de a

piedosos levarem para a mor' te os ultimas' dois anos foram rrento nos próximos quinze bril. O convenio terá de ser

te outros homens impiedosos. os grupos árabes no Egito, dias.

"ratifiCadO
antes de 15 de ju

Martín parecia confu�o que Persia -e Iraque que entraram I Os sig?a�árioQs de hO_je fC?- nho _pelos governos que dele
colaboradores esquerdistas da em conflito com a Grã Breta- ram a Bélgica, o Canada, CCI- tencí.cnam par-tíctpar, devendo
"The New Statesman" da en-Inha. fão, Dinamarca, República Do- entrar ern vigor a 1.0 de a-

vergadura de K. Zilliacus, A - (Conclui na 2.a pág. letra B) mínicana. Egito, França, Re- 1 gosto,
lexander . Werth e

Richard,'
---,'.

-----. ,-�.

Crosman tenham sido aponta- ..
--

dos como espiões de escól oci-
dentais. Mas julgo que sua

Il"t:"'._ flUAM'AM D'c_ �'A' nO- TÃO.".fenfase está errada. Pode-se ",e:; únl1 H c;;; O. K IN.
ter certeza que os chefes sta-
Hnístas, em seus corações, des- MAfJ FACO A ellRBA TOOO
presam aqueles intelectuais J

não comunistas ocidentais que, .o/A (J()11 TE&II E LI/MINAS
durante certo tempo, os adu-
larum, (/ll.l.ETTEAZUL, 1/ Ol/PiAA principal inovação. em

Praga foi que sob o ténue pre- João Batista Carlos Pinheiro (J,'J::t:JE€/TI' PARA UMA
Dr. Getúlio textl) de um ataque sobre ° bfÇ/I FI

H(Vr' da ban- "zíonismo hui-gues", lVloscnH é natural de Campos, Estado

BAnUh t:J�M FEIrAI11.1 ,H'" ,. de PI" la primeira vez tomou uma do Rio, nasctdo a 13 de Janeiro f(QrJ gÇ;/'1 •

;_, ':xta-fi:ira. _E nnxand ,

" Ed(.:Ú, fazê1 t'J 11":'1"1... (O Bro- ação aberta contra {JS judeus,
{I f t, I} H&" quer morre- 6é:n f,<.!� míuÍ'> ',I r', ;a-Ihe a vonta- eomo judeus, Isso é, expressí-

,. .I 1"::; ,(. -t , taràbem,' r;ni rnestesta, '�L1 cassandras, e ',S;!'ll
.

vamerite üustrado ].101' lima

I"lTl d<.l"j" oratórío C0i' ,,;�._ :..�zadisswl'j 'I (j .. 1I . da Cunha. carkatnra no "New Chl'émi-IHaia e::n�'·I<.' coe nionun,;t "útieo da iY'll!JrR !'i dra... dl"", .it'senharta pOl' "Vié'kv"
E" AI In .udo Vale'à . ; (Ir. t'u turn') jú� . LUlla figura in- judeu e at(' entiío in r-llrwd':j ;

tEJ:essante, ,':,é'iJvado r, "rI, parlamentar ,l,�. LI I< o "t't;Jifl' manter ill11 clli(lar}()SIl' N!llili"
l·,-,'kril f:> ,"'/d'll �IU ')lysid'í'" com qULq',.: IIl.=:ItH!i) ,)l! {'ar', brio no conflito entn' os Es"
go de nad,'" 'J "'c;r' de nf-Ilach:>. valendç Sl' :!JS fi I "t·:.:· '! ('nJ' tados Unidos f! a Rússia. O
j":in'<;osü'; t!" luj('r Bt':..chac 1e';ou, então, a melhor. desenho cle Vicky most.rava

Na S{�'.·"J.:j rmsSad-l "J'.·;"l'samos ·.U:10 soLre 1'l:\'ú!tl' !1m Karl Marx hai'lmeb na
-

:I:':'. E ;Ii''';' ,,'i 7111e
.

rOI � , perigo l:ial"! o govêrno é uma bana dns aCllsadds, C011l fi I;':'1 !,ovimento U 1"'(' .'·I.izadr" ml\ "Da.s Kapital" diante dléle. E
..) I J de novembr.l !·t.'!'ol .rt-LL<e

.

conf
Deüdol'J .. O 24 Je oütllbr.). jJorque

Marx est:, dizendo; "Cold'rs-
. Tfos,:o F'l'ag,.,,;ü, TviEna Btií'l't"10 e outro,'; g:'l1"(, ,IS, com o ('n- "

o-rne ('lll!1Htl" de ser um l'Of:�

tn:;i,��lí1(j t�e K lingl';l' �. de Malan d'Ane .',,�JjD., fnand31:am mopolita cIp origem líldai.'n-
.

, . '

1 I I W' l' bilrglle:,a",
,

_

lim, liltm1i1ttlln, ii Jai":,'!(.Ü as llllgton, cn. dnc'J J(ll1ill1.0S,
:

.. j" li:ío cÓlílav;, CuJ'il a ;·;wru:; dOI Pal:'tehl Mas se ii PSliil'ito fi·, M�li'X
.

.'
DátHl. (: P. {;úes. �J confuso P. Gú·o'. !üJ'Tn os Jrg:mi-

pstava na barra <lns réus, qllai�
zi,dm'(:s do ;i;(i;;ililcnl...: t' l"l'ancisco Canlpns, n I'tJ:t.inllt'il n . tia

f·ram os C�lrl'ascos'?
I);italha 'VitÚ:'luSU ,0(: li1 de nóvembro df� 37� ii: ttld 1 !"c rc" Aquéles que, como cu, !;('!n-

s81veu liêm w.,',' disJ)àrq. ..
pre sustentaram que o 'nazis- I

Falemo:!, agor:2, de 2ft de outubro, de 194.3. ;.Jo dia '�i3, mo e o stalinismo são mais

I(J senhor m':: J.{;2 1',:1:' ·que estavam:s com todo,> 0f; i.nm- identieos que diferent�'s. tem
1Js. No dia 2.9, 1ágo que ·comecaram as eSCaramll(�a;; (.s

sido fréquentemente criticados
áulicos c 0tu'entes güulianos já

-

se achavam na C3;:;l' do
./ par 110SS0.5 amig�s na Esquer-

/IlagflÍIi�o José LíJlhares. . .

. ...,. II ela. O "Eu bem lhe disse!" não
P�rljnto,. n1eu. car,) ·dr. Getulio, se eu; f.:;;':'e o senhor n11ln-" ..L�.� ... u'.�� _ .• � ....."LUltIA I

é o mais nobre d::Js scntimen-
daria chamar o bóbo (l:) Capanem3, o indócil Brochad�)_ e ou-

(senhores Acionist:w'
.

f n,<;. mas confesso a S:ltislação
iros !)oiichinclos (a fr�'se é· do Jango ... ) recomendanci·��lhes CUlll]lrindo as determinações estatutárias e legais, a diretoria da

j de Vf'r nredieões eum'1l'id:F.
silencio, _.bôca de siri, 11m'que os' dias em que vivem0s são sOci.�da'le �H&�l;ma "�ntlÚ5tda Reunidas Rio do. Testo S. A."", subme- i Os relatos de Praga íizeram
canlpleiamenU.; ô)fercnte,<;. te .a ��reCl"ça.o" de. 'v. S,. (> balanço e demaIs contas referentes ao 1111€ reler um artigo que escre-

Não são nc<2essé.ri'·.s discurso,$ nara desfazer boates de exercIcI� de :9a� fmdo: ac<>mpal1t:ado do parece� <lo conselho fiscal. 1 vi em Abril de 1.952, no qual
qüe estarhos provocand0.�gitação pa'ra à subversão do reuilne' A sItnaçao da 50c1e<l .• ,te esta. 'bem esclareCIda no balanço pUbli,. ,"redi,;;se que os stalinistas na

']:!ábil, -CaiU a su:,,' 1frnga tarlmbagenl presidencial. "'sab� ca,lo junto a este, e lIara quaisquer informações a direWria e�tari, à. Europa tomariam uma linha
l-erfelt�''''e 1t" 1

.

d
. V/inteira 'disposição.,J ,,, .. '1 - que eS::':1110s plsan o ntuu terreno chei� de ca- anti-semit3. e que as priPl2i-

cos de 1'iclro2 e qU�)JC<;cjsamos mudai' de métodos, exigindo Rio do '1'l'sto, em 7 <le fevereiro de 1953. ras manifestações disso ccor-
energIa €. acao deoslv'I.

