
Distrito· Federal

I�s .mar�iDais �o .'ale fo Itajaí·l�ú
Assis CHATEAUBRIAND

VALE DO ITAJAI-AÇU Não é outro o drama deste
(Blumenauj , 4 - Blasco Iba- pobre. deste infeliz, deste mar
nez. nas "Quatro Filhas de E- tirizado Vale do Itajaí, Sobre
va", põe no final da narratí- ele raciocina-se mais ou me

va na boca de um dos seus nos assim, lá fora: - "Os bra

personagens, esta frase: -- 'sileiros, governo e povo, nada

"Não, as mulheres nada tem têm que lhe dar, porque ele

que pedir a Deus, porque tu- ,já recebeu tudo da Alemanha.
do recebem dos homens". Eis porque esta pobre gente
_ _

pena uma boa parte das pe-
nas do inferno, sem ter para
quem apelar. A Alemanha es
tá longe, muito longe para a

i judá-la. E mesmo se quisesse

j!nãO poderia fazê-lo, ocupada
que se acha com tantos pro
blemas que lhe -críaram a

guerra e a derrota. Tendo tra-
balhado, durante todo o perío
do hitlerista para a ambição
)ura a riqueza e para a glo
ria, viu-se de uma hora para
outra despojada, pelo menos

de duas peças dessa trindade.
Só lhe resta a ambição. Mas
essa ainda é pouca para que
ela se possa reconstruir. e re

viver.
A Alemanha c que deu ao

vale foi um colono sóbrio, for
te e ávido por conquistar a sua

independencía, na exploracão
h solo virgem da Amertea.
,-:oel'Ía a contríbuieão brasíleí
ru, apenas a do 8'010 abando ..

!!aelo, onde o lndlo iJJantava
sivel que Se t-inha alterado Ü as duas magras roças, do mi-
curso dJ ação penal. lho e do ulpím.

Não era, portanto, bem uma

de firo nó sinecura, o com que S. M. o

Imperador D. Pedro II entra-

(-o-'p-a:"c" ':Ib-a-na-' I
va pura a sociedade do t!_l'.

U Blumenau, Enquanto o alemão
,

,
. . lhe trazia COIOHOS rijos dese-

,RIO:,s16 (lv:erldlOna�) -:: [osos de realizar na América
Das 3 a 17 hOl�S de hoje, dia um plano de vida, derruban-
16, e de aman�a, o �orte de do a floresta, construindo. a

Copacabana vai realizar exer-
casa e o parque de civilização,

CICl�S de tlro; O _Quartel Ge-
o nosso apóio à sociedade era

neral da A��llharI,a, de Costa, o que havia dto bruto de prt-da I.a Regíão Militar, �eco- mit.ivo.
'

monda aos moradores das une- Há um sPi'nln que, com a
dlacões abrirem as janelas c

'

protegerem os vidros. «('ondul na 25. pac, letra, A)

TELEFONE: 1 O 9 .2
End. TpI.: "NAÇÃO"
Caixa Postal, 38

N.259

Transferi,do O julgamento
do maior Sergio Oliveira
Não foi julgado o pedido de «hab?3S-Corpus» pp.lo STf

Um meniufY brasileiro recebe
SU� ração semanal de leite de
uma etíníca infantíl, em So
bral, onde I;Ó choveu duran
i e dois meses, em - 3 anou con

secutivos. O leite, que faz
uma falta desesperada na zc

ua-das sêcas, é preparado com

pó, enviado pelo Fundo In
ternacional de Socôrro à In
Iâncía (FISI), uma das enti
dades especializadas (las Naj�
ções Unidas.

RIO, 16 (Meridional) -

I du Tribunal destinado à assís-
E�perílvam os comunistas que tencia.
i) �uprerilO Tribunal Federal Compareceram ali, alem de
illlgas:;e, lia sessão plenar!a de muitos 110111e118, inúmeras se

ontem, [} "habeas-corpus" em uhoras e diversos ofíelais do
inipetrudo em favor do major Exército, e u mda Aeronáuti
.Iul!o Serg!o de Oliveíra e, por eu, todos fardados, ínclusíve
1;;1:)., desde os prfmelros ius- o general reformado Feltsís
tantes dos trabalhos que foram simo Cardos», que se achava
.;;resididos pelo ministro José à paisana,
LinlHlres, encheu"se o recinto Mas, algum tempo depois,

foram cientificados de que o

recurso do acordão do Tribu
nal Superfor Militar, que de
negou fi ordem, não seria jul
gado.
E' que o atual relator, mi

nistro Luiz Gallottl, a

quem coube o processo em re,

distribuição, pur se achar na

Europa o ministro Mario Gui
marães, relator sorteado há
dois meses, quando o. Supre
mo se encontrava em férias,
-=- solicitara informações ao
auditor do Exército, a respei
to do estado em que se en

contra o feito.
Esse oficial, que teria InI

cíado greve da fome, está pre
so preventivamente, acusado
de ter exercido atividades co
munistas entre seus, camara
das.

ANUilCI08

Exercidos
Forte

NoYa� diretriles ao PIB
a começar por São Paulo
fim das Comissões de! Reestruturação

s.

Alegando demora na forma
ção da culpa, falta de justa
causa para a .ação penal, e ile-
galidade da' prisão- preventiva, 'li

-
·

���e�!�Uaoor�:�u�l �����f�; I AUXI I�m, OS eSC()!�Ir()S
Militar; {tilé Ui'a 'negou-; e Claí, na' camrianha

'

'Iscai
o recurso para o Supremo- I f�
o ministro Luiz Gallotti, I

-'

porém, cautelosamente, não RIO. 16 (Meridional) - A
-- E;';��f i COIU o pan.c« nr ;,Tj�.1.l1n l"1'

I Te_E;tel'!1unha�� rh� i.< ,t .. t di�'3"'- T I

guiso _:submeter o. processo à Conf.eueração Nacional Sos E,,-
bombas

I
explosão das bombas', vári.as pe.s- 1'11,

••

m q�H�. vãrta. P," .. '_,a, ._-,'),"- :",_..
)
� d

-

d 1 t 1 b d t

I - .....
ecisao esse trtbuna , sem se I co .erros vem e a oran o espon.a-

em soas_foram plsada', � f'!l·lda�. til nda" ao i"o1o ",,1, ,_., '" _

,-

,
inteirar primeiramente do es- I neamente. com <a divisão do im-

que estava o pre-':üenie .ft�UIl A concentlação havia o;ido-ol'- que olll"'l'l ;·"'';'·''V3:-' '·""1 -

tado atual do procedimento dajposto de renda, a sua campanha
Peron, gua'ndo e'ste '_IlSclll',;uva i, ganizada' pelo P?rtido Peronista, nlente 'dos ft't'inlentQ,' ('�",;' i .

t' 'l't d 'd t· t
-

1
d JUS Iça mi I ar, porque, a- ,e uea Iva de ar-en açao e esc a·

enórme' multidão tl,� S�'.l-; párE. pela Confederação Ger�l do Tra- pelus destroços. Quan o o pes ..

quela data eIn diante, é pc's-l recimenlo :''IS contribuintes. Os

dár os no balcão lH'inc;pal da b�lho �'pelas Forçg� Amadas >:oal '.las ambuJancia - estav:," ,,- ,e"eote'ros eslão aiud,"ndo àQue-

Casa Rosada� com o fim (ln .:leJl10n:,�rrl' "el� tendendo ;<0'3 feridos explod u a
-------

IiI' órgão do Ministério 'l�a Fazen-

apMo, ao Prinw'ro Mundntál'io, :segunda bomba em um vagá:) VENDA DESTE DlARIO da na dis[l'ibüi�ão e colocação de

Poued" milluto's Uepois de ex- de, trem subterra_neo Que Re ,'.1
NA F:NnltPl X ATA lUA I cartazes e outros me-ios d" pro-

plodirem- '15 bombas, chegar:Ill', contrava na estação sob U Pl'a'::� PONTO cmc I paganda em todo o terr torio n"·

aO Ioe",j v.-_rla:. ambl!l�ncl·"'. ",':

I d�,-, !\'[arr! com a entra'Ja 1")', cionaI.

qua'!' : foram remov- dos os feri, frente do I'e.:;tuurantp.
-------�-----------------------------------------------------------

'lo:>. Tanlhem colaborar:-TIl nC�'A,' I Depob d03 Jlr'rneiros minuto'5 -----------,-------- , _

t.al·era auíOJ'lu·.'e'., Jla_rtie"."lre.-; c de -confusão o',s tr'a1Jall1'3dnl'c;-1 D.·sturba.os em Buenos:rl.·res"jr·p.ps", congregados na praça gritavaTrt' �

:p��:��;T;��O('{'l,'el'fl.l., " rahl ��!�c:.:i!;\l.��i���,JI��emos ·lU'�

Enfurecl!'!<da com a e'xp losa-o a mull·lda-o'lUH1ÚIO' eX!llo:lil'"nl:, 1;11lí11m'l' A políc:a }}l',m<lf'u um )'vl!Ue!ll

;ÔllI"ll!l' ·Llepoj·-· ",' '!,�'_";"-' f1I 111, que se acredita I'oi quem d"ixo�1

f�:: �1��',(:���:�:�';;:IP,ll�';(::�·'l::;/;.i" ..I·,' � ... ;��11:�v:t;:�u�u�'�\::I.�::;;�);. �;!l�:;�- -lueeD-dl-OU se'des de parI-Idos poJI'II·�cosflui Ol[ '" ('lIh"l ]wJa: "}:r,fOi'{'(''' r t11('nl p. cún1.rR fi 1111111 illriu,.
'pntava '1I1'f>JJilIfl� o ddídu

fll:l? rJe::df!tf;' (P;fl f ,'····,'nc·' .\1 ,'o =lU:'!=: lllftn� n:H'·· _.nf,-.-y·, ..... lo't.

n{Jt·,-·:� Í"C.rt' !':� II {!"'-"··f 1 � !'inl, fi pnHej� 110d� rf"tirar o

,-"em rla 101''1 Ir jf'vá-I(j lJun'
parL'JO$ .�o'c.llrsla (' l'adil':ll, l;lI.'

Hjer·p".

I• 1-' 1
IJélil o l"lr'lid(J t]"lllof:I'Dia i,.\·,

Tl"·;·� ., jt3P.pHH -e fi 11[( ': .1 hl J 1 tHl� ..

I' !'
., •

,

ct·
.

1 -

,!'lua ;-;", P Il1cen<l :!l,:t. Ja ,,',; p,
..

C!13;:'j
..

'(l01\ UZlrrUIl l:PH ',- '1' I·
� 1·.,.- .... I ". 1-1 ];' 1 1

r'no!', ..-,-,quanln fi 11111Hi{lfw :�l';_Il:!(:!a" ,lOtas.({ .OJI!, 1".3 HIll

lava, "A v'd,,_ jJo, f'êri-'il". A",
b'd30 enr\ll-l'CUiH ('om a eX]Jlos:,o

;�I'-'.�:;:J ir·mpo, :l polícia mandoll de dll�lS homlws rIUl':Hl!e o ctn

cur�,o Lll' p""O)\. 'T'ambí-m " 1'.,

:Conclul na 2,a' págIna letra .e) ,mosa confeitnr:a Cah:Jdo, ',Ia i)?'

RIO 16 IMerid.l - Procedan-" dar com o sr. Getulio VUI'I,':"".
te ',lo sul do pais, 1 egre�sou on- Deixando à margem a políi ('1
tem ao J'Uo o sr. João G,)�11f'�t, federal, vem o procur gu.uchu en

pl'eióidente do D'rewrio Nacicrral trentar 0'.5 nrobtemae existen! (":

.Io PTB. que no seu partido, a- eornecar pela

Petrópolis, a secção 'de S,jo p;'ulo. que Sl' '_'ll-

contra acéfala d0�'dt"l r e"!.....unrls-

feira úttrna. E' que terminou

naquela data. como RI" sa h«. "

mandato da Comissão- de R{!e�-

lru'i:'�ràção- --pI'e.3ictr.:là pelo '3,'.

Menotti del Plcch.a' não se �3-

bendo ao certo. :lté ngorn HI! n

mesmo será prorrogado.
Todas as corr-entes em que ,;<!

d'vide o trabalhi�:mo de ,'c_,

Paulo, sem qualquer '�:U..·":'l�:.
mostran�-se recé'ptivas à reorg'·

nização 'do grem'o, que realnp'l

te vem perdendo substallcia de-;·
de que entrou 110 re�ime de in

tervenção. Pretende o sr. João
Goulart, aproveifando O ensejo,
tentar a empreltada. t\ssumin\.lo,

uma delas
_
no Restaurante

te -e a outra '!lU entra_"l' dü f:'-

tação do Metrô,
se restauranie,

tConclui na 2.a página letra Dl

"

0l'F:p�",:rllfJll yUt:J. fO(ltl f"'-:'l ["'i�n�'
·levFrja :::'i�I� "i- tffJr('tl"'tft n'l? :�!'

