
GO'LPE

S. JOSE' DA COSTA RI
CA, 17 IU.P,) - O governos
da Costa Rica, Salvador, Hon-

com cock-tail seguiu-se um "show" duras e Nícaragua, reafirma-
Carleton aquático, com a participação ramo ,ô!1tem à noit!" seu firl?-e

ele atletas €lo Fluminense e do propósito de adesao aos prm
"ballet" aquático do Ginásti-I cipios da c�rta de São Salva
co Português. A festa contou' dor e convidaram a Guatema-

so- tambem com a presenca de la para voltar ao seu lugar no
Ao alguns artistas nacionais ! seio da organização dos Esta

��----,-,�--,--,----------------�------�_:_'--I dos da America Central. O
i Ministro do Exterior daqueles

I
quatro países reunidos ontem
nesta Capital, examinaram a

l decisão da Guatemala, de re
i tirar-se da "ODEGA". Numa
I declaração conjunta, publica

II da depois das suas delibera-

I
ções, os quatros ministros re

solveram:
Primeiro - Reafirmam PARIS, 17 (UPl - ,) eh"·,, -

café d:. Praça rle l�hyo, ii pouca se que deve considerar-se o edifi- i sua adesão
_

aos príncípíçs da ler Bidault afirmou que a ínva

dlstancia da Casa Rosada, de cu los I cío inteiramente perdido, pelo me-
Carta de São :Salvador e p�o- são do Liios pelos comun �t"f;

balcões o presidente falava ao nos 11'1 par-te que da para a rua
clamam :;eu fIrme. propcsíto víet-mính é um caso t.ipico ("

:JOVO, ao ocorrerem as exptosões. Tuctlmun. de se ururern E: soltdartzarem- agressão vermelha em tod •.) o

.Jacyna, suspeito de autoria de "
"se no seio da "aDEGA" cujo mundo. Acros centou 11"° a 1'0-'-')

pelo menos um dos atentados. faz
E�te últímo 80e10. embora se te- estatuto consideram s�mpre francês sõmerrte aci-editat-á f,:>.

nha recusado .:'.. cnlcular o valor . ,..,

parte de um circo norte-amertca, dos danos, dizendo que devem fi-
::111 VIgor: 'Jfens'va lia paz soviética qua n-

no, que chegou a esta capital há xá-los às compnnhíns de seguros, Segunde Convidam o '.la o Krern l n dl'1' pi-ov-s« ('at,,,j,;

quatro meses depois de haver a- assinalou que será impossivel su-, Governo da Guatemala, por
dns suas. intcn�êie" pacifistas. A

tuado no BrasiL Até há pouco, es- bstituir os quadros de Velasquez,! intermedio do govêrno da Cos- segu r af'h-mou :

tava fazendo uma excursão pela Goya, Joshua Reynolds e outros I ta Rica, � reconsidera! sua

I ,"Cl:;mos q�e r� ú�'co "''' ',' ., ..

provinda de Buenos Aires,
pin íores f 'lIlU�OS. que adornavam renuncia a. carta de Sao Sal- ra 111 nter ,P:'4 e Inostr,lrmos

gm Illn editorial de' primeira pá- ,,�:>'õ("s dn segunr!o andar, I v&dor C relngressar na ODE- quf' I'stamo� dI> IJo:-;lo" a f'nft'iõn-
"ina. "O"mocl'uC'Ía" disse que a GA' l,H' o" ('otllunista" ('111 ljUlllqu l'

"-'1:1'10:,1(1 da:; bumbas cOllsUtui um rCnnclue na :� a [JI-, letra J) r 'terceiro _ Dccidenl reulli!'-' parte".
movimento

às
que

procuram d::sde já iniciar
demarches tendentes a criar
dima f2voravel a�) lau('n
mentu da candidatura do
SI', Adhemar de Barros à
sucessão do governo pau
lista. Acredita-se ainaa que
l) alto comandd do PSP j::l
tel'Ía pr!'Jcediel,:) o l:.ôvanta
rnento d«<-1ue1a possibilida
de, de vez (!UC a sucessúo
ts1;,ic:ual se LJI'ocessal'Ú um

ano antes da eleif'ão pri;'si,
élenciü 1, fa�u (�U0 possibiU"
LI ia ao ::;1'. Adhemar de
U ..lrl os ser eleito governa
dor de São Paulo e renun

ciar seis meses depois pa
•• _.t a devida desincompati
bilizacão e se candidatar ao
Cr,tetê,

TibétanoSono -

Assis CHATEAUBRIAND

NOVA YORK, 14 - A M.' desses dois metais era, faz al
A. Hanna Co. andou como guns anos, apenas alarmante,
Lima sonarnbula no Brasil, de- sobretudo de ferro, no que re

país da guerra. sidía .a sua grande, a sua

Que é o que ela queria de maior especialidade.
nós? De que é que tinha fo- Trepados não em milhões,
me? Que é o que a trazia ao mas antes em biliões, biliões
Brasil para cobiçá-lo? Ferro de toneladas desse minerio, os

e manganês, Sua voracidade brasileiros nada fazem para
vende-los, pois que quanto