.
. llAROLDO H. LE'l'ZOW - Diretor Gerente. reriam em Praga. IV[inha con-

.

:.0 meu col'êl'gâ 't'�l'olJ]n:\iôis� t'ambem, é um dos donatários DElI'1ÓNS'l'RA(:AO DO A'I'IVO E PASSIVO RKI-'. BALANÇO EN- vicção era dp (llH� o .stalinis-
de �st-.so cartól'io e (i·ue é, também. seu colega na Acade- CElqtADO EM 31 12.52 mo e o hitlerismo eram o pro-
mia�.de Letras, dizIa, 0;ltem. no nosso vovô que faliu a auto- ATIVO duto de sistemas totalitál;ios,
r�dade. que há Cl\lSellCL de comando, f:' diante da desorienta- IMOBILIZADO • devem tender Dara se assem e-

c;ao :ger�1. dif�cilmen.te poderá o governo restaurar a confian- Imóveis e Benfeitorias , ,........... 26.í43,10 � lharcm a medida em que cre�-
ça perdlda. _E' uma·d.Lrosa verdade! 1nves, porém, de perder' Const1'llç'ões , ,........... 352.983,60 37H.726.7. -·em. Sempre existiu a tenta-
tunpo manIpulando os nossos bonecos com o Caoanema à -�ão para cs stalinistas adota-
1re,nte - qUe me faz Jecmbrar o marionete Aristofãnes Caxa- ESTAVEL rem o anti-semitismo, enqual1-
rafufq - vamos entrar cortando na 'própria carne. Doutro mo-I Veículos e SlOmoventes , , ., .. 77.400,00 í:o a l)rOVa de que eles assinl
�o �stamos .arrasa�os. Devernos evitar a todo transe, que se Máquinas e Acessórios .. , .. , . .. '!511.312,00 ol'ocederiam se acumulava

1�rIfLJque o"dll1cer:dIO,:_ O�l ;aparesa qualquer quartelada, aqui no I'
Móveis rÓ Utensilios 17.434,00 543.146,% �ol1.stantemente.

:tlr;>. ,onge. agUl, naa na motivo de pânico, ainda mesmo que Durante os recentes anos.

haJ� sub!evaçap qe toda a Região. Na capital da República, I DISPONIVEL "oram eliminados da adminis-
po.rem, e um pengo, l,arque· o 2)OVO já está revoltado pela Caixa " ., "" "" . .. .. .. . 11.508,30 ração soviética nroeminentcs
cnse da fome, da angúf3t:ia e d.o desespero. Bancos ,

,. . . .. . . . . .. . . . . 1.392,00 'uncionári05 judeus, Em 1912.
Ontem_, hoje, ama'1hã e sempre, ão seu lado, amigo certo I Estampilhas .. , � . 2.Hl,10 15.341,40 existiam sómente cinco judeusdas hor.as lllcertas. .;

,...

"estantes entre os 1.316 depu-
BARRETO PINTO I' M�!��7�VE�. � .����� .�..����� .���.� 236.301.20 ::���s q�l� ���i��lJ�Uj��%��op:d:P. S: � A,!lesar de ha_ve� sid? tudo realizado de trancas

I
Contas Correntes , ..... ,..

,.. 111.793,70 ocupar m'ais cargo de direção
��l 9-ue "Leve unGla pesslma Impressão do relatório qU� Titulos à Receber .,. '"

... ... 113,547.00 :1iplomatica. Esses indícios são
I

..

e lez o
.

ucas é.1'cez,. sobre, a situação em São Paulo, Devedores por Titulos enl Cobrun"a 13 '6 inquestionáveis.
E I 1e C Ih A

' ... 9,50
. lI·Ismo uTm onse eira

h-
cacio, da nossa República! ; Seguros . . . 14.730,80 Quanto a escolha de Praga

'\.

-

.

- eremos aman a as solenidades do Dia' Pari-I
Sacaria 56.836,00 547.228,20 >Jara O primeiro golpe - bem. IA.OU

L����O.� boo h�a oyr���&�ctoA��YI ,
emma�ode1g5? o Gffiernl

��=---=--======--,-----=-------==-===--==

Se..,l etm 10
_ 9cral de Educaça::J orgamzou uma grande CONTAS UE RESUVrl\[)O Pf<;NOENTE B:ruska vice-min�'tro da De

F I
- �B";;:' ,,'

-

�

d II I('-(J�1:�m,ora_çao.• �·1O Tea�r� .�unicipal e que, desde logo, I>l'cjuizos à Amortizár ... '" '" , .... , '" .. 189.0i2.50 I:�sa.t.clle�{), fez urna acusaçã�' "8 caO��t r.: rece' IOSO >
e novo ·'00 pe111<:1 teCL:' () :,B.!,)()lO rio ImatIgavel prefeito Dulcidio ear- CONTAS DE CDMPENSA(A(.) �lgmjICatJva em sua volta de Ih, "

"" .

{:oso',.J:_alura" .(;0; ;lOme das Class�s Armadas, o genc- Ac;ões em Cauçao '. _ '" '" ... '" '" '"

Moscou Siansky e seus c 1 ':'li;" •ralo 5··11�.1�;:J. ele C�sjro. Por que _nHO deixa, apenas pOI'
5.000,00 I :.

d d' '. ° e- -§� ..'il .

�{:'�<; ..

�lOlas,. (J RJ'J Negro, e Dao aparece, d,'l11orrátiea 1.6Bi,.4S4,SO ��::, a��;ls.�on�.C�,��1;;:)�i�a:;I1t� Requerimento de Inlonna4'lões ao chefe de Policia-Sega-e p;t1.nuf.tt·'Wlente 'no Municiual? t d
Y

._ ..

IH _.- F_inllJFo'llte CUl1l!'l:eendeu (j11f.' eu e!-:tava' com PASSiVO i���1��11_:�S 5�'!�0:�i�l����, ea�s�:�� das não estaria de acorda
:bsol;lta !"fiZ,H) :jmmdo lhe mnstrl'Í que deveria aUj!',j' 1<.-'.0 E:\lGIVEL (Hüü na Rússia Trotsky e seus

:�1P�;�"B:i��'�, ��j('lOnhI, .

()

I f:'II�!Ígeja(b "1':1 C;,bcjito". La·l (\.p'i:ü . .. ,., ... ... 1. 200 .000,00 adc211tos tinham sido "cosmopo-
.. .'

.I
..
e j',,: q�le aw( a !Ie lIaJ:' ll1dndüdo fazer urn Fundo dR Ri'si'rva LE'gal 25.367,00 Iita::;" e assim "indiferentes<:uté'J [� de 'i)!'JllW!J':t ('lasSé', com 11111:1 vlagern li Euro- Fundo de Di'pre{'ia�ões .,. 150.657,50 para com (I destino dos povosli.d, �Jl�al:.�':,.ut-tln'", Si'r se2ul1.arlo num eubículo raso da Fundo para Alimento do Cai.nal ' , ., eo 00000 soviéticos". Eram claro quef elll[eIlll.11 1,1. . . -. Fundo de Previsiio '"

. ,

por "cosmopolitas" devia-seIV - E' tãa :�rave a crise no Ceará que o far"j'sta Fundo para Contas DliVid(;<��"
..... , ... 24.872,10

1"'1' "J··lldeus".Raul Barl d
,L 17.500,OOl·.4'1'8.396,GO �

)o�a, com r islarce de que preCisa coorden
.

.