"".n'1,·(I,";,ii" 111"
r: 11·úl:.'"-J> 7'P

quina das] uu"':'; r�!'iJlH'r'a�tla {' (iO!"

l'Íenl f'S, foi 'ntf'il'amelll (, d{",ft·o

,:ad", ao que r>arce,: por 1el' l'e;1-

tJel'tu 3;; portas cinco- mlnut":'
:Ultr-S tias oil0 hol'w' -,;:\ 110il<'
hOJ'a até ;', qual fôra ordenada IJ

-uslwll:liiu cte t(Jdo�� o� 11':lhanlOS,

gesto de ll1isel'
-

r:íll-d in
do Sunlo pnllj if N'.

GREVn� (;ERAL NO 1;:'\":

Teerã, 10 fQl') -- 'l'anlr -

e n.....

J)a� '\10 ]��)�(�)(õ in furanl "s·;,ei·:--n-:

dos ern tornu th! p:-'!;lein l:p:11 I�

da resldêll('ia do pl'irzwil'!I min.,,·
tro MoS'sadegh, ent!lI:Z n1.o 111 11-, ...

Tes de partidários deste ultimo

real'zav2Ill nl:1·nifp.!-=:i.al�ü:::,s, eXl

glndo a l'l'"tdc:1ío (in" ]lôde!'''? til)

l'IÜ. Ao mesmo 1(,1111)[1, :l p;J'':'VP f;''''''

ral pal'ulizou 10tl;;;'l :1,' nl iv-d,,' :e.<,

provoc-antlo illPlus V" n 1""('11"-

'mento da l'el'intui:, ',:1' Ahaflpll,na

nES'fO UF� :r\'nm�HWOnDL\
no SUl'\'TO PONTIFICI!:

('IDADE no V/lTH'A.NO.
IUPI - A �titllde. do Papa
XI[ 'lU" ('�I�IlIOU a !J!en,;uo

":' I

Marshall terá que
caso �as munições

p.loUcar o
Coréia

Pio

'1'

'WASHINGTON,16 IUP) _- o

sr,nador Dobert
-

Hendl.!ickson di.'
se que ii) antigo secretário da de
fesa general Marshall devel'íà
S'-!I' chama',lo a explicar. Jlerant�
fi comi.f'são qUe illvestig,a a falta
de mu niçõL�;; na Coréia, uma or

dem -baixada em l;etembro ctt'
mil novecf'ntos' 'e ci.nquenta, Neil
sá ordem, Marshall mandava qUH

as três foreas armadas e];,hóra,�
f'('m �eU'3 or:.;amel'ito6 basea'Jos' na

presunção de que a guerra esta

ria tel'min:.ula ante,.; de junho de

1951. Do Illesmo modo todos oS

orçamentos M:guintl's foram

GI'II1J)I'[' base31iDs nessa. presun
\;ão, 'de que a guerra termina
ría. antes fiE' elltrrnem CIp vigor.

pl�esident (o <l�i:-;enhower· )J!J l'f!.
..�q

net',:õ.o.-; de c!clllenc·3. l)ara ú cn·
- :11 flQ"r'l1hl'n;, não eonstit uiu
Q.1l;dquCl' crlLil':l, :I sentenea que

os ("··�Ildt·nol! a nH,J·tl�, nenl tant

pO\lCO '1U3]""(':' illtr·omjc.;",iio 11\).,

assuntos in1pl'llO:-; �'fH·t(l a "(':' t'e.·

no.8. ES3a de\.õlanlP:tO I': �: .oou1

tia nunl longo (·dH()�'�a.l {ht I'{'

vilta. C.[:t.Ho}t("au• Ol g5.o (la ordt'1T!

Jesuit:i na ltalia. Acrescenta 'lu,'
::;ê tratava sinl]llpsllH:!nte de urn

lNCEND10 A ROflnO DO

"MENF.STHE!IJS"

S. FrtANC1SC:O (''; I'flIli;" !ri

tUP, - A I'sl,,,:';'o d,· I',,,lia ,;'",

be Wirell.. capluu 1I111 I-r,,] Ogl':JIl"-l
do petroleiro inglêi'l "j\I ....-,f,,·

theus" pr'd:n'.lo socar'l·ü. O ,,,1-\' io.
eln vi.::lgelll do e�lnal di' ] }:11H.J.1na

,para a CalifOl-nia, ,,_,t:iV!-l ('úTIl

fogo na ca�<! dt· ,,,'� :l!,U
" i\til3

tarde. foi Ctlpt:hl'c Ull\�t tq".I:: 1-

genl 'do nav�o "Na\'ajo Vj.(�lúr'�""
comunicando quI' ""t,L junto ao

uhie.nestheua" c q\H' �l tr�pnlr:t"uü
deste havia deseido p:.na. aij ba

leeiras.
Planol:DeJ Ike: IChance De Paz
ParaTodosOsPovosDoMundo

análise dos esforços para acabar a guerra na Coréia -
GE'orgia. 15 IU.P.) -

À Casa Bt'anca anunciou hoje .que

o discurso que o presidente Eise

r,hower pronun('iarâ amanhã em

WlaslÍington será uma importante
análise dos atuais esforços :para a

cabar com a guerra da Coréia tra�

zendo assim �
a chance de paz

ra todos os povos do nlundo

1953" •

O presidente voará amanhã

ra
-

\Vashington. interrompendo a

semana de ferias que planejara go�
zar ne:;ta cid"de, -a fim de discur

sar ante a Sociedade· Norte·Alne�

o discur�o ainda está 4'�bertoH de O sr. Churchill. que acrescentou 111CCO do nles corrente, foran1- to

para as l-evisões de ultimo minuto. que esse acontecimento era ani- madas medidas nesta capital. a

ditadas pelas mudanças na con- mador. fim de ser constituída uma equipe

juntura internacional. O presiden- "Penso poder brevemente fazer de VMlgl�a)'da caso fosse necessa

te; efll pessoa, passou tres _ horas uma nova declaração - mais pre- rio.

esboçando a firma "quase final" cisa .:_ sobre o reinicio das con- LOCALIZADO O COMBOIO

:do discurso, versações de armisticio", declarou PAN J.l/[UN .TOM, 15 (U.P.) - A-

Hagerty não
-

mencionou especifi-ainda o l'1rimeiro ministro. viões aliados de observação loca-

ocamente a Tecem-concordada trOca SUlCA COMO Z.ONA NEUTRA Iiz..ram em território comunista

de prisioneiros de guerra na Co- BERNA, 15 tU.P_) - Em face dois ou tres "comboios da liberda

rêia,_ mas nos circulos presidenci:,lis da sugestão norte-americana ten- <1('" qUe estão conduzindo para

comentou-se que o discurso seriadeníe a colocar os prisioneiros chi- Kaesong os soldados
_

aliados feri

àa máxima ímportancia, abordan- neses e norte-coreanos contrarios dos e enfermos que serão trocados
-

do problemas da Cori'ia e do 1'es- aO seu repatriamento SOb a juris- por prisioneiros vermelhos.

to do mundo
-

dição da Suiça, recorda-se nesta ca- Enquanto isso, os comunistas es-

SATISFAÇÃ:O DE CHURCHILL pitaI que a unica decisão tomada tão tirando vantagem da ignoran

LONDRES, -J5 iU.P,) - "Sinto- até agora pela Suiça se refere ao eia aliada do paradeiro do outrO

me satisfeito por" estar- em condi- eventual envio de técnicos para a "comboio' da liberdade", enviando

ções_ de anunciar à Cãma1'a dos Coréia,. a fim de fiscalizar a aplí- para a frente a toda presso os su

Comuns que foi concluído um acor- cação das condições do - arm\sti'- primentos de que carecem suas

do_ em Pan Mun .Tom sobre a - tro- cio, tropas. E' que os comunistas sa

Essa decisão do Conselho Federal bem que os bombardeiros aliados

data do. outono passado. e, no co- (Conclui na 2.a pág. letra B,

OFORENO
(Onn-RlfIIlJdlll InteIrai)

O moderno ,rOlomenfO das

funçôe. teminina.

u.. ptud.J. do

unaUÕRIO lICOR Df

tHAU XAVIER �,l.

'MM,," dfi>

rr.t. ffinond" Mcgolhão.
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Marcenei:,os II
,

,
!

LI.PJ. dos Industriarios
�ODC8rso �ªFa E3crilurário

.'"
�

SEGUNDA PA'GINA

1940

1939

Conforme insr içâo aberta de 1.0 a 15 de Setembro
de 1952, será reali,zl'lda dia 19 (domingo próximo) às
"ito "oras da manhã no Colégio Santo Antônio desta
cidade. a prova ;:,e datilografia 'a que se rEfere 'o con

curso supra cítad».

;';c necessário, a responsabilídadc
pela eleçâo 'de um Dirétoro LOI'

maL Elsse propósito fez f.lP ,1("'"

tir, ontem mesmo, a diversos

próceres bandeirantes 9'le o

,curaram,
CAR'l'AD,,\

Precisa-se de manceneicos profíssíonats. Paga-se bem.'
Mel�hores informaçõe", no ,Escdtol'io e fabníca da l:nd. d"
�<?ve.is Ideal r;tda., ii Hua Cap. Euclides de Castro 11.0 ] 42 ,

.u: l)l:umenáu;"
'

'!
CENTRO DE AUTOMOV�S :

V fN DE ... S·f - . '

l Autllmove1s!
FGP.D EO Hp ,

Um lilldo terrenu, com, uma Clt-I'
BOElGE' King5wny

I!!l. de má_deira e dive...os ranchos, CREVROLE'r 2 portas

l1e:rtQ dó pCl'tinétio urbano da Vi· _ CHBVROLET Btd.

la. de' iuo 'do 'Testo, med1i:1<10 50 x 'CH.EVROLE'I·
500 metrs .

.::...'Erente com o ruo do TRH1MPH 2 portas
Testo fi cO,l;tado Péla. estrada. 'geral CHEVROLE'l'
:81umertau-Jar.aguá do Sul. Tratar li'qnD· -4.portas
com: jl.odo}{o' Klótz, na. Empresa M�RCURY Grená

Ka'tmo Ltda.., Rua. dr. Cappelt, 177 M·ERCURY P,reto

Fone 1435 - luumenau. RENAPLT Perua
. .

CHEVROLE:r Coupê
FORD - Pilot

1937'
1951

1[133
li95;J.
1-94(1

rsm

1940
HH3

1948

Uma moça para Escritório
aue tenha:
Bôa Cal'Ígrafia.
Pratica em Contabilidade.
Pratãea de Datilografia t!

que fale o Portuguez e ela'
mão. Apresentar-se na Empre
sa 'Ka.Í"mól Ltda. Rua Dr. Sa
peItt, 177 - Fone, 1435 -

Caixa Postal. 402 .- Blume-
nau.'

..

Os candidatos que, no dia e hora acima marcados
nfin .eornp<ll'.ecere.(lI às provas munidos dos respectivo�

_ _
Niio padece dúvi'.ln qn». I\,), Irí-

cartões (te identidr.de serao, auíornártcamente ccnside-
I '1'

.

d
'

' pótese do sr, 3'050 GOlll:t':t assu-

FORD F-7 195L 1':1(.,,;0; rununa os no concurso. m.r- peszontme.nt« .J comauco d"
FOIID F·3 :Hi5U t

í

1 S-
I.N!I'ERNA-T-IONAL KB-3 10948 Blumenau, 1·]; de a15ril de 1953. par l( o em ao Paulo, para teu

CH.EVROLE'J; Giagte 10939 j

tar a �:::la. reorg81'!i?:ação. astnr.