--- --- --� ---. mais 03 smenícanos, Os suecos,.
os franceses, os Iuxernburgue
ses e os espanhóis consomem

as suas reservas, mais os nos

sos compatriotas aldeões guar
dam avarentos as deles.
Por que trocam os suecos o

seu capital morto de minerio
de ferro? Por tudo o que cons

titui o edificante progresso
nacíonaí, Ou seja por estra
ias de ferro, estradas de roda
�em, centrais elétricas, Inbo
t atarias de pesquisas, navios,
,:ul'vão, escolas, universidades,
conforto (. bem-estnr, Basta
olhar, nu sua lista de artãgos
unportavels, o qUe os suecos
j r(JC,lJU 1101' um .. materla pl'i
rua, que eles tendo ClU abun
daneía, SI! sentem no dever de
:I l"Jrelll ao serviço dos que
,,;lu a têm, Príncjpalmente dos
povos que detêm enormes ja-

RIO, 17 IMeridiollft!) - O SI', zidas de carvão de pedra, com
Gwlhel'j),e Si lvetra li'ilho teria si· que reduzh- ('iii grande quan
do a pessoa que ouvira do sr , Se- Liclade {} miner-ío E' O caso da
gados Vialli\ a revelacüo de que Inglaterra, é o 'caso da Al(>
,J golpe estava nas luas, pur ísso mnnha, {: O caso da Polenta e
1](;811,0 SI:< apressai-ta em deixar fi da Russía, que mandam o seu

pasta, o <r, Seeudas tnststíu lia carvão narn a Sllp"ia contra
negnttvn, ('III tr-ru.os ,':üetf,rieu�, I n tnilH'l,io d;t península esean
rrísando: I dínava, di" qlw eles tanto ea-
"Niio ncredíto que o sr GUilllf.'l·-

j
ret-em-

me Silveira Filho conrírme uma Não será f!)-;sa tambem :i

balela, Por que não se ouve o sr, !lossa l1olílica? Que é o que
Guilhérme. S, S, é quem deve ter

I
vamos fazer (,O!11 tanto ferro,

a palávrn, O sr, Guilhérme. pro.' que nem em 300 anos não nos

curado pela reportuaem, vinha se: seria permitido reduzi-Io den-
,Conclui na 2,a págrna Iecra CI

I
(20nl'lul na 2,a p!i!;, letra Al

ITu�o não palsaria
�e sim�les �oalo�

Reafirmaram os �ropósilos fe
a�esaD à Carta �e �ao �alva�or

se dentro do mais breve pra
zo possível na Capital nicara
guense, caso a Guatemala per
maneça na sua atual posição,
afim de introduzir nos estatu
tos da ODEGA todas as modi
ficações necessárias em con

sequencia da retirada da Gua-
temala.

'

O instrumento diplomático
assinado ontem pelos quatro
ministros interessados, reco
beu o nome de "Declaração de
São José".

UM CASO TlPICO DE
AGRESSÃO VERMELHA

Insiste d. Jaime: maior
fiscalização a.o� trajes
Nem todas as Igreias cumpriram a medida

"A:. lJúnibaq tlUe explodil'aJll 11[1

Pl'!lZ'.l de Mi)yO. tênl SetJl dúvida.
lll. executor f! I'esponsavt!l di!'e

o: ÜI,lo evideuc,", que silo os so

.:iall:,tas, porém estes agem como

ngenle IileCan;eo: () inspirador si

'listro, {l eén"lJro ealt'ulisia e frio,
lHe (Jjt'i,.;iu. t('hu-se ern outra par

te. no ,es{_r.;J.tl�( iro. Ct·i::r.njnosos mn-

10�. unidos pu!" pal"tos dE' lerror"

1PIJui!; dcl. ha \'pr 1 r::H"nSt;::ldo no

"':lInl.J�1 da trah.'�i.o. ,L, intrign e da

HFiJt'ta" �

() ;':<1,1"'10 (j(/ ,IOl"llf'Y t'IIlIlE (")lH

.Htl�l. l'"tt· tJlis, �1(J :,�lU:-' de t:'·:is_

,
n .. 1 �udh ti:! rlltittaü...... t'aI

CU!(Ht (J lU(I'duute d:--·s peIdas
20,IJI)1I,OOU fi<' pesns, e outro

nro, 17 rl\i,l';d'on:J})
(':Jl'de:tl :n'c"}Ji· pr, '"o (Uu de

nch'fj� ])(}1J1 .f Lll!lP ti.·

Casacos
de

Peles - Nylon Lã
CASA "A CAPITAL"