Acusação do general erap:Sl::�alm:mel c�m as autoridades federais as medi:�� E).,W1VEL A' CURTO Ir. J ..ONGO PRAZO t}ara ser notada e registrada.de .lo.lllbate a sec,l .. resolveu largur Fortaleza e vir .. Os J'udeus nos Estados sate'l}·.
. -asslstI.r os magnífif'oS "shows,·I das "boites" e t aqu� Contas Cc-rre'1tes ... .,. ... ... ... 123,386.60

St' à l'j1gan' .

'1" C
' , - eu regar Institutu de Aposentadorh e Fen.ões 4�.2::"1,60 tes que sobreviveranl,.à n1a-

. .,' ça na ;,'nua r e opacabana. t d IJ'tl
-

Dividendos não r"clam!<do�" ... 26.480.00 :zc,l. UtlS,20 ança e :LI, e1' sao apenas uns
escassos remanescentes. Não
obstante pode-se ver por �l.Ie
Moscou julgou oportuno revi
ver a agitação anti-judaica.

1. 684.484,SO Na Tcchecoslováquia, por
exemplo, o mau governo co

munista, mais a pilhagem im
piedosa soviética, baixaram
drasticamente o padrão de vi
da e criaram um descontenta
mento geral. Ao mesmo tempo,
a ocupação nazista deixara Regimento, que se dirija ime
uma heranca de anti-semitis- diatamente ao Poder Executi
mo, especiálmente entre os \lO para interpelar o chefe de
mais ignorantes. Moscou eVi-; Policia, general ArmandQ' de
dentemente decidiu sacrificar, Moraes Ancora, por interme
os membros judeus proeminen-

I
dio do Ministério da Justiça e

tes do oC(iado regime cornunis-I Negocios Interiores, no senti-

4404.539,60 ta e apresentá-los corno bodes- 1::10 de que S. Excia., informe
espiatórios cuja "traição" e com "a maxima urgenC'ia", RIO, 15 eMel'id,) - Foi decretado nOl11eando mcmbro do
"sabotagem" podia ser espon- 1-

- - - - - - - - I Conselho Fiscal, do B;"1CO Nacional de Credito Cooperativo
d��e�cg��as�odas as dificulda- j Dr. Aires Gonçalves : 1) sr. Francisco Fabio Sauven, na vaga dO' sr. José S. Camara:
Os julgamentos de Praga - ADVOGADO _

.
PRETORIA, Afric;i do Sul, 15 (UP) - ComecOll às sete

tambem revelaram uma brus- iit�ldencla fl CBcritórlcn i horas a votação, nas eleições parlamentares sul-africana.� f'm

I
ca � hostil reviravolta de Mos- - BLIT'MENAU - que só votam os branc�", mas, que apesar disso, está em 'jOgO
cou e do Cominform contra o· 'lt1l. �Tn:llqU6. !!I5 - F6Deu 14ã ,o problema da supremacia branca; pois os dois partidos em

I luta, um defende e ou:ro combate a equiparação racial. Ama-

,

nhã já se conhecerão (JS primeiros resultados. e até ao anoi-
tecer serão conhecidos 0S finais.

.

14.812,20 4H.539.6� I

ado o novo acordo inter

XAVIER

\f, X F' .E D I � NT :&

....-. 'Cr$ 150,00
Cr$ 80,00

N.o AVULSO
. , '. Cr$ 0,80

SncJ.ll'sais: nIO: - Rua dli OnvMÍor .ri. 101 - FODlII
: 43-7634 e 13-799'1. - SãO P1fULO: - Rua '1 d.
Abril n, 2-30 - 4.0 andar - Fones: 4-821'7 e 4-4181

_ BELO HORiZONTE: - Rua Goiás, .24. _;,_ PORTO A·
LEGRE: - Rua João Montauri, 15. CURITIBA; -
itua Dr. Murici, 7fi8 � 2.0 andar - Sida 233. 10J.1lii·

Vl.LE: -, Rua S. Pedro. 92..
. .

VARGAS
SA\TDAÇôE8 TRABALHISTAS

Meu querido Chef.. e meu g':ramle amiga
O rn so camarada Brochado da Rocha.

CONTAS DE CO!VIPENSA'.�ÃO
Dlretorja

Rio d·) Testo, em 3\ de Dezembro de' 1952. -

lL>\.ROLDO U, LE'l'ZOW - Diretor Gerente.
HANS M. R. GARBE - Conta.dor reg: 0559 C. R. C. S. C.

DEMONSTRAÇÃ.O DA CONTA "LUCROS E PERDAS" REF.
BALANÇO EM 31· 12-52

C R E' D I T O

RENDAS EVENTUAIS'
Valor désta conta ... ... . ..

I
RENDAS PATRIMONl,\:S

Valor désta conta ... ... ... ..

\ MERCADORIAS

I
Lucro verificado nésta con!a

D E' BIT O
.

DESPESAS GERAIS

1.439.10

61.185,80

3S1.914,70

Valor dispensado nésta coril!!
IMPOSTOS E SELOS

373.461,80

ValOr dispensado nésta co�t"

JUROS E DESCONTOS
�3.561,OO

Valor dispensado nésta �O�.j1
.

COMISSõES .

Valor dispensado nésta conta
PREJUIZOS A' AMORTIZAR

10.138,70

2.565,90

clonai o tri

de 1932, Joga no Fluminense F. C,
do Rio, como zagueiro-central.

Campeão Carioca, Vice-C,ampeão Brasileiro

Na divisão profiSSional
.é campeão Carioca, Vic�

campeão Brasileiro e cam-

peão Pan�american�•

Atua com desenvoltura

n� área defensiva

constituindQ uma

s6fida barreira.

Si V. ainda' não experimentou
Gtllette TECH, experimente-o hoje
mesmo! Verá como fazer a barba
émais fácil e rápido. Gillette TEca

é um aparêlho de barbear comum.

Possue "barra distensora" e outras ino

vações técnicas que tornam o barbear mais

suave e seguro. Gillette TECH é conside

rado o aparêlho de barbear mais per
feito e econômico até hoje Íabricado�

À venda nas boa.s casas do ramo,

illette
TECH

o APARI:LHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

quais as providencias ad(ita�

1
cio visto não estaI' de a�ordo

das em face da denuncia de com a preparação de novo

que o sr. José de Segadas Via- g'J1pe de Esrado, denuncia esc

na declarara, <l 7 do corrente w apresentada diretamente
que iria deixaI' o Ministério do iiquela autoridade por pessoa,
Trabalho, Industria e Comer- idonea e responsavel",

o sr. Armando Falcão apre�
sentou ont.em na Cnmara ti se'

guinte requerimento:
"No, estrito cumprimento do

elpver parlamentar, venho de�
nunciandu da tribuna da Ca'
mura m,anobras do governo
que tem por finalidade ultima
a repetição do golpe de Estado
de 1937, por meio do qual se

B
IJ!

dE'��.plantotl no Brasil a ditadu- DO,I?Í'�"�.�. rasi�!.'e��·� O xterl·orPela voz du, nobre deputado
I l", II

Brochado da Rocha, vice-lea-
der da maioria, o governo pre- i PEQUENOS TELEGRD_!_IS' DO, 0111tendeu narcotizar a Nação'lanunciando que outra cois::!

.

não tem em mira senão man- RIO, 15 (l'vlerid.) - Foi sansionada pelo presidente da
te�' :igoroso, respeito à COllsti-

� Repúblic,? a lei que fii('ulta u{) Ministério da Guerra promo
tmçao de 1946: , ver estagIO de um ano no maXlmo em CQrpos de tropa e esua-

Isto posto, requeiro à Mesa. "?elecimentos. do Exerctt.o, de ()ficiais'médicos, afim de que se

na forrrta da Constituição e do Ja111 !?reench1dos os cl2.!'OS eXIstentes nos quadros do serviço
de saude.

PORTO ALEGRE. j 5 tMerid.) - Prosseguiram os traba
.Jhos da convenção ext.r,lOrdinária do Partido Libertador, Es
ses tl'übalhos assumir::ul1 inesperadamente, aspécto sensacio
nal, em viStll do l11ovin-,ento surgido em pról da mudança de
orientação partidária.

Aténçao snrs.Oficiais
Estofamentos ! !