OE S 1
�f. Br:\511 da 1:li1veira - Agente jogando uma cartada até certo em

,

O:rO 6 1/2 '];011. l!);)l ponto dif" cil. E' que ';ex'�tem '�n' 1

,G.M. C, 454 194� tagonismos 'profur:dos "l1tl'e ,�' _I -�----_._-�--"-'-

DODGE - reboque 1946 _ versus Ieadcre no .t<:stado, 'ilry,.un,
,I

"A C I S A" }'@ne 1324 - BIU-I
-

,

menau _ Rua ],5 de Nov, 9!l3 B
dos quais. 'diga-se de passagem,

REÇAS E AOESS0R'IOS EM GERAI. í
estariam mesmo decid:dos' à dct

I
xar a agremiação, caso derrota-

la
•

• I te-mem atncnr seus combolos, que Um piloto que voou hoje sobre
dos. Ma-s o 'deputado gaúcho -�,

Im'\!lçU'B� �KAlnA [Iodem estar trunsportaruío prtsío., a Curéia do Norte disse mesmo
segundo fomos informados - ;-;5-

.V"'�•• '..,r _ ••_ - - -

I'
K

taria disposto" corr-er o risco. ""

norros para aesong , que ns estr�das comunístns esta-
..... - �

Os comurustas informaram que vam de tal maneira atravancadas
é certo que. bem sucedido- em

Vende-se, eln pel'l:'eio estado cada um dos seus comboios con- que lembravam as rodovias norte-
São Paulo, atacará imediatamen

�e conservação pneus novos, !luziria 20[, -homens. americanas em uma tarde de do-
te as demais secções que se en

estofamento nílon, etc. Os pilotos ;eliado-s reportaram mingo, E acrescentou: "Os verme.
contram sob Intervoncâo. V:S:J,�l'

Ver e tratar na apencía hoje :1 presença de varíos cami- lhos estão fazendo um feriado com
do reorganizar completamente

Dodg (Mceltmarm) ÇU Co])Fl1 nhões comunistas demandando a a troca de prlstoneiros"; o partido nos próxímos
O sr. Gabr-iel Pamplonn, à irente em plena luz do dia, Até Nada menos de 40 caminhões ro- ou cnco meses.

Rua 1-5 de Novembro. 1100, em "111.:'0, os comunistas transportavam ram assinalados lloje em pyong·
B1.umenau.

'

a maior parte de seus abastecimen- Yang e Sinanju, enquanto outros
tos durante a noite, para evitar o 40 eram assinalados entre Pyong,

F A T U R I S J A I :núximo l:o"si\'e� ?s ataques dos Yang e SUJ1chon, e mais uns dez

I��I[)S. entre Yorí'chon e Kunu.

f!
lVl�Q:Ul�AS e ltlOT9��S I PRECISA-SE de uma moca,'

�
'LEGI'illMAS ALEM'.ÃS I co_m �oa cl!li�rufia para o e;;- � rv

GRiTZNE� f�A�SER S.A.
crlforw. FabrICa de ArtefatoS! }f�

,

K 1 t h Dl...... de. Bm:_l'acba BIumenau Ltda:, {'õ' �

'\" �
iil-l' S 4, e UI' a".. nua Suo Paulo, 2190. - Da-

�rNOVO T",IPO 1953 j'
�e. prefel'êllcilt às que falam 2

,"

líllOmas. "

\ Motores alemães "Kayser" 1 AQWIIIAR II'

J d� 220 volt's p. ligar à luz, I ,f\.. DE tS(RITORiO I

sendo motór.es de dupla !
, f-orça - SO watts

I PRECISA-SE de
l" um rapaz

I Máquinas "Zuendapp" pa!a serviço (�xtel'll'J. - Fá-

elétricas � portáteis ci luz . bnca de Artefatos de Eorra.-
I

embutida, r-eostato de I c�a Blumenau Ltda. - Rua

pedal e mala original I'
Sao Paulo, 219()·

1.. 1-
Pel<as - Ace!ffiorloll I !UI n ( i ('
Oleos -:- Agulhas r �fl \I ,A,)

.. I •

I
Não compre sua ma'luina /' PRE' '

antes de. fazer uma visita !.
.CISA.�E .moças para a

à :Loja MAX KÓNR.A:DT I
tabl'w:t. Fabrica de Artefatos

.

(
de Borracha Blumenau I,tda.

I Rua 15 de Novembro, 679 I - Rua São Paulo 2190.
defronte ,ao Banco Inco. I :_ _

VENDE-SE

1,950
1940

Caminhões:
FORID F-a 1951

V:O t TIM E T R O
(s.IE1\>IEN�)

................ 1IJIi .......• 4 �,.""'�'

A'
,

ORGAtUZ A (Ã O
J

BLUMENAUEMSE Lida a

lem DeUS venda:
, .

1 terreno no Jardim Blllme�
nau, medindo 17 mts. de fren
te por 4.0 mtil. de fundo. Otlma.

localização.
1 terreno no Bairro da Pon�

ta Aguda em ponto bem próxi.
mo ao centro, locál de 'lllUi1:0
futurQ, medindo 100 mts de
frente por 1'50 mts. de f;undo.

1 cas.l no Bair.Io da Vella,
construlc!a há pou'co tempo, es�

tilo bungalow,' num, terreno,
de 420 metros quadrados e

situada �m ótimo local.
Dlverr»s lO��5 na praia, de
Camboriú.

'

E lotes na Rua 7 de Setembro.
1 casa de material constr,uida

num terreno de 750 mts. qua

dtrados, no": Bai'rro de :Bom
, Retiro, .

bem" próxima. à. FIl!.-
ção HerIn,: - Preço verda�

deiramente de ocasião.
1 Serraria localizada no Mu

:nicipio de lbirama no local
denomil'iado Serra 'do Cam

bará, com Engenho de Ser
ra �m estado de novo e ca

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

, madeira de la. qualidade.

I U'a máquina de escrever I"Unden'food" - Standard, tr;,.ia',o; no futuro. E entre ('de::'
conl apenas Uln ano de uso, I f;gur�lV']. ::l 1'e1:'>1'0n1." �ÁO cri1,i,l':o

expusta nesta redação pelo I da convoeaçi'i.o d03 jogwloJ·('.',.
preço de Cr$ 5.000,00. I

_. íi::.:',,> "di(,i'io, "iirúlC'u "\i",o·
r"', 1l�n1 de ser Iuod.if e�fd().

(,"!:!I. (at�J'iftL!!.�"e "'a C· I
Ani" (J' ''!lI'" fÓi, ,-::1',;0 OhSCl'V:lI'

Q Q!-aLI��iltl U� �JiR a;;ora� o flUe.. �e i_cr,1 tlt f:lzer é

li n ii d
abandonar f:.. pI'Eocupaçãl"J de cc

men!o ror! an i !'!scolher os <211.'111€1110:-; "IJe11R'3 pc-

Atende em quaisquer co .

marcas do Estado
- BLUMENAU

Vénde-se -um em perfeito
estado, com escala de O à 150
volts, O à 300 volts e O à 600
volts.

,

Informaçêes com VIVALr
DIR, secção Rádie, neste jor-
nal.

.

OUI�OS
ALIANÇA Bem conceítuad ') firma

Tudo Indica, entretanto,

gradedmento
e

•

ISSa

!,.

AJJsembléia Geral
Extraordinária

Pelo presente, ficam con-
vocádos os senhores acionis_. "

t9S. para uma assembléia ge- I retI:·.ar n:Ultas pe,,�r;a'��, con,!)

ral extraordinária, a se reali- J me\mla ue j)l"cea,t1ç:w, que l1a-

7ar na sede desta Comnanhia 1 v:a111 treprulo TI'»} pa d,es 'pj'JVil

à Praça Salgado FilhC; s. n.' das do Ctndaiml.', rIo ('dificiu ��"1

! nesta cidade. às 16 horas de:: 'COl1�t.ru\;;;,o do B;lllCO Hipoteca

I próximo dia 23 do corrente e 1'10 Np,ciO!1é< I, n I;OllCOS m' j 1'(93

I
que te'rá por finl deliberar �o- t:rJ !'cstaui'alll e Cont<,.

bre uma proposta da direto- }\IANT1!�VE-:;;E CALMO

ria, tendo por objeto: I Dur�lnte toda a confu,",iio, Pe'

a) redução do capital n- � 'Jll lllanln'v SU>1 ('alma (l. rom
. tual e SE;ll ulterior aumento; ";';(,l'r;ii,D ,lus ,'c's E';ll1.lttK\ í[,. gri·

e, I 1:.::J1'1:1, que 8ft' :-:egl1ir:un 80 e!3ctrHl-
b) modj_ficação gf'ral dm; 110 '.lu;,; homhas, cnntinunu faIan-

estatutos sociais. i du ii ],miLdii.o.
Brusque, 13 de' abril, de' VÚ1'ia'" Ye2CC3 d;,,,'c·; "Comll::J'

1953. 111JheirOf' ...
�! DU'i qUt' tI ,s.Uf'.TH�io f'n::,·

Genésin :Miramla. Uns, di·
I
H' r(',.�t:J.beh�e;·,ló. Foi !'ntão ((u',

retor-presidente, t
'

I r.:j!.3 rcfer:u a-()� uu ores ue. :f�fj'nh0-
Dr. José Ermírio de 1\10-: e,dos d,' 11l,1]-W'3 os aí cll1 al1.Gc; di

raes. diretor. I ::;em10 que provRn'hnenle
Dr. Rodolfo Renaux Bauer, � os 111PSIJlú" que jH'opalavam ru·

diretor•.

Almiro Miwchadb, Juvenal Cunha e família. ain�
da abalados pelo golpe qlH:' roubou de seu convivio o en

te ine�qw"civel e q ,.lerido

DULCE DA (UNHA MACHADO
elementos para

Vem manifestar por meio destas linhas, os seus agradeci
mentos. ti todas as pessoas que lhe enviaram flores, tele
gramas, e acomparnarán1 até a sua ultima lnürada,

:to; ao mesmo ':·��po convidar para assistirem a missa
de setimo dia que s'2rá celebrada lia Igreja Matriz de BIu·
menau no dia 22 :qs 7,30 horas.

Antecipadamen�e agradece a todos que comparece
r21n a este ato de fé cristã.

... c,_

(

perseverança que lhe é llabi- n:m e de .Joinville.
tual o alemão aqui trabalha' que o brasileiro nordico falas
para fazer uma patria nova, se um português, que ele não.
Edificou primeir;) a sua casa· pudera aprender porque nin_
Depois fez a roça, Como a pro- guem' lhe dera escolas nesse

:lução crescesse, dentro das linguujar,
novas necessidades proprias e

.

Se o Brasil até hoje se

cfu familia vieram as aldeias guardou de praticar o bem
e as estradas. Mourejando com Blumenau, por 'lue hav'ia
sempre, e cada vez mais, os de lhe fazer ago-ra o mal'? Es

lns é:ll[l�,; "ir'tndf'::; fiicn'i'3S para filhos. netos e bisnetos dos te 'é um dos paue,JS pontos do
bH.',;em� f'.�'�:"nci;,jIil('nte vit'1 udes prímeirc.<i colonos, que abri- nOS30 uais com uma vida esta
mor,,;,;. l'am as picadas na selva. COl1S- veL N'ão tendo devastado a
- Nns"futurru; convoca'iões, n- truirum as cidades, 'as estradas, flcrésta como üs ciganos dos

eentuuu r) !.écnieol' ncces:"italllos :le ferro, as industrias, as cen� Estados do Ri:); São Paulo, Mi
de mais dif,'1li'dade e men0'3 téc- trais elétricas. tudo invariavel- nas e Paraná. o seu trabalho
nIca, AG 5'l'leçÕeE brasileims nã'l mente no plarlO dos primeiros tem um reginie de aguas pas'
podem estar à mercê de elemen, ;.olonizadores: a pequena pro- savel. Tenho hoje voado 2 ho
tos que não se mostram à al,tu" priedade, as fábricas, ,as es- ras sobre Blumenau, Rio do
ra da lmportante mi'3são de que létricas, em termos de socie- Sul, Gustavo Richard. sem ção,

são. investidos. l\lelhor s,-.rá ClU(l dade anônima, encontrar um solo erosado,
se escolham homens que, ain1da Os ri.cos,:são aqui lnuito pJU- Não se sentem a'lui os 'efêitos
que de menor enverg.aclura téc- cos; quem tem está longe de, se da maldição qué caiu sobre
nica, se mostrem. no entanto, comparar com as fortunas in- São Paulo (a fuga, da agua do
mais compenetrado'" de seus de- dividuais agressivas de Per- subsolo desmatado, pela razão
veres e obrigações.

'. ,nàmbuco, Rio. Minas e São de que o tenta-brasileiro não
E, jnsist�.ndO, terminou ,Aimoré: i P!l�l<:: Tudo é élivi?ido e. sub- alinhou, sobre éle a sentença
_ Preclfsamos d-e maIS 'digm- j dIVIdIdo

- e por ISSO remam de morte que o paulista, o mí-,
d.ide e menos técnica. niveis de· bem-estar geraL O neiro; o fluminense decreta

que há demaravilhoso no dis- ram para as suas al1tigas ter-'
trito a'gró-pecuário-manufatu- ras de café,
reiro, éuja car>ital é Blumenau,
é a c1âsse média. Ela existe Não tendo tido

I aqui e no outro distrito cuja para fazer o bem, ao Vale do

______..;_, �....:.._
I �apital é Joinville, como não Itajaí-Açú Ca não ser no cam-

. há em nenhum ponto mais do po' da
.

defesa contra a malá

Brasil. Querem ter disso à ria) o poder federal agora de

Qrova? Todo o Vale do Itajaí
saba sobre ele com. todo o má!

tem vinte e poucos comunis-
da COFAP.' Viveu cento' e

(as. Não mais. Talo segredo
dois anos o alemão aqui sem

da propriedade bem divididà conhecer esse genero de ca

e os homens, nos grandes em-
Iam idade dos controles esta'

preendimentos, tr.abalhando duais. Era dos raros titulos de

na base - de cooperativa ou de gloria do poder federal, o ha

sociedade anônima, ver atribulado psicologicamen
Meu velho r,espeit(}, m€u an-

te ,o "alemão do vale, sem con

tigo :: prorU,ndo respeito pelo
tudo 'Q haver incomodado e

alemao 'lue aqui trabalha, é conomicamente. Agora entra o

(111'e ele construiu um tipo de
Estado a deitar cóntra o vale

vida civilizada (pobre é ver-
a maior das calamidades: a po

dade, mas em todo caso bas- lític� de '. eXJ?ortação, com' o
tante apreciavel) a uma tem- �ladl.0 da JustIça _augusta e .do

.

peratura de 35-36-39 graus lJ?-f�lrvel dos e�bIrros prOVIn-

f de temperatura, em terras de CI�S ,de. c�ntro_e do, governo.

I! o u c a f e r til i d a d e
O opJetlvo. Sempre o mesmo:

I·
t i r a n d o o m á x i m � obrIgar o� c�ntt:0s que traba

delas a custa de um labor con-
lham a dIStnbUIr o que pro-

tinuo, de um labor sem des-) duz:em, ve�dendo barato, ven
canso. Aqui não se vê um bas- den�(}. abaIXO �o c_usto, com as

baque, um hom'em parado na
capItaIS paraSItarIaS, que vi

rua. Não há bares em Blume- vem. penduradas nos cofres

nau. Não há bares por'lue se pUblI�os.
existissem ficariam às moscas ASSIm, o Brasil que até an

dada a impetuosidade sem re� tem se eximiu de pensar em

missão, co
'

1e todo� se 1an- Blumenau, para lhe promover

qam à sua
.

cotidiana, o bem,. agora nela ,pensa mas

, .,� .
. Tal a. ló dEi. Blum:mau. par.a fa.zé.l'i'; o mal. Não será

fegar no BraSil aVloes do tl�O. " �,- .
.só con

.

,si, ela só"3- r.n,eH!-or:. ViVer-Se à margem da

(l II. ,:',' >/ .S5,edita np '!la'::sua; von� • p�trla? •

Ela esquecend?'nos,
Popular (mIstos), com de��9�, ',_ . �t1e e do lhO. Q Br;r- h:;o. se�a poxventura maIS be-

': ;"ió'" 11 nunca ,:neste'v�le' e nefIca,
to oficial de 1S'J.sôbre 0$ tor!' :,"

quando deli ":; ,aSs:irnilá�lo'
foi policialmente: "','iEsquecid�
de qu,e o havia largado duran
te oitenta anos, se dispôs a fa
zer o anschluss de um mundo
(lue era .alemão, porque o Bra
sil republicano nunca o qUis
fazer. brasileiro llem a sabre
poliCial. O Estado Novo foi um
dos m900eJÜQS "trágicos deste
póvo pelá s'ua" impotencia para
compreender o Íenomeno ani
mico que era o Vale do Ita
jaÍ- Se tivessemos descido até
aqui em jagunços de Antoni()
Conselheiro, Blumenau fabri
caria um Canudos llordico
com Rio do Sul e BrUsqlle'
que seriam outro tantos Gere�
moabos e Montes Santos. Nin
guem viera até aqui ensinar
português aos fílho� nem aos
netos do, dr, Blumenau e ·de
fritz Muller. Mas as autori
dades, que haviam estado oito
décadas ausentes de �lume- ......... "'W"\f.w ...............,...�"'""... oP'"..·� ..... "" .....,.....>V"\:r"''''_ ... ''''' ................4

VENDA DE:S,TE' DlARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc

-
-
-

(LINltA

coraervau·lhe o confõrto!

neira de sua economia, E note: :

Te!efone: 1597

-

-

Todos os dias uleis·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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cruel na Ven eZIJela

de. estrados

Latina-l Do�Brasii e do:Exterior
das :e���oYn���uéri��t�fi:aré�� tasc�����J;�s ��ai�t��:! PEQUENOS TELEGRIMIS!DO 01,1
teressantes na luta do bornem contra a selva -- esclareceu, em

I i r-id _ O sr Aliomar Baleeiro voltará à

��l���i�� iq�i���:;t:S;'d� ���tr��i�e��v���rhr�gPo�Pê!�:� Trib�dl��1'd;6C��nn�araVll'o�e'l;'a;_ tJ�'aaf;� C��11C��vg� ������nfo: t���r C . escan a osa COI J "",
• , ••poza 10n.

. :

.

I
gundo fçmos Infor'madcs, alguns deles redigidos em inglês.

N� realidade observou o alto funcíonárío d� �ort�:g�o� RIO 16 (Merid.) .. _ O sr. Brochada Rocha, líder do �rrB,estão sendo, de, cerro modo., repetidos os e�O!;Os,t'imeiras falando � um jornalista amigo, disse que a campanha oposicío-
.fu���vi��e a���;l�U:f��o��Ílf:l���e��er��;:-��.asNatur;.J�ente, o nísta,. que falava, 11� ar,:e,aça ?e UI\gÜ�t�', serâ':-ou depois elo

; trabalho de hoje é mU�TaS vezes mais fácil: a maquínária pe- seu discurso, str-íbulndo ISSO ao e eI O O seu iscurso.

: .sàda, corno a -que construímos na Warthington, redyzdo tem-
RIO 16 (Merid.J _ Há espectatíva de falta de água ue .

' .

d b • � '1"05 Dara a construeão e uma ,
.

-

. . ""
. po. e o numero te raç�� necess: �re;isava airtigarr �nte ral em toda a cidade a qualquer momento, pois se espera o

i pequena percen agem co que s
-

•.

I est�uro, a qualquer hora, da primeira adutora O sr. P. Fiuza
I

I t d dí 's-o secreta à Câmara 'Municipal paraI Atualmente, :o Henrlsférto Ocidental tem aoroximadamen- pre �n e pe U' ';!ma se...:aI
te metade da qirilometragern de estradas de fer�o. na m�ndo, exphcar a questao aos vereadores.

cerca de 560·000-Km., dos quais 128.000 na Amérícu Latma.
>.

� { lberd d dAs estradas de feno latino-americanas tem de enfrentar I
• BU�NOS AIRES, 10 tUP) - FOl p,:s.o e111 hbe.I_ a�, e:- .

t o t nh' elevadíssimas como tambem dese:-- pOlS de mterrogado, D clamador de �lefantes Estevao Jackynao somen e.' lU TI a <:" tro icias na, que havia sido pre" � sob a susIJeIta de ser um. dos lança-tos, florestas e pantano� p ,

dores de bombas durar'c o discurso ,do presidente Peron.

. CIDADE DO 'ME}:lCO, 16 (DP) - A Austrália confia
cm que o Comité Ol:ím;,J;('D Internacional não retirará de Mal
bourne o direito de orgvnizar os jogos olímpicos de 1.956· Es
ta declaração for formrlada pelos delegadOS do Comité Olim.
pico Australiano,

.-

-;-- Podemos aíirm:ll'. contudo, quea solução··de todos es-, Naçô_es U�:.idas, �:"va Iorque, 16 <?Pl --:-,
O B��sll fez �o.:

ses r.>roblen'lus está à ví·�ta. Nós, da \Vorthingion Corporation, JC apelo a Ul1lao S::>vlE·hca. e aos demaIS PaI�es atr clS da Co�tJ
consideramos nãú- ser ".'!wessivamente vision;lrio predizer que I

na de -ferro para que DpOIem a prop?st� oCl(l�n�al. n? .sentIdo
chegará o dia em que grande uarte do- comércio privadO de de confmar li Pan Mou Jom as negoclaçoes de �UmlstlclO. O a

nossas cOiupanhias no., Estndos- Unidos, Brasil, Argentina e, pelo. foi fO;I?ulado pelo :=1'
••�enrjqt1e de Souza Gome.> ante o

México e outros país(�s do continente se fará atraves dessa 1'0- ! comIté pohllCO da Assrmblela Geral da ONU.
_.

dovia. .. ....�._ .....�.I\;l.

A

LONDRES - UNS) - O
nacionalismo e não só o natu
ralismo - é a nota principal
do momento entre os seis Gran
des Clubes de Nudismo da
Inglaterra, enquanto lutam
para impedir que seus 50 mil
membros partam para outros
climas mais ensolarados,

O tema da temporada de
1953. que iniciou-se no ultí
I1Yl domingo, na Floria, e fo-
ra elas roupas dos l)ortes"�

Os clubes de nudistas _.

dos quais existem 45 repartí
dos por toda a Inglaterra ._

encontram-se com dificulda
des para convencer ti seus

componentes de que a jubilo
de exercer os desportos tal
como vieram ao mundo o po
dem desfr-utar no proprto país
assim como no estrangeiro. O
problema lntensífícou-se de
lido ao recente aumento da
casta que se permite gastar os

ingleses fora do pais. Os clu
bes temem que I)S naturalistas

locais esporeados por essa li
berdade. dirtgír-se-ão as co-!lonias (Ú� nudistas para tempo
radas no Continente ou a 110·

va co lon ía estabelecida em A

grlstes na Corsega,
BANHOS DE SOL

A Associação Britanica de
Banhos ao SóI, está fazendo
um esf'!n;o supremo para eon

seguir permissão oficial para
que seus socios possam nadar
nus nas praias brttantcas: mas

uíndu não tiveram êxito. Um

porra-v»; de- um dos maiores
clubes, declarou: "uma boa

quantidade de nudistas já pra
tíca Iurttvamente nas costas e Ipraias brttanícas, o banho de
luar na tural". Ainda que au

toridades são tolerantes neste
setor, não é provavel que con

sitam aos nudistas seoxüiirern
por maior tempo assim clan
destinamente. Acredita-se mes

111Q que todos esses planos se

rão debatidos no referido con

clave.

DE TODO e SEU ESTOQUE - PREÇOS, JAMAIS
VISTOS NESTA PRAÇi\.

-

E CIRCUNVIZINHAS.
VEJAM UMA A1'.I[OSTRA DE NOSSOS PREÇOS:

Sedas Est1Jn1paéli>.s ele c-s 12,00
Sedas Lisas c-s

, 7,�O
Lãs (Enfest. largo Cr'S 38,<>0
Crepex (Pique) c-s 32,00
Voiles . Cr� 6,90
Lcvant.ínc Estampada I Cr$ 6,40
Linho Fio Irtandez Cr$ 65,00
Casacos ces 235,00

Casacos 2!4- c-s 240,00
Blusas de 'Lã c-s 85,00
Blusas de Malna Cr$ 25,00
Chapéus .

.
Cr$ 48,00

. Capas para Ue mens Cr$ 290,00
Camisas 'de Ln . Cr$ 98,00
Camisas de :-::e:la erS 100,00
Camisas de Tr5coline Cr$ 35,00
Ternos Feito'; CrS 250,00
Chapéus de C:1&Untg

(crtanças) .

Chapéus de Cb�ntung
(honpl"'�)

,casimiras ({!o.r�e)
.