Transferido 'para esta· conta
PARIS, 15 (DP) - A conhecida atriz francesa Andrée

,

Debar anunciou hoje ')'1(' partirá na semana vindoura para a
: Argentina, onde pedir,', licença ao presidente Peron ,fira re
presentar Eva Pcron 'llll11 filme em técnicolor. Disse-Andrée
Debar 9ue é seu n�ai{)r clesej? fazer o papél dei Evita, porque
esta fOI uma mulher ql.!e dedwou sua vida ao amor.

1\ . D�TROIT.' 15 (UP) - F?i solucionada, hoje. a greve de

r! dOIS l1ul e qumhcntos operarlOs, numa fabrica de peça<; de
PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS

i
11ll1ont?gem drl Ford lVIotr;_r Compan�. greve ,essa que ameaçava

Os interessados, dével'ão se dil'igh'em a GCl'cnti.Ía com � IJa.r:ahz:lr toda a p�;:)(lL1çao dos .v�lrlos tipos de carros e cami-
I} Snr. Emanuel Machado em CUl'mbu, ou 1101' eorres· ,�nhoes .da Ford. Abas, 3'} contral'lO das afirm.:üívas anteriores,
pllmlencia para C. Postal, 1.242. � 1 anunCIU-se agora que t'}cJos os operarios nas fábricas de mon-

"_ �� t fagem voltaram fi trabt:'lhar imediatamente.
�jj.n"'_&2 h:x-�,,��������.,,;jtX�3i..�$i��Ji.-,.�'"

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sUa a Rua
Marechal Hermes, 111'. 11 (Perto CentrQ Civico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio oiiciais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofados..

Rio. do Testo, em ,H de Dezembro de 1952
J:fAROLDO H. LJ;:TZOW c- Diretor Gerente.
HANS M. R. GARRE _,_ Cjlutador reg 0559 C. R. C. S. C.

PARECFR;'DO CONSELHO FISCAL
Nós abaixo assinado�, :membros do conselho fiscal -da sociedade anô.

nima "Indústrias Reunida� Rio do Testtl SjA", 'especi:>Jmente l'cmni(l()$
par;. tomar conhecimento da balanço, inventário e demais contas refe
rentes ao exercício de .1952, após detido exame do. tudo que nos foi a�

j,resentado,
.

somos de· pare""r qae Os atos da diret.,ria, o balanço e de
mais e()ntas rerel'entes ao t'xe"ciCÍ() de 1952 merecem plena aprovação enl
vista. de termos enc"ntr�d" tUdo em boa ordem e rigorosa exatidão.

. Rio do 'resto, em • de ·fevereiro de 1953, _

FELIX R. ANDERS - JOAO GlROLL.'\. - ÉMlL HOGE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Q�INTA PA'GINA

'E� 'KARMANN

m,l.lJ\1ENAU. JI.>--1-1953

Indicador ...Profissional
• _.

• . o'·,

üeníí's.íe s

H.
CIRuRGIAO DElfl:ISTA

LADO OOS ·.cORREIOS E l'ELEGRAFOS
À' ALAl\IEDA RIO BRANCO N. 8

.

entreCIRURCHAO DENTISTA
.

Raios-X
Especialidade em RadiogÍ-ati:a. dentária para
----- qualquer. êxame médico '..

Rua Brusque' Telefone, 1203 local

AO

Clinicas Geral e Ouera�6�s :r(o Hospital Sta, Isabél.
.

Especialista em Cfrugia e' do�ças de se_nhoras;
Diplomado :ra .Alemanha e no Riode .Janelro.

Tratamento pe��!:�' Ondas ultrássonicas.

PNEUS 10076 MELHOR , . .'. . EStOQUE MAIOR!

�
��.;�

DR- O. R.' KltUEGER
Doeneas de Senhoras. e Operações. Raios' X
COllsúltório,; Hospital 8.anta Catarina.
Consultar Das 9,30 ás.12 horas e Das 15 ás 17 horas,
Residência Rua Marechal Elozlano.Peixoto. 253'
Fone 1258 (em. frente ao Hospital Santa Isabel).

..... - CE II.DR. TELMO DUARTE 'PEREIRA
--- éUNlcA GERAL- RUA ·<ia OWNZE DE NOVEMBRO, 1156 .,. "O DOS PNEUS"Especialista cin lHleuças ae t;n"nça

CONS1JLTORIO: Floriano PeÍxuto.,:JS -- 1. andar
. Fone: 1197'

RESIDENCIA: Rua Paralba 170 - Fone

DOENÇAS '00 CORAÇÃO
DR. CARVALHO

(Ele�tl'ocrii'diografia)
Tratamento dé neuroses - (�sicoterapla)

Ao". Rio üí'arico, Ih(Sobrado)' - Ao lado do Cine Buseh

DOENÇAs INTl<�l�NAS ".

.
OPERAÇOES -; ONDAS CURTAS

Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3
.

..

Fones: 1433 e 1226

DR. 6EBHARDT·· HRUMADA
Bspecialista em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas no. Hospital Santa Catarina
Das 9 às 11 e das 15112 às 1'1 hs.

,
_ BLUMENAU _...: HOSPITAL SANTA CATARINA

OUVIDOS - NA>RIZ E GARGANTA
.

-
,

lNSTl':fUTO DE OLhOS

- - - DRS. TAVARES e lIEUSI- - -
RUA XV DE NGV., 1135. - lo. ANDAR

INSTITUTO DE RADIUM
"�o;

-- DR� A•.t:>DEBRECH'J.' _.- ...

lbdloterapfa � Raios-X - Fi:Sioterapia - Metabo·
.. llsmo -

R.�SID.ENCIA:; ..

Rua. '1 de,

setembro;.
15

.\
. .

..

'}ELEFO:i\TE, 1441
.

.

.

OUVIDOS � NARIZ- E GARGANTA ---, DO .1
,

DR. WILSON SANTHIAGO
..

!"-1I1.tente 4a Faculdade· de. MedicIna da Universidade do BrasU

CONSULTAS: Horário. 'das 10 às 12 horas e d:l.'! 14 I
ás 18 horas: -- CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-

pital Santa Isabel
.

BORBA
BANCO UtDU'STRIA E COME'RClO DE SANTA CATARINA s. :A.

INSTITUTO DE PESQUIIAS (L1N(AS E BA(N
� a '" JERIOlOGICAS _ .. -

laboratório de .Anali ses e Microscopia.
de

F, G. ELLINGER - (FOrmado. peja Faculdade de r,iedicina do

Paraná) com cursos d�.cspccíal, nos lab. de Curâtiba, São Paulo

e Porto Alegre. - l'Xllmes: de' sangue, Urãna, Fezes, Escarro,

l\-Cuco Nasal, LiquidJ 'Cefalora,quidiano, Culturas (Espermo), -

Diagnóstico Bacterit>lngico' e cultura da DHteria - Urodiag
nõsttco da Gravidez, _; Executa com a maior rapidez todos os

exames requisitados pejos Snr·�.· Medicos clínicos, para a elu-

cjda�ii.o de Diagnóstiécs
..

Rua 15 de Novembrí, nr, 588�5!12 - 1.0 Andar (nos; altos da

Farmacta Sanitas (!;x ,r�llingel') .-..;, Blumenau, Fone 155& - Cai

xa postal Dr, 1&•.•_- A�l"l':l'!ríl�' (las 7,30 às 12 llür�s e das r,30
às 6' horas.

.

'.
..... .

Ad.V(lg fi dos'

ADVOGADO
," ',:_

�rltório e resídêneíu.' âraa XV de Novembro. 90S
LUl\fENAIJ'_,.--- TçJ�J�üe. 1560

'. FONE - 15-31

, Fundado em

- Matriz: I 'f A J A {'
23 de Fevereiro de 1935 E adereço Teleg "INCO"

-

GEORG
Capital .. Cr$ 50.000,000,00

35,000.000,00Fundo de Reserva

- BLlJMENAU total do não exigível .. Cr$ 85.000,000,00
.' .I}

Total dos depósitos em 28.2.!J3 mais de c-s 700.000.000,00

(Defronfe ao "(ine Blumenau")

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PO
Normag�para a

;prestação do serviço
. '..