Linho Fio Ir'ln�'dez
(corte) • Cr$

Pulowers de r·fi Cr$
Pijamas -

'

Cr$
Cmtos de Eh:;:Ccos Cr$ _

Zefir· Cr$
Xadres Idem CrS 6,50
Brins EspecH''-;s Idem Cr$ 9,80

Não duvidem -'- E' Liquidação Real � Coisa jamais

I
' vista em todos 0<; tempos e orerecicla ]leIa CASA

BUERGER aos seus amigos e f-teguêses.
CASA BUERGER. LTDA. - Rua. 15 de Nov. SOl>

BLUMENAU
__W64Çw� ••�d+�+�

Cr$

Cr$
Cr$

N. IORQUE. tINS) - O ])J"'- Dis, e m,ü.� adín nt e '11'''' "pu

"d.�nLl< venezuorauo ;>.1'11'(,,, pc país torn gHLndc s'lllpnt:a p.,J"s
1'U1: .Iimenez. cOI1C,.deH ont.em EstadoR tTn:do'1. c no ;:uú<":-no

urna entrevis-ta à irnprens« dl' henl!sférico ocupava urn lu�:lr
Nova Iorque. I

de projeção aos dl'lWÜ'�. (-,-"tnd�
Acentuou jnlc;almente I) pre·; pronto a. cotanorad com _0 r'üI"i\'

·sidente venezuelnno, que ,---eu l_ai';! nente e com. o mundo )I "I"J em

estâ pronto a lutar ao lado '(ii) f g'cl'al.
mundo livre quando se tratar de i FinalIZOU afirlll?:n�lo que a V�defender esse mundo. das >,""r,...ds nezuela. tem suíícícnt e poderío
daquele outro, o mundo dH ",sel.n'l militar. sendo que para 11';:0, de

vídão vivido tietrás da ('01'� 11,1 dica dez pod cento d,� seu Ol'{)a.
de Ferro. mento geral. .

CONVITE
A Firma PROSDOClMO $O(�EDAõf ANONi ..

r4A, fm8� de Brumenau, tem () sumo pra ...

ler de convidar seus amigos e freguezes
para visitarem seu estabelecimento comer

ciai, sito ii rua 15 de Novembro nr� 900,
para apreciarem o variadissimo sortimento
de tapetes da afamada .Fábrica I T A.
Vendas a vista e a lorigo prazo�

Blumenau, Abril de 1 9 5 3
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Algo irritante - aliás, eterno assunto dos pediatras e e5-

pecial istas de crtancas ._- é o modo de certos pais tratarem
seus rebentos como se fossem seres absolutamente incapazes
de respirar sozinhos. Na verdade, um bebê possui, desde o nas:'
cimento, um bom senso admirável! Apéuas tudo é novo paraê

le. Até que aquêle cérebrozínho, "novo em fôlha, aprenda a
transmitir ordens aos nervos, sôbre como agir ou como con-

',Ü":JIÚ-IOS, é necessárlo algum tempo. Experimente colocar-se
no lugc r dum bebezlnho. Com o' aparecimento de novos prd.-

I ?lemw�
todo'; os dias, gal'anta que você nâo agiria melhor que Iel � ,�"#

O "tutú" é uma. iguaria de fei-
I

.

Mamães suoer-zelosas, que insistem em fazer "tudo" p;- JOão 'preto cozido, misturado.ra o Ii lh inho , não estão absolutamente ajudando-o a crescer,
mas a-ien.is retardando U seu desenvolvimento. Trata-se muí-. com farinhà de mandioca ou
tas vezes da lei do mem-r esfôrço. E' maís fáciL. e mais rápí- de milho, servido; às vezes,do (há tanto que fazur, não é) atar você mesma os sapatínhos acompanhado de carne sêcado caculínba do que ·espE'rar e ver se êle, sozinho, dá conta tio
recado-i.

. desfiada, couve picada e um
lVL .S procure encar..·r o problema desta maneira: se, você bom môlho. A digestão dos

oerder uns pc ucos m iruros todos os ríías e ensinar-lhe a arte a.Lí m e n t os preparados comI intrincada. de vestir OH de c:mer sõz�nh�, haverá, dentro,em muita. gordura e tempêro 80-pouco, mais tempo para voce. Se voce ainda procura trata-lo
como um recém-nasvidr- êste garoto vai ficar 'agarrado às saías Ire um processo mais 'demora-
da mamãe por muitos e muito anos futuros ... Isto tulo não só do, que obriga o estômago a
torna a sua vida bem rnaís difícil, mas também restringe o de- redobrar de esforços para atiscnvolvirnentn de seu f.iího. Ninguém admira um garoto cho- var 'a secreção de suas glându-1'50, cheio de vontades, que não sabe dar um passo sem a aju- las. Neste caso, é sempre bom..iiiiii__-_�_;*"'�'"í;·;.u.;;'!li!f!i8_;-••�,,;Z,..__.��� da da mamãe - e é e'il", a criatura desagradavel que os pais.. - ,_ .' .�

I multo zelosos acabam �::,r formar. tomar "Carboleno". O. uso de
I Todos. os bebê:; S�tI .imttador-as por natureza e .só .apren- um anti-ácido e digestivo co
I dem depois de muito . -nrtar. Adoram fazer suas proprras ex- mo "Carbolenó", após às re-
• per iêne ías - no banho, por exemplo, gostam de brincar com
o sabonete e experimentar que gôsto tem. E se for um sabe- feições, facilita a digestão dos
neto inofensivo, especí ,1.1 para crtanças : {como deve ser) não alimentos gorduX"osos e prote
llú inconvniente algum ge a mucosa do estômago con-

I
Eles gostam ainda de pôr os sapatírihos ou botinhas - tra possiveis irritações e in.não imp; rt� �e têI? jeit» .ou' não ... e acab:;m aprendendo antes fIamac_ões' do que voce imagma. l),'lxe que seu bebe demonstre tôdas as __:==-....:_-'--__.,.......;__-----'--.:..._-----.,.�--- ___I suas habilidades e um dia você verá que êle é d.e fato um ser

pensante c não a crtaí ura inerte e sem iniciativa que vocêimaginava]

�����������������#��������������������,
.

@
P I. A N 'I' A S: Para decor:.:çócs - Ins�alaçi)es �, de casas - LOjas - Hoteís. OSW. �• . C O N Ii' E C ô E S: Decorações de janelas �-

f-inas ou

Sillmlesi
'l}

V E N li A: De acurfinados todos os preços. TOME NOTA
Aquecendo-se o limão antesATELT:m DE DECORAÇõES < rle cortá-lo, consegue-se (). do-

I
f. A L B E R T K ti N $ T l E R � �:�ir�,o S�a���i!�e f�::;.e se ex-

ARQUITETO DECORADOR DIPLOMADO NA $ PENSAMENTOS:
--- ALEMANHA o ":� Num moço honrado, o cora-Blurnenau - Rua H. Hosang, 9 - Caixa Postal, 582 S cão antes de impor prazeres,

�����,..._��,..������,;,���""",,,,,,,,,�,,"�,,,.J';""J_��"".:'_����_.ç..,.....,...,��.�
I
ünpõe deveres ..

- C_ C. Bran"
co.

O b a do Cabeça As vezes, é penoso cumprir
.......-..... ue r n I "um dever; mas nunca é tão pe-,.

n050 como não cumpri-lo _

� A. Dumas.
A dissimulação é a arte de

compor as palavras e as ações .

com o intuit.:) de enganar.
Confucio.

RonJa c/a

-YO (E P o D E R Ar G A N H A R
A U TOM O' V E LUM

Fazendo suas compras nas M O DAS C II .fi N E IJ
Sensacional concurso parclal com a distribuição de
mais de CrS 350. '100,00 de prêmios. As

MODAS (HANEL
dístrfbnl a cada freguês que comnrar PARCELADA·
MENTE mereadorras no valor de CI'S 1. OíHJ,1l0 um Cu
pon Gratuitu numerado "LAR lcELIZ" para (�lm�lJrr�,r
ao sorteio, no dia 24 de Junho de 195:� pela Loterta
Federal.

M se
CONFECÇõl�S f'iNAS PARA SENHOI�AS E CAVA
LHEIROS - VK'lTInOS - CAIA;ADOS - JERCEY
SEDAS - CA;,\-1!"1AS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS - ':rRNOS FEITOS PARA lIOlUF.NS E
CRIANÇAS

n. 15 DE N{.;VEMBU.O, 1393 - Blumcnau
Estnr!u de Santa Catarina

INSTITUTO DE OLHOS Q OUVIDO$ � NARiZ
GAR6A�TA A li I $ O

De volta dos Esttõüos Unidos rClH!('Wl1 a sua clínica o

dr. Armínio 'I'avnrr s, que em cornpanhía eh dr. F'errian
do Heusí, prestarão .. os seus cl lr-ntes o que hn de mais
moderno Il,;; SH;l� pspeeialidade;.; de olhes, ouvidos, na
riz e g�ll"ganta.

.

_

2 j I( 5 to 1 ti> 'i
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PH.OBLEMA N. 637
Antrnto A. Vígar io. Araras

IIORIZON'fAIS
1 - Dr; 'hronze. V" ..redor de rua-

2 :.___ Ofegar, Cloret« de sadio.
3 - Acertar. Med:cla itineraria chinesa .

.

4 - Coelho novo. Basta.
5 - Tribu íricllger-u do Amazonas.
fi -- Gramínea' núc:va.
7 Esnecie de vinho (li) Mal'lle.
3 �-Pinheiro do Prasll.

VERTICAIS

..
' ,

Senhores ;Comercianles
RECEBEl\IOS

RECEBEMOS WHISKY "CAVALO BRANCO". "GILETE
AZUL" E "TALCO GESSY",

Fraqueza Em G-eral
VINHO CREOSO'l'ADO

Silveira

ELEGANCIA
Na presente estação, serão

usados chales de seda, fina,
com franjas bordadas.

iPara as

QUE uma estatlstícu há PO:l
co tempo publicada nos Esta
dos Unidos revela paradoxar
mente que naquele país 80%'
dos casos de afogamentos em
rios ou práías de banho ocor
rem' com pessoas que sabem
nadar-
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I a b e I a do
•

II II' ..,

IVIS o

para
.

autom�veis, caminhões,

providencias serão tornadas durante a teuniã",
ii�;ntes a evitar antigas itte!lular�lhldes

mais sugestivos de- do à Primeira Divisão. Com serem bons os seus propô- que diz respeito. à elabora
verá ser o campeonato da muita anteeedencia Ioram :.:itos, afim de prestigiar um �'ão da tabela de jogos pa
Segunda Divisão da Liga traçados planos com or. campeonato que será autên, ra o Torneio Inicio; compe
Blurneriauense de Futeból. quais possa ser assegurado tica "guerra", ',içã3 que será realizada a

Tendo à sua testa o esfor- o maior êxito possível à Este noíte mais uma ím- 1.0 de maio, no gramado do
·�ado e criterioso {�esportis- disputa oficial de 53 e to- pcr-tarrte reunião terá lugar Vasto Verde, sito no Bairro
:a Benjamim Lima, o De- los os clubes, por sinal. te- na Liga Blumenauense de da Velha, Outras delibera
partarnerito de nosso fute- em colaborado com os di.ri- Futebol, para as agremia- cões deverão ser tomadas
:)ól menor está 'torna rido to. gentes de nosso associatíon, '.ÕES da Segunda Divisào. dur::,nte a sessão que logo
das as providencias neces- onviando seus rapresentan: Entre nutras assuntos a se- mais à noite se efetuará na

"árias no sentido de dar & tes ã iodas as reuniões pro- rem discutidos, destcca-ss sntídade da Rua XV de No'

gramaL3s, o que evidencia sem dúvida alguma, aquele vembró, tendentes a sanar
..'M·,

as falh�s que ainda com-

sera nor Z1nl�S O certame de prometem, de 'certa forma,
(I li' u.eu fUI ii o brilho elos campeonatos.

• ..

da L!!J F Espera-se, por isso mes,

JuvenIs .
..iJ. • mo, o comparecimento dos-

Hão roais poderão fluDc.aR"r as ligas i repr2�ent�n.tes de todos os

. . . I grermos filiados ao Deparãrregul!!rmente Constltudd.3�. tarilent(�da"-SegUl�d�-Divi�
Terça-fe ra ij noite esUyer':J,m fato de nossas prmcipais ,'::';1'(' são

à

séde da L B F �s 20
111"iCO-�s cederem seus L',·t· "t'li.-,! �:'l (_ l,_ ., • _e

.

" •

".
•

�'eun:��o� 111::l i::i uma vez 01-; 111.Cn1- ._ - \_: - - L.....