� militar
.

pelos médicos RIO, 15 (Meridional)

-,
pedido de informações de um

Escreve o vespertino "Tr ibu- .dos membros do Legislativo.
na de Imnrensa" que o sr . Se é verdade que serei leva

RIO, 15 (Meriid.) _:_ O pre- dantes que já tenham conclui' Guilherme Silveira Filho é I do a dizer, sobre o assunto,
sidente da Revública saneio- do {) segundo ano científico quem ouviu do, ministro Se- então procurarei deixar o pú�

Cum a reunrao ontem rea- ler. Heinz Schrader. Aloisio Indústria Textil: 2 repre- nou, conforme estava anteci- ou clássico, desde que se pro- gadas Viana informação de blico esclarecido quanto a

Iisada na Associação Comer- I Michels, Carlos Koffke, Jaime sentantes a cargo do respec- pado, a lei que dispõe e fixa punham a cursar uma das es- que deixaria o Ministério por,
ctal e Industrial de Blurne- Laus, Hermes Buechele. Moa-j tivo sindicato. as normas para a prestação {Conclui na 2.a pág. terra li) não concordar -com o golpe
nau. ficaram assentadas as di- clr Segurado, Durval Mueller, I .. . .

do serviço militar pelos médí- que estava sendo preparado
retrizes para a escolha dos no- Walter Voss, Curt Probst, Ar- Indústria Agr ícola: Guílher., cos, farmaceuticos e dentistas pelo govêrrio.
\TU';; dirigentes daquela presti- mi Baumg,a::ten, Acrizio M. da Ime Jensen, Victor Weege e e para estudantes de medi.ci- (HO(ARAM-SE NO Conta o industrial que no

glosa agremiação de classe, Costa, Al ír io Campos de AI- Alfrec�o �chroeder, , I na, farmacia e odontologia. 'dia sete de abtil encontrou ,)

cuja eleição está marcada pa- cantara. Indu;;tna ,?om. Madelras:-I 'Da acôrdo cem a lei, os mes- OS DOIS AViÕES sr: Segadas Viana que descia.
ru os próx imos dias.

.

' I Fredenco Míssner, Augusto mos só prestarão serviço mi- aíobadíssímo da Petropolis. O
O critério estabelecido na Indústria: Rodolfo Zander, Reichow,

. mar exclusivamente no ser- RECIFE, 15 (Meríd.) - A- Ministro então, informou ao

nrgnnlzacâo da chapa oficial Francisco Roctte, Bruno Vahl-, Pr f"
-

, Libe ,'" ",' I viço de saúde das forças ar" eabamos de receber a .ínror- in<;lustríal que ac�bava dG/. 'rEERÃ 15' (DP)' _ T
.

tanão foi mais do que um" rea- diek, Artur Schmidt, Egon I� Is��es I eray;. • �res! magas. mação que o avião AT-6, da deixar com o presidente da . :'.
rrn

tlrmacão da boa vontade e da Levistein, Carlos Frank, Em i- Gonça�ves, . AntopIO yelga, Estabelece, ainda II lei, que FAB, chocou-se com um avião República uma carta pedindo deputados g<;lVernlStas �me�
melhor compr-ecnsão entre os lio Rossma rk. William Caste- I Antonio AVI}a I, Ilho, Carlos serão críadós cursos de saúde "Teco-Teco", do Aéroclube de demissão. Disse que tomava çara!!! renuncI,ur, an}allha, se

f:eus assoe lados reunidos on- 'lain Bruno' Beno Carlos I Souto e Ernesto Kaestner, I nos centros e núcleos de pre- .João. Pessôa. Faltam detalhes, tal atitude por não estar de il. Cam�r.� l?�lxa ��� se reu:
, km, ao escolher para eucube., Glle;Jther, Felix Kíeser, Julio

I S�NS.EI:HO . FISC�.�,: Fre(!e� Ila_ração de ofIciais da reserya, No entanto, segundo notícias, aeôrdo com (j golpe em pre- rur e �IS('litJl ? l11 ojeto de leI

ç::n' a chapa of'iciul o atual Zudrozn i, Wulter Thcmsen. rrco Ellll�gel - Max A�tell .

afim de receberem os conun- o avião pertence à base de paro',
' '(d�lIe v�saAl'estrmg!� os .p,Odt?·�Spl'esidenLe, xr. Ferlerlco Car- burg --- Raul Deeke, efetivos: gentes de conscritos. Por ou- Natal e o desastre fÔ1'3 sobre

.

O ministro Sogadas Vian'l o rei.
. rer�lIncla virra ()�.,

los A !lPTHie, f:uj:1 atitude do Seguros: Adolfo Wollsteín, I Dr'V ino lVfigueis -- Domingos tro lado será, também facul- a cidade de João Psssôa, a- _ rossegue o jornal � des- ('�i' a l'eal!zu(:ao de noyas <o]e:-
plenário í'tii,,�t it 11 i, sem dúvt- �ridl, �'�'andt, Antonio C, de

I !:h'l'b,a ',--:
Werner Ehel'hal'dt,' 1.��1� li prest�çâ(} do 'serviço I dtantando-se que os dois pilo- melfie essa Inrormação, Lan- ç;oe.s, g':!',:l':,

.

,d�iS Iql:�IS o prr-

da alglllliã, um 1111jante ates� I' l!�lIell ed.. ,
' , suplentes. I mititar no CJ:'OR e aos estú- 1 !)S pereceram. <'00 ele um repto ao [ornalls, meu �J. llifl1�StL'f) �I )ssadegh .es-

t;'ldü d(:. f'frtl1i�(H;a úql1P]f� di- --,-----�- ,..

ln Rarftel Corrêa- de Oliveira perarlâ san> iUHIS fortaleCld�
rig..nIF, (file vcom imprimindo Uotl!.clas da 8"-'·0 do Sul r"nu- e &0 deputad'" A, rmando Fal- r��,ra n _Rua_,hlt.a co�ü�_a o re_::. n II li. � Corre'ipondrmte Olf'�a'fl1aJ e'il'ult"nea nente O�ltr'os paili sua pi ,;-1]"11:] gt'st;}1} um seli- cão, Este declarou: � I, .

a
_ 1_, ,

.

'.

tido patri/rticü e Eselarecido, D '" A �.,. D U�

N O' � d "O ministro sabe qu.,.. está
j ldár10s de lV1o.''..ad_egh anUnCia"

prOC111'àlldo :;Ell1fin" elevar, ca- eixoU S I eIras ã U
.

res,· en', te desmentindo uma verdade. �:�::�IP:r�:��r:!�tar-���'�egrp'er��da Vf::i. 11131:::,. o aI tü r-nneeitiJ 2
�

p.
.

t t' '" ".
úI:: :lejEl. re]}',fi (· n ,ra rep o: lEsto,. ÜimIJ;',m. em apoio dao l-JresIÍt!lG (la A:::�.n(·iãe:10 Cc.- <.,.:; ••

t" �. g d� ,
.

..

. P"llViI.lO [) nUI1I;; TO .�e a as <'alTtpal1ha do j;i;'ü chefe.
, ,nWh'\"l '" IndH::tl'iül cip Dili"

D C D 'R D S
'--. '

·t111f-nau,:liFiiL,nd.J.;·f;GiH'tmodn,
a 'Assocl·�C..io· omerc,".3/ e" '·0 o U' I ;'el:��)�;1�:j�,��,:oUj�:rl:1�:: _�-:.=_._�,=��==�'-;�=--'7''_'-�

&í1H problt°lna,; t· inlFl'p:;;;es da Q g
.

a ta Rafael C, Ohv€!ra, ele e ()('Li",,.., ,
. Chefe de Po!f,.ia. 11ara verlí'i(·úu :'ls!�iln é'!Jfl�;titnjds ti

qHel)1 está Hlêl. thidoH. _A esta
ch,·pa ofi.-i:·d ()l·g;jniz�.(\a fwl" Rio do Sul, IS -- Vem sociação do CGluél'cio e In-

t do, com os meus melhol'es

'\
caráter irrevogável, a mi- 3cal'ea,ç5o hem que se poderiaCon.<;dlto D,·íiher�tliV(j da de se desligar da Uni5tJ De" dústria de Rio do Su1

--,
c desinter::,ssados esforços, !'lha demiss�o do cargo de junt3r. tambérr:, a da indus,

,,:CIB pal"f , .., pJ'()xi:lla� ell'Í-
moei i,ti('�, Nacional, em Hío '·ACIRS".' para a brilhante vitoria ].0 Te.süureÍro dêsse distin- trlal Guilherme Silveira Fi-

�(}es: ,

S 1 Ali' I I
-

E 1 t lho, Que ouviu a· declaraçãoDrR,E'I'OHIA: PI',c:-.iclf'nte.· ,Fp-, (;0 .. ll, o sr.. I'e( () ,O<UI <,m pa es Ta COin a l'e- conseguida no último e me- io Dir€tocio, a quem a<n'a- I d
.

.

.

_ .. "

h· t a boca o proprio SI', Sf.ga·d.-'l'lI'O ('arlils AllelHlto; VJt'P- Krlee](, }1rmndeJite du l\s· por.tagem de "A Nação", o moravel pleito de 1950, I deco, e a V, S. em particu' das Viana."
. .

pH-sidél:k: KUl'l vcm Hertwig :;)', Krieck I1dS forneceu uma Uavendo·rnp. 3:->siln, e des-Ilm:, muito cordiahnente, RIO, 15 (Merid,) _, A pro-l" [i,Lrti"ln {'anL :�o da Veiga; (AMni&fH- A (o�:ul'ní "!' I '

S .. (.:rf't�tr-i<) Ceral' Alfredo A r'AI1_ A �.Kã.\ "ll:",il «(j <d'I('lo HH t'l'e<;:adu ··e .iú, :)( (:(·;�!ig;}(lo d�:SS31 pu!' ti)cbs as t:(en(;ôes que !Tsito da f'ntrevista que o

C . .,,', - - t" 1-' ;)0 ;,1', /\('llII' ,c';'('l.uerdt, 1-"1'." 'P""'rllll"l{,,'l' "'-]·!'l·,... '-1'·' I
"f -pr" -,"'" dl'�rl' - "'1"'!'1)" Ministro (lo Trabalh'), conee- . 1 1"

-

t
- ._

t
-

t·
'

,;111'" "" V 1'-'" S"(Tf' al'IÜ::: ,p-

0-' J-OItO- li\fi DI-tiO
..

':.'_ ". L., H _LI ,,�u, So

lel-I'
' .ll._ t' U..

.

� ,-II"" .'" .

deu [,ntem sôbre' o golpe de CUjas �l';.u U]l>ei' (I"
,

,'li l:ialho dt) seu flOvO �fl1?S.l}t)r. I!:. n tm�:-t.:s.r.'i:" n·.nioo· ;-;"ÍIw:"I'Lz f R:tlf \) uv t)i'Lnv sidellte do tJifl'tfJl'ío l\irl1ni· to Ib", a,', II1ê:-:idf, tt=mpn, em Nuo se J)'Jde 1It- gal' qu � l<:stado, I) éhAe de Polícia' . Amda_ untel?!. a tanle. fi re�Jj,;ter à."'astlu ll:t lJele.gá;em
�hte: 'f't':,llIi't,inj (;"1·,,1: .J:.g" ;;Pill (LI União D"':110C'l'úti- - .

.

I íl mnjol itiü'io riosuleIlse i.Ustribuíü a seguinte nota: R�gJona! de PolIc!a l�r;1a cena deveí'lts êll?cante �o :W�:tl'et�el'
Lllng'·i'�l.;lq'·,;·Tl; Vlu'-'Ti'S<Jli- It!() Iii IlVIerid,) .. -- A Polí- • .'Sef1lI1'll'do a 110l'lna "e COll_.a.h.a m:te e .l!ma Irma tlt' um.mcmH·_··ue fora detal(}"je.la lID-, l':' N<leÍnllal. I... is o lei)l' do

'

" f d '" ... -
_ . _'1. '. 'rFlj'Os C:el':iis' ,j"Sl' 1!,'l:t!'((Il('s Li:. varejou mai::; uma fortah�- :ffll de $': rer urna gran e dnta à 0.0€ me imlJús, guardo

'

l.l�,lâ � que,1or� UcUSU[:O ,i1� hlJ:'�O, ,n,:ta s�nd.tl e',sta :1., ,i_riVi,'iLl l' I-Ielu'tlllh L:wl.el'jullg: /::.1 de jo�, d,J bicho, nrendell- (,CV',,: ·'Sr. Prcsit;t:ute: pu"'a, pois durante as cam- discreção em relação aos te- vez que o a!udldo lllCllfH _co�ei'C eSSe cn,m�: Na 1Ih.,<:1Biblini ..dl'io: til'll!l<J Gel·m'·l'. 'lo J U comraventores, -entre os Nr tivos imper:osos le

I' panh3.s de ] 945 e 1950, foi mas discutid�s ,em público delegado Joao. G(�mes, a Irma do menor: camilo er,� !lr.anto8,CONSJt:LHO DELIBER.1\TIVO bichtiros e viciados naquele vam'me, nesta op�rtunida- el'pecialmente em momento� a�elou a s�u irmao' l��l'a, que se reg'ene�asse e �'}gu""c' o. 'cu-- Comercio: Carla; Bú:::('he- iO[[�.
f
o sr. Alfredo João Krieck

c�mo este no qual segundo
nunho do oem. Mamfesr.an,do .arre�emhm,enio {ln q,ac ',vlnhade, a desligar-me:: da Uniãc' .J , t d 1 -

Ih---- 'Conclui na 2,;:, página 'etra F noticiam os jornais há um
come en o. o menor !":t.lU a sua mae que e rtnanJassc' �l!l-

1190 �Odfl O Poder' Execull'vo l'nterlerl1r I �clie�n:�d�ca�dáa�m:�Je�an�t'e:,i��oci�oaoa;p'etrua�n:�_' E
'

. ���g�'eJ:o::;::��o n�s�I��i:�!�:�har para' l'ecuperar a !1�Sll.)�O
l'u Uü U xposição de Cães A sobrevivencia {!� uma s(JCÍ.edade digna das sua:s tradí-

:ões de nro"'r�sso só !WdClll alicerçar-se, enl llrecon::êitos de

em �uesto-es �e �I·rellto trª�alhl·,ta! FALE(IMFNl� nUuard�-�,e', tom I-Ofensa espe"tal,·va· . .!l:::ad[��vjl�lft� :::ó���',�asol�?:d:%��Sd��!t��l�;,; �io1tt�b�i:ã:
• ,.lá c 116 v· ti u ;!. "',elar noI' esses Iírincípi.s, amparando ê, encal:linhando a in-
Causou profunda consterna- ãncia- e a juventude flen,tro de sadias e solidJS bases de dis-

ção nos circulos sociais locais

e IlIoteresse'.o, c·,.erlame ne�ta c·.,·d'ade
ciplina moral e respeito aos deveres cívico; ll:lra com a"socie-

J.alccimento, ôntem, da ve- _

·.ilade e a páÜ'ia.
'f'randa senlr.1'a Olinda Nas- ,. Para. que se �ll'oc(!sse' o ,reajustamento de.>se;; iI!.feli�es
cimento Pfan, esposa (b sr. iesajusLJ.(Tos, 'que não ��I)dem ser' considerados dennquentes no

RIO. 1;; ,l'.Iel'id,) _ Um ':i';r'.<ro� os r;l1,l is ',;ie1';:l111 dE: Paulo Guil:1erme Pfau, resi- '.:eu sentido !1sicológico, tornar se-ia necessário o amlJurO do
j-,rnal ;'fir;ios, diz' que "du- -;:10 ;:'",,1:) ('xclvsivam2nte com dente ncst:l cidade, Promete revestir-se do Ken11e1' Clube do Brasil, Pecuário, no s:::i-ltido 'de se- 'goveruo do '}!;stado e me3IDO'(l interesse dQ governo lllun:idpal,
j',J.Jte qu,,!'cl>ta minutos, e co- ') objetivo de 1e\ar o seu ape- Embora radicado ha pouco máximo brilhantismo e. êxi- pr�sti�'jand:) essa notável "em vacinados os cães ins- qlh,mdo com carinho () :oroblema que vem nre�cu'lando, dia
1110 au:é:ntico lidr:r que é dos'