11 d I 1 d
bros do Conselho D'v:",ional,da '.Jura

-

eis jogos, embora isto 10ras e 10J€, lnc USlve (}

Liga Plumcnriuerrse, noümdó-s'o reconhecesse um ge.�·;o cuvalueí

I
Guarani. A título de eurlo.

apenas 'l ausenc!a do represc n resc�. Seu. �arec�r. f�i. apnn':dc :;�dQde, daremos aqui.a rela,i.an�f, do Gual'an F. C. pelos de:l1�1." nIemhl?,. do. ('-en S'UO dos clubes que intervi-
Foi alvo de debates. mais umn sell:_o Dlv)�lOrw1.. dl'lIbel'a:?do -.e.; rào no certame de 1953:

vez. o cnmpeonnto 'de juvuu: entãc, purnr os clubes j II 3'!OS
"

.

deste ano, tendo ficnC.: decídtlo que pei-mtt.írem a reaüzncâo dr· Vasto Verde, Amazonas,
conforme vinha sendo e':pers'.:o pelejas Inf'anto-juven « não 0[; I Pregresso, Fluminense, Banque o mesmo será f'eto por zo ciaís em suas praças despor-tivas deirantes, Flórida, Bom Re·
nas. Olimuico, Pa1111eiras " Vee: Por outro la'do, tomos tarnbcn:

I
tiro Guarani todos desta

Cl'UZ ltíta�ão pela "zcria Blunlf' Inte rados dr- .q�!e as ligas <ltua�- cid�de; Juventus de Testo
nau", 'enquanto Carlos Re!1aux mente em at.ividude, s"m ccndi-

S 1 FI t d' R' dpaisandú e Tupi Geriio adversá- ções legais ';:.11'0. funcionar, serã;) a to; • ores a e 10
.

o

rios na disputr; ti,l "zona Brl!S' extinguidas. Testo e União de 'I'imbó.
que-Gaspar". A deci,·,áo d-r cei-tu:

me dar-se-á no c:trnpo oficial da

�
I

� �ast·a-O so�re oletaL'ga Blumcnau"nsp de FUieh::Jl ping o sr e I a�l��v�io,: �il:::�i�i::. ü Olín,plco fc· ii II
•

ja�:��:ld�Í!��.. P;:,;���:�:�n�a�!�:,B;: �90 dO novo pre'ollde"nle dO'.Jenciado do Pl·jsandu de Brns- U U li U U
que, c1is�e dos prejuiz"", nu" ,,'

�=::�1 1��:I;r!;:�tn:�:�Va(� ,f��nl�O; .�1� � r e Dl -I o Es�ortl'vo O I 'tI m P li C og'Ul1iaS entidaUi;s HCRftlr:;I·nt •

;1�:�;�1i(��1'�C'�;�1�':;���i:�1l�:���.;��. .

"iciai>', COl11pl·ol�1etcndo. dcs;33 A eleição do sr. Benja-{ pudesse',Tl t!:'rminar as desa·
mane'ra, os' Pl'Ólwios qua':h'o!' miríl Margarida para a pre- venças e mal-entendidos
llsnitú" I1lls com)Jl'til:õe� üj"e'ah 3ide:1cia do Greln:o Espor- surgicics de forma incom�
'la Lig:' BlumennU('ll,'e de Ft:ie- �ivo 01ímp�co foí encarada preensível, cujos reflexos
hul.

f' con1 simpatia geral nos me. se fizeram s.ent.ir rápida-CI·itieOU:· da mesma form:1, .
.

:()s eSPortivos locais. As fi· I mente na condúta de suas

guras de prestígio do fute- I
várias representa!�ões esporo

hál citadino consideram o· Uvas em v3rins c.Jrnpeti-
portuníssima a escolha, de ç:õcs. ..

vez que se avolumavmn de Ouvido pela nossa repor
fU1'lT1a assustadora os pro- lagem, assim se pronunciou
b1emns interno:� eb alvi.-ru-I �Gbre este f:üo c. sr. Sehus-

1_'," S"'-1� Cltl" ')ll J v· ..··, s , .. I, tiúo Cruz:
.

). (I, • LI 1 � J (. L,.,L ,CL
. "D - -'., � -'t, 1::riú(!u lIO clube um clírna I ---:. a� �11;H; �cf'l_ ue as

", I '. '·"1 I' "1 'r'-11
-

"1: li e felizes fOi a lJ1dlCat�aO de
., t 1..1 " (J Il " l,j ii -ll d B

. .

M '-1
. el1Jumnfj largul'luà para

ocupar o cargo máximo da
agremiaçã!l da AIamêda

leu ..

máis afamadas marças!

duráveis, . em
maior expressão passiveI
ao cer-tame que dentro em

?OUCO terá início, cujo nú
msro de participantes será
bem grandes, muitos dos
quais possuem credenciais
suficientes para serem con
-slilerados sérius candidatos
ao título máximo.
Contando com o apoio

. imprescindível do presiden,
te da entidads local. o Iu
teból da segundona está Ia
dado a proporcionar no cor

rente ano atracôes sem

igual ao públ ieo, �1Uito em

bora um de seus cartazes.
o Vera Cruz, tenha ascendi�'3;�����������������������������������������������_�_������ � . �__

p�o..

ENDEREÇO DOS PNEUS"

INSTITUTO DE
OlhQ,s.. OUVidOS Narize .. Garganta

do� Drs.
A' , �

r..rmlAmo avales.

.

Grave acusação do . Bandeirantes ao
Juvenlus da localidade de T. Salto
Prazl,de 5 dias CDnçedido ao tricolor para provar a denuncia
o presidente 'do E. C. Bandei-' "Os atlC'tas Aloisio Jansen Cc. deSligam .. o que nua foi argu;..'

rantes deu 'entrad'l na LBF d � Jovelino Perd:-a são ama(lores e pc;lo clube de origem. A denúnr:i"
um ofício. vasado nO'i; seguintes ne�Ga quah'Jade não pO(lc f]cr;m levantada {j"YC seI' jl1'oy[;rbJ ln

I
termos: "IImo. Sr. Sebasti'i.'} ped'da sua tran'Sferenc'a. a nií.·.) rUI surtir os seus efe:to'l. Man'·

Cruz, DD. Presidente da LBI:<�. ser quando houver apropriac;ã" feste-Ec, em novo prazo de t; ',:?
. BJU1:ne�au. Pl'eza'Jo Senhor. Pi!· de material do clube do qual,;,; o club:, de origem".
tla"pres'énte; venho comun:car':l
V. S. que, na qualiClade de l1r2-

sidente do E.C. Bandeirante';
não concedi e não preten'jo cem

ceder as transferenc'as dos jo
gadores Alois':o Jansen e .Jov�]j·
no Pereira para o E. C. Ju.ve�1-
tUf!l de Testo Salto, par (;e tratar
de um clube que Jlaga jogado""'"
:ievendo ser con��iderado profis'
�s'on31. conforme Us leis do Cil

porte, e, opor.tunaluente. ena'ar'p;

com um' prote.õto."---"--'-=
C·.C_==

. Sendo o que de mOllE·nl Jj m'

me apres'€ntava e certo de flue
V.S. tomani as nf'ceEsál'i"é} PI'I)
videncias ao que' rf.'qller a' p",,
sente, assino.a eonl". f;anda(�ü(""!
Esportivas. E. C. Banf·lí�·ranfe·;.

l��:;bet'to.�hnnier'mtHt'!1FP1:e�id"'� ...

n's'o'la'II'o IIreSII'enle�-�-a--�'-R-E-'" ��_�J���� 1�1;::':��t;;:��;'ll:;'�.�I:'I':�::j�I::I Como e faci! de se verl.rical'.
.

I
trata-se de urna denuncia bru;· çao sobre o �Wll re1alo1'm salvo

���e;:�va�,se ��e 1��0��:�0 �:��'lpl'r'au�a O sr Ge'rbar�' 'No-Diferi· �q..����ç��C,�'):f:l��:;�'��;S�l�:::���··em no",·.'o futebol. Aguarda·se, a-

i ���:' c�u�:at�:toS�t�e�r:i:�p��;� '.' II'
_,

'

__

I �r;'���ia�!({�!�����\':r7�:"'�:i�:�:�tendo naturaln1ente, novos e 'm· I ·Recebemos d;: Sociedade Re- ciednde, no bie:lio de 1!b3 a lD"".!
1 .,�. tportanles Uelalhes sobre o fato.

.

! . .
I con 1<-dl11en .0.

creativa Esport·va Ipi1"3nga tI li l"ccaindo a e,-;colhn nos ;�(:I:�·U 11··-
l\fa'�, não ohsiQ.nl.{1 istiJ. ;I})(; �l!E'" o desllacho dado ao ofíc'o do .

't
.

I 1
aBndeiral1tes. pelo SI'. Sebastiiio

segum e c.rcu ar,
i
tes sen 101'es: do cu' dado qtH' j t'\'C "111 nán ni·

Cruz na noite de' terça-feira:
"Cumpl'indo as dete"l11inaG�_es I Prc'sídGute d" Hom''': Oti [

vulgar ponto� de scu reja;m' u
do sr. pre!3jdenL�. ten]10 .a gr-:t.tfJ lIcnnint?:s; Pre::;i[lpnle: Cprl-..:'I1,[l A..imoré S('lnprfl dejxou G�caJi:ll
satIsfação de 'lr,var ao ,;onlice:- ':::;. F. Npurc�t: 1.0 Vice Presiden-

algun� detal};e� qlW "alem e!llEf
mento 'de VV. 88. que na A'· te: Arno Altrmlml'g; ih V'cc vc)'(la'dfú'a Jevela<;:ào, traindo
'lembléia Geral Ordinária, Ic\'ad.J pr'('sii!pp' : Ervino Seiler; Sec,'" seu oigilo.
a efeito ·no <ta 20 do" mareo ú] tár'{l r.··t !:' Hr;r'mann .Tohnn· PRECISA1\JOS DE MAIS
timo, foram ele;tos e ümpo;,mdoE 1.0 S�(:r,,·tário ,Tocé OHm'pio R!! DIGNfDADE E ll/lENOS
os nOVOG membros do Con�e!hL mo:;; 2.0 SecrE'tál'ip: Heínz Du TECNICA
Deliberativo. \\'e;" Tesc)ui· ..;h;i, :C;éi'31: HclmuU� .Ao tempo, POI' <exemplo, em

E, baseado .no ·artigo 23 I_:oc Prohst; 1.0 T.pT.�curciro: Hn.l1' "=lue il'lforn1ava que não fHz:a 11�-
E'i;tatutos em vigôl'. o C::msdbe Ma;;.r; 2.0 rI'c'1o\lre:o: F'"l�, nhuma aC1l8�lçãCj Iimftan,Jo-"" "

Dr·liberat'vo, composto de todo�' 0., :Wfilc':Il'te!1: Direto!' Social: relatar 0-"; I,üos hnví.uo3 c "qtlt'

'1
O� Si'U.3 111embr.os, reulliu-,:'c, e�e- H·ans Fu)Jrn,ann; Din,ior· do!· cOl11õ'de.·av:l' Jatos cómúns
gendo' .e empossando os comp(l- E,'portcs: Helmüth p;1rll('kel': 'delegaqGes", A'Il1oré' admitiu '.1'1,'
nént·C'.;; 'da Diret01:ia, H quem ea· i-::Ol�selhà Delibcntivo: Presiden- o;p.reii8nta.\'a algar.:;;.s "ug'C'stú'"
berá d'rig:r os ';lasUn03 desta So- cp. Paul') \Verncr: Secretario ltie. julgnva, mereciam !-'er ueL-

-=-_:_------_:_----'----'---------------, Edgar Paulo Mueller, {Conclui na 2.a pãg. letra II)
� __

Ao 'fazer esta comunic8ção, o' ��-__ã�_iSAiiim_--_ã-ãi--m;------------------iiiiiii_�ti iik'QRtr •

atua"s'U'l'ig",nlcs do Ipiranga·
eontalu COJ11. a colaboração fi D

'incentivo desse conceituado (1[8,

rio. para que ü ·êx'to de ,;ua ges-
tá,) seja completo.

'

Sem ouü'o porticul::Jl', valho·m.:;
do prew'l1te p�ra apl'e.3cnt:u--vos
Im minh!1.s '_;::Ludac;õer< maiR co:'·

diais.
..JOSE' OLIMPIO RAMOS

Fm:mado pela Faculdade de Medicina da Uni
. .

versidade do Rio de Janeiro
Professor Cate'drático de Biologia da Esco-

.

la Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sanson

Chefe Cio Serviço-Otarmo do Centro Saúde de
Blumenau.

.

Fernand Heusi
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

. .. Rio de Janeiro -�--

Ex-interno efetivo do Servico de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
�On. Ex-assistente da Clinica de olhos Dr.

Moura Brasil -.-�-

_.•__
4.):w ••....;__
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LaDISLAU IlfAIAJE- .'. ....
...