_ "O Chefe do Governo. tempo em nossa cidade, oca. tE'
_ , a di.a, dada a alJrmallt� sucessão ele crimes perllretados por

!i'ab:clhaclol'(,:', cuia s:nslbilj'- Diante de longa e minuicio- �al Pfau era muito benquis-'
o. a p'roXlma < xposlçao iniciativa do seu congene- ';ritos" motivo porque os in-' menores nésta cidade. Que se construa um .�brigl' de ·Meno

dade P cujo interesse de 110- ". ('xn�siç50 feita pelos líde- '" f' TPla�hJlad() em nossa so.
N��cioncü de Cães, a reall- re de Blumenau, designou i.eressados, de acordo com res ou uina Casa de' Correcão, o,nde ,esses menur'o; possam

,,\('111 pt,;)lkll semprp atento à tl'�' sindicüis. r;sando sempr:! cíedJde. v;st:- que seus filhos ;ar"se nést2 cidade, nos para juizes do certame os as disp:-sições do clube, de- s'entir os efeitoS' benéficos dé uma educação salutai-, cãpa.'i de',
I,O'.';a r::alkbdc p�litica e so- -IS nronósibs Dacífic:Js e de Osmerino. OsmRr. Otomar ( ::lias 25 e 26 do corrente, S1'S. C. \V, Muel1er, de São verão l)reeneher a,..uela fi-

GS redimir e os cleyar il dignidade de homens que, fn.turamen,:·
cL,I. dão p j(ierÜil11 fiu)!' indi- ::anicter apolífico. do movi- Hélio Pfau, desde há muito �e, uoderâo ser uteis à sociedade e digncy.;· do patrimonio' mo-
ierente;; ao ma i-: r movim2nto menta, bem como a dispJsi- aqui vieram residir onde cons-

sob os auspicias do Kennel Paulo e o dr. Guinter, de nalidade, 1'al e do IJaís.
grevista já \'criIicndü no país, ção e111 que se encontram de tituiram familia e firmaram Clube de Santa Catarina. Porto' Alegre, os quais vi-
l] presidente Getúlio Vargas obter que os trabalhadJres concretas amizades nos circu" C,'!110rme já tivemos no- rão acompanhados de nu-,eon V{'l'óiOI I ÓIl1t'111 à tarde nn ('1l1 greve concordenl em alte- los de nossa sociedade. tic:ado amplamente, esse merosas embaixadas de ex-[l" lúcio Uio ;\Í<>�r{) ,,"li) os di- rar mais uma vez seu pedido O .sepultamento da nrantea_,

L I
.

- - interessante certame, que n�sitOI'CS inserl'tosrl/!('tl '-'Oi r. 'j,; ot'gelOS que estiio inicial, aceitando aumento ge- :b s('nhora dar-se"á hoje às e�'
;', rl'l�llt:· (h rnll\'imento reivin- ral de 32 por cento para todas 16 horas, no Cemitério Catá- reunirá mais de duzentós
dicaLorio dos trabalhadores as categorias, desdé que oS lico, saindo o féretro de sua exemph::res caninos 'das
«((' S;"lIJ Pmil" - S1'S, Nelson! industriais de todos os ramos residência. ü Travessa Cuiabá mais diversas raças, vemHl1stid, d" sindicato dos tecc-I atingidos este;am d,; acôrdo. 111'. 114.

. ,

lf,('s: RalH/Js Fim'i, meialúrgi- o presidente Vargas. pela pri- A' distinta fumilia enluta- deSp2rtanqo invulgar inte

(:0,. Gdc:io Valshavol'e, marce-!I",eira vez, pronunciou-se so- da, enviamos nossas sentidas resSe e curiosidade nos
JI"JI'O:; L' .Jusé CllPditlck dos (Couclui na 2.a J}ág. letra l{) ! condolencias. mEios chegados ao' J1'ovei

'd'remio fundado nésta cida "

de, SI: ndo esse o ún ico no

"I�llel'o no Estado, já tend:J •
.

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

e'::;:\�:��:,,��:7"n���:;O��e�=:,N DtVOS' empreendimentDs assinalarão·. a
1\ dit'etül'ia do Kennel

Clnh(· de Santa Catarina operos�ldade do p r ef e I� t o d e I b 18 r a m a\-'FBi f'llvirlanrlo todos os es�

.

" ,.,' ',',',mil ten;o das fôrças' armadas rün:o!: para (PIf' pssa eX]Jo-
(luS l'iut'o grandes potências e SÍt:ilO logre alcançar o êxi-
a dissolucâo do Pacto do A-

Y· -, á IU:mtico Norte. lo desejúclo, tudo fazendo ISI 8ft aque e m'uniCI'p.·O o governador Ir,-neu Bornh' n° projéto brasileiro abran- ('rel' que, ante a espectati- r; " aose
ge êSSl�S assuntos não'core:!- vu reinante, e considerando
II(,S com uma condenação ge- l'ruI à agressão, onde quer que

o granc E' numero de inscri-
ocfn-ra, e uma declaração ex- çóes ele animais de vários
pr�ssnndo que ii melhor 11IU- pontes do país, o curioso
neu:a de c�mter a agressão é certame ter:' o sucesso queapoiar o sistema de segnran- '

.'

r'a C'oletiva das N:H'ões Uni- l merece, '

das,
.

1 Como já divulgamos, o

! r.�:'-"�;�;;:.",J, R��fião ;13 Dela

,Esco'ihlda
.

a chapa oficial para·
a eleição da sua nova diretoria

--

Espera MC$sadegh
fortalecer seu

presti�io no

DETEr.l':IIN.-lÇôES DO SR, G'ETULIO VARGAS PARA A
SOLUÇA0 DA GREVE EM S. PAULO

1'1.,';/;"'; i'lnid;i'-;, NlJV3 To,'
qUt', Ui I uP I ' (J'.)r HlelHll'd
Witkin, da lIP) --- () RI'asil
ul)re,,;eIl1al':i r1<1 sessiío de llnjp
da Comissão Pll1íticH da As-! l\ li1oc'-HJ lJI'asiÍf·ira, baseada
sfmlJléia (;P!':1] da ON U um! ('111 lIlIl ácurd., f{'itü pelas ll:r
Jjl'ojt'lil (]p !'('snluçfiil dl'stina-! �'ócs odel, ntais, conb!'{l com (]

da a eviiar (Illl' se pl'ütluza li, I ;l\)oio cio..; !O:�tad()s Unidos, da

qui qualqult' clebnlp SfJlll'é li (;dl Bt'l'lanhu. da l"!';inça é ele

I ("ul!'a�, delc.-gLl�,ôes,
� DL· iuz'se pelas inful'maçõi)."