.

de
CASA "['lo f:APITAV'

R. 15 de Nov., 591 1.0 lmdar - BUIMENAU Do reJalorio de
aimoré

a ..�og;ir dia
Vef2 CnJz

Rio Branco. Com as quali�
dades administrativas de
que é possuidor, sabendo

o Ve:'a Cruz IWu,u i, i.:;' 1 Biu' interpretar C,)Yl1Q l'linguem
"1l'I1:wenilC d,' Fuic!Jul que ll", as verdadeiras finalidades
:,oilc('des,:," a data de 26 ',;0 cor- do desperto, sÓlnente ele

l·c·nte" pois nesta uporLunid:Hl.: poderia harmonizar certos

Je-srja. C')!OCUI' sua "{juipe de fn- pont:::s divergentes dentro
[('hoI em jo�o contra UIll a'.:\·('�·- ::!e Uln clube de gloriosas

tradicões como o Olímpico,·,:<";0 nindn !liio dc,_;'gnado.. Eu- Tenh;} absoluta 'certeza de
; e�d ·Dlünto3 Yênl se prOC{)::'':"rill{�O

que corresponderá à con
<:':OUl diver.'-\as agrenliações, porér'l fiança nele depositada, mór
:J pres:nte nlOmcnto nenhum l"'- mente agora' que ten1 a aU-
sultado prático foi alcunçàJo, �(- xiliá-Io um punhado de al
crediiandoíW que os crumlUEi- Iti-rubros da velha guarda,
pr,,, ,dej:un deciühloi',a levaI" :];1;' de cuja 'colaboração não

um �los qU�dl'Osll�Ode p:es�i�ldir, �:a verda
da D'visüo Extra ue Pro!'ss;o- ele, o VIce cacmpeao da L,
l1ah� da. li'ntidadr blumenauenc,e, B. F.".

o

BANCO INDU'STRIA E (OME'R(!O DE SANTA A.CATARINA s.
- l\Iairiz: I T A J A I'

F'undádo em Endereço Teleg23 de Feverei!'o de. 1935 "INCOn

Capital Cr$ 50.000.000,00
" .. _. 35,OQO,OOO,00Fundo de Reserva.

1.0 Secretúr':o".

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

Total dos depósitos em 28.2.53 maís de Cr$ 700,000.000,00

J\GENCIA.S E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS YRAÇ \s DO ES
TADO DE Sft.cNTA CATARINA, NO RIO DE JAN:EffiO E CURITffiA

Ta�s de Depó·-!tos
Depósitos li vista (sem liIn.ite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SlTOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 210.000,00 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%:
Limite de Cr$ MO.OOO,OO 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias '. 112%

e IRETInADAS LIVRES Aviso de 120 dias 5%
CAP ITALIZAÇAO SEMESTRAL

ABRA UMA CONTA NO "I N C O" E PAG UE
.

COM CHEQUE

o diretor do D2partp. ...
mento de Arbitras da Liga
Blumen&uímse de Futeb�l,
sr. Salvador Lemos dos
Santos, por indicação . da
Federacão Catarinense de
Futebóí, com a aprovação
dos clubes interessados, de
verá controlar domingo pró
ximo a partida América x -

das me...FUmes e máquinas fotográficas
.. .... Ihores qualidades

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR.

- - -

1.436

(Defronte ao treine Blumenau")
.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PL EJAM OS
RE'SSO

Quando Max lV1el1nJa, que é homem honrado e boníssi-
1110. gerenciava o "InclJ' de Jaraguá do Sul, níngu�m dava
Ilada. nor êle como ad!>1Ínistrad·:r. Hoje, ,9orém à frente da

Instalado em ponto cen· prefeItura de Ibirama, 1."calíza úteis e notaveis enmreendimen
traI da cidade, na rua BIu- tos. não d(;ixando tamb-:m de emprestar o seu vaÜoso auxilio.

sempre com aquele sir"Jático sorriso caracteristicamente orimenau, <.: Churrascaria e ginal. às obras s3ciais QllC ali se estão efetivando numa con-Restaurante "Nova" possue cretização manifesta dto progresso.
. ,

acomodações indispensaveiE, Individl�alidade. ::;imp1es, ac�ssíve1 ,e <;:a_valhe.ir.csca, Ira

e ::1ecessárias ás refeicões ! lVlax. amanha c domu:�(', prestar contas a VISIta ofICIal do Go-

b "'d -
.

"

d", vernador, com hone,t!d:'de e desenvoltura, do que fez em be-(I ser\ all o se o n1aXlmo e neficío de Ibirama e ';e'l nov:).

higiene e conforto, sendo: PrindpalnL 11e as'_im- o sr. Irineu Bornhausen poderá
servidos pratos nacionais e. constatar a opero.5ida�e e d�namis�o de. um modesto prefeito
estrano'eiros I qu�, numa, das colonm'" maIS ferteIs e pitorescas de Santa Ca-

]"" .'
. ' tarma, esta se revelanc[, condut::r desassombrado do adianta-Poüe m2sn10 ItaJaI se oro menL de sua terra e �\'iícidade de sua gel�te,

Congrésso par� examinar ã atu;J Programado
.. "li b ,,'" para o dia

corquntur« economIa rãSI elrã RIO, 16 (Meridional) - dores que não ratifiquem 3-

Voltam os comunistas a uma

I quele protocolo. Infiltram-se
_ Roall·s� ..�lI:!l dl-:I 11 do M�I'n a f'!UfliªO IDrn· �90 P�ulo noca ��mpanha contra o acor- agora, ·OS comunistas tambem

" &li 3v ti III iii u U v lU � U U do mílttar com os Estados entre os trabalhadores para a
Unidos. Foi programado para

I
campanha contra o acordo.

o dia 23, na Esplanada do Comícios relampagos são
Castelo,· um comido e 'Q ma- promovidos nas fábricas. en-
nifesto já lançado 'para con- i quanto os volante ...trabalham
vocação do povo -e qua está quase ininterruptamente, vi
assínado por um marechal re- sitando os estabelecimentos
formado, de mais de oitenta industriais. Ainda ontem fo
anos de idade, nove generais, ram organizados diversos co
tambem reformados, um almí- mícíos relampagos na fabrica

TAXA OFICIAL PARA rante, igualmente reformado

I
Mavilis, enquanto, por outro

ESTUDANTES COMUNS e outras eminentes persona- lado, volantes com turmas de
RIO, 16 (Meridional) - Em Ildades- .

empregados de hoteis distri-
Fraqueza Em Geral face do despacho presiden-l Executam os comunistas \buía folhetos com inscrições
ViNHO CREOS()'r,.I\nO eíal à FIBAN, foi autorizada um 2)lano assentado na con- e critica ao acôrdo. Anunciam

a remessa de 2QO dotares venção nacional contra p a- os comunistas que idênticas
mensais, taxa o:l'icial, para ca- ,cord') ll1!litar, Amanhã, à tar- ações se:-a.extendida por ou-
da estudante c rmum, excepto de estarão nas escadarfas do tras capítaís, para coletas de
os bolslstas.: que já estávam S�nudo para m�<: concentra- .

assinaturas e memoriais de
registrudos naquela orgão da çao, qllando pedtrao aos senu- protesto.
carteira de cambio. A medida I

-

.

vigorará até junho proxímo, I

U � d h::l\�t)���:, (i��,e ��t�ri���ninn do
i ' timas em ç�rc es1"OI A' PIQUE A UBAT,EI�IRA i '

RIO, lG (Mel'idi,lt1ul) - Na]
tlüit!' de segunda-feira, se- I�lIndtJ comunicação recebida I

•• •

��;��(��i��t��;'�x��a:,�I��n�:� I,prIS'oneIrosVIII ntctrograríoo . RIO Bran-

;,;o';;i(�'�:�d;;��� ��e!1:��P��f�t�� I
--- Terminados os trabalhos nos centros de recepc'ãogulhar de possuir um esta- ocupantes, arrastados pela

belecimento no género a correnteza, foram salvos, com MUNSAN. 16 (U.P.) - rio Yalu. Na sessão de preenderfam o necessarro

altura do seu progresso, ex�eção do tenente José dos Os aliados sabem que a foi assinalada porém, processo para o reinício das-..:> ReiS Castelo Branco, que está <'- , _

pois, a Churrascariae Res' desaparecido. Até o momento metade dos soldados doen pela impaciencia manifes: . negociações de armistício
taurante "Nova" é digno todas as buscas para !ocaliza-I

tes e feridos que lhes serão tada pelos comunistas 'para propríameute ditas. O re
de merecer a prcferencia c:�� �o, corpo, !,r:;lusíve as �ea- entregue� na proxíma se- conhecer o momento em presentun�e nor��-coreano
d lnw��s por aviao, foram 1l1- gunda-íeíra na zona neu

-

que as Nacões Unidas

em-I entregou
a delegacao aliadaos viajantes e turistas. frutíferas. ,I -

l-=>
." ,

,
____ ...._ tra, sera composta nao de

_.. _
uma mensagem pedmdo ra-

Fatos da Semana coreanos. Enquanto oficiais Novas dlscussoes pida Í'PSDOSt::' à carta do g-e_

O
do Estado Maior trocavam .

b rrp b "neral Nam II, se::da-feira

I- n aA m 18 C O e reall·zador as últimas recomenda<:ões $0 re a elro Tas últIma, na qual sugería fos-
a respeito do proximo re- sem obrtgados por um paísRIO, 16 IMel"dionall () .'

patriamento dos ü.400 pri- projeto que Cl"u a "PctI'olwás" neutro os !1dsl�meiros que
sioneiros aliados e comu- éutraní. na. Ol'Jem do dia. sexta.- se recusassem a regressar
nistas, deve-se a entender, feira próxima. conforme ficou as- ao territori:o comunista.
d 1 d

.

d
s.entado ontem no Senado entre Oficüüs encarregados deo [: o comunIsta, que to o o sr. Alvaro Dolvo e a. Mesa. Os

'

. ,

mundo ficaría surpreso ao avulsos já estão prontos e tudo m�nter conta.cto, dlscutlram
con:;;tatar como foram bem leva a crel' que o projeto per-! h_?Je � maneIra em que se·

tratados os prisioneiros a-
manecel'á na :pa�ta dos trab�lhos ,rao dl�postos_ os_ agentes

r d d t
- durante alguns dIas, ta:nto'5 (lao os em cIrculaca:J propostosla os

.

uran e a �u�dPder- orador�s inscritos para. deba.t�r o
" para o tráfego' das ambumanenCl::i nas proxlIDl a es encammhamento e as votaçoes. i

• •

um comrcro

vinte e três

S, PAULO, 16 OVleridionalJ sr. Laert Silva, baiano, mas purcu que o mordomo deve
_ Será realizada no proxlmo de nascimento finlandez, na-I ter fugido cem a bailarina
dia 11 de maio a reunião da turalizado e mordomo do pre- cubana, artista de segunda
Industriá Nacional. que deve- sidente do Banco d:_l Comer- classe, que atuava no Dancing
rú contar com representantes cio, sr. Henry Jordan, desa-] Bolero, pois ela também desa
de todos os estados para exa-I pareceu da residencia do ban- ·pareceu. Acredita a Polícia
me da atual conjuntura eco- queira depois de furtar meio que o casal de fugitivos fugiu
I orn ica brasileira, Essa deli- I milhão de cruzeiros, que es- do Brasil por vía aérea
beraçâo fui tomada per deci- tavam numa gaveta. Apresen
são unan imo das diretorias da tada queixa à Policia, esta a-

federação e centros índus-
_

tr iais de São Paulo e tem por
olr[et ivo csí.uda r a gravidade
do momento em que vive

aInação ln-asj le iru e que redu
ma com urgencla a renuvação
di> urna (�l'ifmhlçãtl bás}ca I�a'lra que nao sofra o pa is ("1"15(', --------------
aludu m:l;lJl' ou cnlnnso. i I

Ad igos pnra Homens,
Dl�SAPARJ!�CEU COM son i Senhor-as e Ceianeas
MIL el1TJZIW10S ! CASA "A CAPITAL"

HlO, }(; (Ívrt�l'idion;:d) _- n I-__ ,, �_'_ ..;__

Silvt"Íra

comunistas e
Um estabelecimento que
deve orou I ha r 1ltajaí
Numa demonstracâo de

requintado bom gosto, O�:

propríetarios da Churras
caria e Restaurante "Nova"
na cidade de Itajaí, acabam
de iutroduzír sensíveis me'

Ihoramcntos em HlW cozi.
nha, passando aquele esta,
belecimento a servil' aos

viajantes e turistas refei
ções Pelo sistema "La Caro
ie", transformando ;j res

taurante num ponto predi.
léto das refeições para pes
soas do mais exigente pala'
dar.

lâncias 11a zona

'lEIIILllr
.1�_N_RI[aIR--�-----_._---

-_--

EscrevEu: VINICIUS DE OLIVEIRA

U
·

a..... I
RIO, 16 (Meridional) - O

n I O a lUer Cana "Diário Oficial" publicou on-
tem uma portaria ainda assi-

, nada pelo sr. Benjamin CabeI-

em la'vor da nal'��'�: 6�����ed��ei�����g�.

,�".que o azeite de oliveira, ba-

BOGOTA', 16 (U.P.) - O mente as relaGôes entre os
sr. John Moors Cabot, secre- Estado,; Unidos e os paises da
ariJ cie Estado adjunto dos Americ'1na Latina. '0 sr.
EE. UU .. a cargo dos assuntos [Moors Cabot afirmou ,tambem
interamericanos, declarou em que tant) os EE. UU. C01TIO a

Bogotá que todo o povo dos' America Latina estão interes
�stad:'s Unidos, sem distín- sados n'a ·defesa. da Europa
r'ão de partidos, apóia a poli- contra o comu�lsmo.
tica dc boa vizinhança.

- Em resl1m? dIsse:
O sr. Moors Cabot se acha 1.0 - A aJuda dos EE. UU.

el� viagem através de diver
sas Republicas latino-amer�
c,mas- para estudar pessoal-

COURA CUPA,
QUEDA DOS CI·
BElOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
-TÓN�CO }APILAR
POP. 'fxCé.LÊN<:IA

ldqulllrl1ra' O ex· rel\:I Fgroo'r umg 1.,I,t,1{�I"o�����;;s:���:;�!::oso, 1:����U Ij u l\ U indica seja culpado do assas-

Proprie�a�e��n���Dque��e Win�sor I ifi:'��:::�E�7:�::��;':�f:
_ a· \!f, ' idera pouco digno de publicida-

,
I de n evocação do verdadeiro mas-,LONDRES. 16 lU.P.) - t 'aO ser assinado o ato dE llôacre

atestado pelo verdadeiro ce·
O "Daily Sketch", anuncia, venda o duque de "'Vind- mitério em que se transformou o

hJje, em sua primeira pa- '�. >l.0 10 de Rillington Placc.son escara, consequent�- As circunstancias em que fo.gina, que o ex-rei Faruk mente, segarado do último' ram mortas ns seis mulheres -

inidiou COll"ersaco-es n'" I t 1 t-
- "home" que lhe r' st r�

ou a vez se e se se levar em con-

Grã:Bretanha par� a com- r. _

"
e a'V ti na ta tambem a sra. Evans. esposa

pra de uma prcpriedade ura-Bretanna, J de um motol'isto de caminhão, as-

pertEncente ao duque d=
Windsor. situa::a em Virgí,
nia W",ter. onde o duque
Windsor viveu os últimos
dias do seu curto reinada.
sob o nome de Eduardo Oi:
tavo, Nessa proDriedade c

ex-soberano britânico a'

nunciara ao mundo qUe re

nunciav.;; o trono. Segunde,
o jornal, essas negociaçõe:>
fonnn iniciadas antes da
Pascoa e o rei Faruk tería
intensão de 1nmsformar
nnva aquisição em sua re,
sidência permanente. O
preço da propriedade serÍa
c-,lU mil libraS estei'linas,
..Iproximadap1ente. Salien.
LI (l diút'io lundl'Íno que,

Oficialmente acusado de quat�o
crimes o mOnstro de :"ondres
Matava��as mulheres, após dtordoá .. las com emanações de gásT.ONDIU:S, li: ,U P,I - O 1Il.1- ANTI': O ,JUIZ •. ' . lOH.
gh;lr.lcl" do '1't'ihullal I L iI"

ler a [Jlova da cl.ljJuhlhdade de sllsslllucla em HN!), {'rime pelo qual 4 D' (1'" O' (Sfo!', <� 011< I',,�-
:

,(}l� DRI';S. li) I lI.}'.' - John Hill "cll�ado eventual. Encarrega- bv,nls loi ettlol"l:ado _ ainda não
.0 - lSSe I lC h' -

O<,,;t.. , Pt'I'''''Ü' (J qual ,·oIllJlal"�(' ..u I ({"!'i"altl ChI"islie, u loeatal'Ío da I ços para evitar 'a espionagemI . u. ao mesmo t1'I1IPO elo inquerito 'sI.,,, t"lat'am�llle estabelecidas, 1lJda t..rl·eira \,"" h"Je dI" lIlanhií.: """ da Mm·t". <fn .1.0 lU IUllinl'tflll I' ti' 10,<; Estados Unidos se rea i-., e r a UlS r Uç-.lO do caso, a policia, SalIe-!le. l'hntu(lo. 'ltlC tres d�sJohn 1{.·!�ill •• I<I t'1"·,,tie, (I f,ssaSSI- Pla,'e, :)1'11<,.,<1" do assa;;siniv ti" . � óànl dt'lltI'{) das normas cons-I 'llIundo reUlle a� provus de neusa- llu:dro vitimas ('UI'OS ead"veres �o-!lI) <1(, 'h\!"t'sa'. ""11I1E1"e;" t'lltre a� I ,Ila "",lh",", J.:tlwI Cristie. {'fim"::!- ., - - • titucionais "porque OS norte-p t" ;:±o. uepue suas conclusões nnte a r:'lJll jdt-'lltHi('utlu�.. forUln l1-Íordoa-qllal� ',ha ],Ihlll'i" .'sposa. ortlennll' ,"'l"" ""\''''''''111., perantf' o Trilm. �
t t "mericanos não desejam per-'_01' (' ': o processo em inicio al- dw; ,'OI" t"lllaua,:i.ei' de gás. antes 1IlU" n !'f'1I "-J:1 lmmtido ll::! pri;;,,!) t!n] d,· LI,udl t·s,OI'�fe. IIn' dHl' .

t d der a iberdade em nosso eln_
pür mais IUII" �t'lII'lf!a " I I' I

; s • li maiS lU' e. dI' s(cr"1n estruugullIdus com um penho por defendê-la",. ",,, ,('·',e lIue a €1 H1� e�:), lJa;'f",ll" Desta vez ainda, o illspetor.ehe- delgadO cordel. O criminoso �adleoCh"lstle ,,!�CJI'U é aC'üs:\(tn do a�,- df' UI' ··li.lu�a:--.-("{H·J,lh ,.

ülll'iga u_ t' G 'fJ'" I
. .., , 5.0 -- A experiencia indus-

l!l!."iltm .. li" 4 lJ,ulhp,'h P ("'1111);1- ,
.e ri lU, {a lmgada criminal de nOl/o dr. f'etint. p:il'ece ter tido triaJ dos F.stad(ls Unidos de-I'" , .. ", . .ll'f·,·selJla, "ada semana, 3cot!and Varei, pedira ao "muito enOl'mE' gozo em velO SOI'Tor- su�sr,-" ..rú (]" 1]"'1' P"l,W!t- " J"lÍL a 2:! JH'I "111 ' "t l'tn f I I' c "mOnstra que as empresas de.. """, "�o oe li pessoa mau- Igno ltlllgistrudo" que lhe cone!'- vitima;,. E' esta, pelo menos. a con.ilo ('"rrf"oÍt' lida "'li dd"Ij(·.Í<, prev,.ntiva .' " .lo novo !wazo para pt'rmitir-lhe .:Ius'w á que chegou a poll'cl�.

eapital privado rendeln mais
0111 diu hlfE-lll' �!;;'"1:J '-Oil!:ó':'H'.I'adn f Il'" r I 1-" t a 'lle as elUpreSas governamen-- 'I '1'" : J uV., que "'" llt"len- c'ompl .. tal' seu inquerito. Será es- IDl'�N'rIFICAçÃO PELAS

' - -

à ,ftudi';!iO dI) ��111 fie [1C·Ll5ii'1l,·ãu. ·�o '� II" (' S 1'1' .

l' tal'S" t ":l ,,- II a t' "g" ri t' que te- ra a tel'ceira vez em que Christie FOTOGRAFIAS '
,

Essa audi�'iio llla!'!":!>" :1 abertura Ilha iliieiü o processo. ,'o1l1pal'ecerú m.te o Tribuna', drt.s_ 6.0 - Disse que em sua opi-do julganlt-nl0, C.tl,,- igualt<lcnte ii policia forne- de sua prisão.
.. '"_ Varias rolos de flhns, encontra- nião O capital norte-am�rica-do a 9 de abril ultimo })elos in�es- no está interessado em reali-

)���dOres, ,deSlocando a. chaminé, zar inversões na Colombia e
vez lhes tenham traZIdo novos mTI outros países onde encon

(Conclue na 210. pág';',. letra JJI:,•• trarem clima favoravel.

prontidão, as

que se fizerem mistér no

ramo dessa atividade in
dustrial· A Sulteco Ltda.,
no intuito de melhor ates-

B A N ( O o O, B R A S 1 L S. A.
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Aumento de limite para
a isenção do imposto

de renda

Carteira de Exporia ção
A V I S O H.o

IlHPORTAcõrs .!1.'l'ltAVE'S DO MERCADO
.

TAXA LIVRE

A CARTEIRA :JE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DO BANCO DO !!H/I.SIL S. A, transcreve a seguir, para
conhecimento dos hteressudos. a lnstrugão n.o 52, de

to 'S6f I·Dlerro�a�o na �oIJ·cJ·a I
��'tgi�� �a�����c���;J n�I'������é�1��i�i d�a R�����iC� â�
10-4-1953: "0 Consclh:) da Suoe:dntendencia da Moeda e
de. Crédito, de acôrdc. com o dis:9osto nos artigos 3.0 letra

I
"H" P. 6'Ü do Decreto-Lei 11,0 7293 de 2-2-43 e tendo em

R
l.

�
I

t �.
- vista o que precelfua (} § único do artigo 5 1 do Decreto

a O C InalO emeDO ra Iça0
!l.0 32285, de 19-2-f'3, ql!e regulamentou a Lei 1807, de

6 ,: 7-1-53, re30lve fi';;:ar o [lrazo de 5 (cinco) dias contados
da data da emi.ssã!' da licença para im:portador:es fecharem

I
com Bancos autorizados o câmbio- necessário à cobertura

.FUQ. tG (:'Ifc:·"on;!I1 - No�
"U-j ela saisse com seu filho. Entl': das licenças que f-:-.rem concedidas pela CEXIM para im-

;,',"s,vo" de)Jf)imcnlo!-l 'lU? fez o. �anto, fOi dp5coberto, agora, qu � portaçãc, através <lo Mercado de Taxa Livre. Findo esse
I'. Br'amnkn R�111Ci<.! caiu em na 'noit" de .<ete de março nRo

J
prazo sem que ten1l:'i sido fechado o cambio pelas impor-

; e,.,'pw1,' C','1C!"': Ç6.0. E:q,]ica'O- houve 15"s<,5.o c:n�matogl'áfica nr, tadores, :-erderão ps"es O direito à concessão, que caduca-
I,> 'l ,'-;p' ap:!! p' l:;rrn10 d· I"�n� I (··1)enuJ.. HE:3pcranton, que e'5ta'�:t! râ automáticamentp.' ..

Hungct'. na noite ,1c "eti! dr. 111"'" ocupado peh c.:ompanh'a Fraco-I Em decorrencia da Instrução acima, esclarece a Car-

.

'" .... (I,,� C',lanl :1 porra 00 J pio FClTPira. Além disso to' pc'",-I teiru que as licenc."8E concedidas entre 21, 2, e 10 deste
'lnf'tl1:l, "�p' ['anti" por Irene qu', do ao Trihllna! de Justiça ('-, I mês, para importaç;,jes �través do Mercado de Taxa Livre,
(lpi'!l!:'.t!·eCf"l enntl<mto ('omp"nwl Rio de .Tanoil·o a ordem para 11':"1

deverão ter o respretívo câmbio fe'chado dentro .de 5 (cin-
Ingr'C"é-uS. ;:l'<l� .• cntHpl"ar jiJl'_ bea�-corpus pl'Hventivo em favor CO} dias a contar ':�a data do oresente AVISO, sob pena

de nutomática cad'l ::,idade,
-

.. " 1 i"C1 <I" Il" 'd"lH:'" (ti'" :;{' .... de B:&ll\l'l,o Ranc:c, ',[izcnd"I Rio de J,li'eíro, 11 de abril de 1953..Flm-" no r�1{, {l,� .]ot1eil"O, D'- flue ele está ameaçado de Pl'ls[i', I
CORIOLANQ DE GO'ES _ Direto!'.p'}i}; fI" \'oIlill' .

a (' -1:I(;ao. ni'"

I prct'entiva pela Policin de Petro·1
"l'f"'l!lt"'fll�1J I"I'IH' ('''pl"lOU ati: poli,.;. O advogado' 'm·. l\lh'no L', LUIZ�G01VIES - Gerente,
'I"" " He.,_alJ lerrÜdla:7�e l'ZU"á q!.l..J ln!!., foi 'lun1 pediu a ur'uerf1, J

......_..__..... .___...... ...:.
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