.-____
! co�hidi1!i qUf� () projeto �bran-

/-::---..::::� (gt'!'Ú )s seguintes _!lontos. 1)
../_,"'"

A, (lO? -......."
I Fejidt':l "m:h('s os lados por

_ '. " SPll HC ardo st,brl' fi troca dos\.O'_'() P". ��.. ,\
.,.,\ prisioneiros feridos e enfêr

.nus; :;) Exurcssar "satisfacão"
'" oela iniciativa do Primeiro

'VIinístro da China comunista,
Chou En Lai, ao propôr lima
nova fórmula para solucionar
') problema geral dos prísio
'\eiros de guerra; 3) Manifes
I ar a esperança de que as ne

gociações ete Pan Mun culmi
'1al'ão com um armisticio; 4)
Fazer um apêlo à Assembléia
Geral para evitar tudo que
')uder constituir obstáculo pa
r:! negociações na Coréia.
"nesta delicada fase" das mes
mas, mas estar pronta para
discutir todo {l problema co
reano deJ)ois que se chegar a

RIO, 14 ('\'Icrid.: Cenl um acôrdo sôbre a trégua.
mil mal'ítinv):,; ,1lYA'açam gr'�- ARMAS ATOi'IICAS
\'ar hoje, <':',13Q assim decida a O sr. João Carlos Muniz,
;'.Úllliáo d::s smeUcato" dos ma- lelegad,) do Brasil na Comis
rítip10s IL<Jr<!at�2 pé,ra a tarel,�. são

_
Politica, apresentará a

Oficiais nautico;; d:t lVIarÍi,ha moçao.
Mercante eXigem pagamento I
dos quil!quénios, baseaJos na A resolução das nações oei-I
sentenca do 'I'l-;bLlnal Federa: ,lentais ele evitar todo debate
de Re�llr30s. :,ob pena (j,� pu- na As,;:embléia foi tomada por
rarem dentr·o de quart>nta e iniciativa do Brasil e da Grã
oito Ih1l'fls, Olltr;:li; ("lt'"gOl'ia, Bretanha, Seu uronósito é con
dc profissionais entrariam em trabalançar o l'llan:" da Polônia
greve ulegai1d.n as pessim:>,. l'ôbre a paz. que �ão sômente
f'ondicões almlf'ntares. A nr)tí- se refere à Coréia como tam
<'ia f"i dilda pdo depubdo pe- bem revive a tantas vezes re
lebi�t1 G1.ll'gél do Amaral, G chaçada tentativa soviética de
qual '\d:antnu qu", l'�\.�Ve er!l. obter uma proibição sàbre o
t'onlilcto com os marítimos, fi· liSO clt') armas atómicas e tam
t ,Indo convencido de quc CE'ln

I
bém a ratificação elo' Convê-

1:1i1 l':wrítí!ll()S egtã�J pn>sttés ii 1)io de ?�ne?r� contra a_guerlfL-dan:l'-:;e eH, gl'('Vl1. 'l'U lJal.'lerl<Jl"gwa, redu.;ao em

alí11i"ti,'i .. da Cnú:í:1. IÍillibn
tL, :ts;ii.{lI as rH·gnf:i�H:{�e;: [,

P"IJ IVlllt'l ,T'llll.

Cooperando com o itite'
ressante empre.-=ndímento
do Kennel Club� de Santa
Catarina, a Prefeitura pôs
às disp!'.sição dos

eXPosito-1res a seeção veterinária do
Deparb.::mento de Fomento

E MAS,
I N F L A M 1\ C () [ 5,

I

C O C E I R ,A

5J'RIE RAS,
E S P I N H A 5, E TC

�-:.:;;-::;;--__ ;",r.

Sugere �'o Brasil na ONU a melhor
maDeira d e c o n t e r a a g r e s são
Projeto brasileiro sobre as negociações de paz na Coréia

18,30 horas - Regresso a ja Matriz. mlío. (Saudará os visitantes o'
Ibirama. 10,00 horas Inauguração, Snr, Pref�ito Municipal e {} _'
21,00 horas - Baile ofere- du novo edifício do Banco IN- Vereador Luiz Rio'Q

cido pela Sociedade Desporti- CO em Ibirama, (Falará na' 16,00 horas - Coiocação da
va União a.S. E::-:-cia. Sr. Go- ocasião um dos diretores do pedra fundamental do prédiovernador, DIretOrIa do Banco ,j Inco). I da futura séde social do Cru'
INCO e Cbll1i�íva, 110 Salão I 11,00 - Colocação .da pedra zeiro F. C. lFalará na ocasião.
Wl!)c.h, nest!l CIdade: (Durant,e; funda�ental �o prédIO ?a fu- o representantes do Clube).

' .

o b:ule sera procedIda a elel-, tura sede socIal da SocIedade 17,00 horas - Visita dd sr,
-

ção da.Rainhl;l_ da Sociedade. De.;pcrtiva :U�ião. (Em segUi-I Governador ao novo templo'Desportiva Umao). 1
da grande fesLa Popular). " da Igreja Catolica, Hospital e

'As 21 horas, tambem terá 12.00 hOI'RS - Chul'rasca- lVlaternídade Maria Auxiliado."
início o baile social nos sa- da na "'Ilha" oferecida pela ra.

'

"

iões da Sociedade Esportiva t Socied�de Despol'tiva União a 12,00 horas - Ban�lueteGuarany, em Nova-Bremen. �,Excla..Sr. q:ov�rnador do ferecido pelo Cruzeiro F. C,
PROGRAMA PARA O DIA !:+:?,tado, DlretOl'lO do INCa. a S. Excia, Sr, Governador d-o,19 DE ABRIL .DE 1953 (f:!lará' na ocasi�o um repre" Estado, Diretoria do Banco
8,30 horas - MISsa na Igre- sentante da SO�ledade). INCO e Comitiva, nos salõés

14.30 - �arhda do sr. Go- da Comunidade Evungélica ..fi vernadc;r:, DIretores do INCO (Falará na ocasjão o RvdQ. Pe. '

[f ê ComIhva para Presidente Adalberto Orthmann).I iGetulio. "
_ ... . _

.

f

I
15.00 horas - Inaugtiração

I cio novo edifício da Intendên
II cia Distrital de Presidente Ge-

na

Sob o influxo progressista e

operoso do prefeito Max Mel
:lola, o municipio de Ibirama
vem atravessando uma fáse
las mais promissoras constru
tivas, graças ao espírito em
preendedor e de iniciatívas 'de
um homem devotado ao bem
�star e ao rn'ogl'esso sempre
'�resccnte da sua terra,

Os conceitos que mais po
:leriam enaltecer os méritos
do governador de Ibil'uma se

justificam ante a série de em
preendimentos a serem inau
gurados, nos próximos dias 18
f;! 19 do corrente, quando es
tará presente o governador
Il'ineu :Bornhausen
Esse 'acontecimento está

sendo aguardado com parti
eulur interesse e entusiasmo
pela população daquela cida
:le, motivo porque já foi ela"

I borado o respectivo programa

" fes,tivo, que publicamos a se
gUIr: •

��������:§.�� , �

!PROGRAMA PARÀ O DIA � A P R A ç A �
J 18 DE ABRIL DE 1953

-
<

ª
I 15,00 horas - Chegada do �Exmo. Sr. Governador do Es- T A ( E CRUIElftO DO SUL �
I, tado e Comitiva, Diretoria do �

•••
. Il{ �(Banco INCO, a Ibirama, ("

...'

I" f
�

I . 15,30 horas - Partida da omunlcam a praça e aos seus c leu es �
I ����a��e����rnamental para

I
que dentro de bréves dias indará novas Ii- �I 16,00 horas - Inauguração

.

•

( 3 d 1 I
Í'l

da "Ponte Guida Grubitsch" nhas, com aViões O '" e .iI c asse ligando li constrúída sobre o Rio Itajaf �elo Norte, em Nova Bremen. UÜJ"ai a (urifibár São Paulo e Rio de. Janejy HSaudará O sr. Governador o .

.

i
Engenheiro Guido Grubitsch, i � rOr di,áriamente.17.30 horas - .Jantar ofe- I �
recido. a S. Excia, o sr, Gover- � A�e"'nc;a de Blumennador, Diretoria do Banco IN- � ta� I au
CO e Comitiva, pela Socieda- ';f, R" 15 d N 459 '

d� Esportiva, Guarany, no sa- � . ua e OV" .� Bran<;_o, finlandês; A Ultima
l�o da referIda sociedade, em�. . � E�taçaoN ova Bremen. ,���"",������-<';).'!';.���*-";i.���"''''',l..�*-��''-;'''-;'t;'#'''������l., rÍl.:mo.

Feridas, Espinha., Man
eh�UI. UIC«lras .,' ReumatÍ>1l"
mo.

ELIXIR DE NOOUt,t;IRA
Grande Depuratl".

doun�.

(em mil m�riHmol estão
prestes a entrar em

gréve

QUINZENA
da

Camaradagem
'�

---------------------- r

·0 a s'a

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

,
.

EM TODOS OS SEUS ARTIGOS·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