Indispensável
da COEA.P

entrosamento
outros órgãos

"Sei que vou desempenhar uma missão difícil" - Primeiras declarações do sr. Helio Braga

o

com

interessados. Par essa razão, o o convite do presidente Vargas,
novo presidente da COFAP não disse-nos textualmente. E por is

foi recebido por. ninguem e, em- SO, interrompi minha viagem, re

bora estranbando a àusencia de gressando ao Rio, a fim de àSSU

sua esposa e filha, tomou um ta- mil' o c!'rgo. Sei que vou desem

xi. dirigindo-se para a sua residel')-- penhar um, função dificil, parti
cularnlente no mon1ento em que

vivemos, de inquietacão geral, re-

3ultante do dto custo de vida.
A FUNÇÃO DA COF P

horas foi que
os jornp.Jistas e demais interessa
dos obtiveram informações sobre

a 1:'hegada,
AS PRIMEIP�"'S PALAVRAS
Imediatamente. rumamas para

a resldeneia do coronel Helio Bra

ga, que nos declarou, de inicio,
não ter planos formados, para pôr
em prática. Primeiro, deseja ouvir

os técnicos e orgãos ligados à

COFAP, :l; fim de estabelecer a5

ba�es de sua atuação. Entretanto,
tem icleil).S p:roprial> sobre as diver

�as questões ligl'1,das ao orgão que
vai dirigir, sobre a politica de pre

ços e de produção "', sobretudo.
relativamente ii Ol'g�nizl,ção in-
terna d� COll1issão. !'-l:io quis,
contudo, revelar qunis sflo essas

ldéins e esquivou-se " responder
a uma pergunta sobre se preten
de !:lzer modificações internas.

Mais adiante, dec)<1rou:

(Concl'li n" 2a pág, ldr" B,

(HEGOU AO CHILE O
"AlM. SAlDANHA"

PUNTA ARENAS, C'hil'" ]';'

(UPl - O navIO ef'cola h""'"

leiro "Alm'rante Sal'.I:1nh:>"
trou. ônLem pela manhã, 110-1,

porto onde permanecel'á ,'tê

manhã, quand!;l prosse�uir:í \"i·

gero rumo a BUt'no,:; A re�, .1,

regl'essa ao Rio de JanPiro, V'u

jam a lnrdo da llelon�l \"i' brasi
leira, que deu fi ve!ta "O mun'.. "
doi!; oficia '" da l\íarinh,t (];>

Guerra ehilf'na� convi(l!ldo'. l)( I.

') J'()'S dizer qu.e o,; cOI'açi'w;;

1'�"l1l:tt-1l1 (�e cumpl'i-.l",' j:lmb"!ll li"

JOl'nHHlos acell:ll'alll i"'lll !" ,I (" ,l que nao puro<ju':ul-l lambem .,q

!<. :r.lOraliza'<!orll )'J('dhla dos religiuso!!, t:t!uh(,lJl :1 .. ,'3.11'"

l�rn seguida, t ... plíncJt, �1a lat}ias n1ili1nrp�.
rI' ...,ah II ti tl'a},'illw '1" Ou se pI'OCi'\lel':; fi",;Ím oU :1

I, ':, lngenuíoar!f' e illf'III'J,1 dp, ":;0"1];1
(Collt'!ui ila 2.:1 pá,;. letra C)

-- ur.Jalnenl�JnlÜ .
..: apena" q 1\._

. '�l ta haj·l i;:;}'{'jils 'Jndc t-!4 t�Jt:;

no:- ':;�" ue(t .1� Ptll enlp;tol�L!S C3-

Í(;jarn p'')!' :: e� e>... ,p'..l:adn�. Que
lllotivc.::-i pU,_lr-.':tO :J1Ü''1''�.. !· ."\-; r�rL
rpitoTf>s? _4.1"!..! -1';-· P H' \. .. , .

não qUel'�renl DiLI,tal'
•

-

igrejas os f éis que p. " ',1.'

Vão pretexto. Bastm'á ]Cl:!ll'
lhe 1.)3 zelus doe._1us tU[ll\ (�OP!·�

dit n�e, tão bem ll}lhca,lo ')('

Je'ilUS< no tf'U1pO de Jeru!'ule,jl.

PRIMEIRO COMBOIO DE
PRISIONEIROS LIVRES
'f'OQUIO. 17 ,UPl - t) ,',,

me ro comboio d. c 'I)] nhõe 'o'

l:l.lunista'3 que ('hfll .. )".l a }('Jl'::

hong, cop.duz:ndo pl'id�{)llf:'irOB de
jl'''Jt '0 ,'ft'ri(' }H� s-ôlnen-

,.. " • ., •• ::-> s(\ldaCi.0� cot't.'ani)� do
,::! 1 .a_..-:p-..rlJJ I. 1)'} '2 e�'...::.._i in-

\"álidos ne'r\j,,!u!, d(� O'}, ea n;H,'ill
nalidade. '1'uJ ·n[el! .. : '-,-. ,,'t'm de

Enfin�. se a ordenl é '\ola Pr""'tu- se.r dada pelt.)g Carl e:,por .. rl ... 21f ....6
do Diocesano, toda:- as l�re.�.-I 1 conlull.i·�tas eOl Pan �Iun .John�

CONVITE
A firma PROSDOCIMO SOCJEDADE AHONI·
MA, miaJ� de Blumen im, iem () sumo pra ..

zer de convidar seus am�gos e freguezes
para viJ!larem seu esiabeledmen!o comer..

dalr sito à rua 15 de t�ovembm nr. 900,
para apreciarem o variadissimo sortimento
de tapeies da afamada Fábrica I T A.
Vendas a vista e a lenga pral�.

Blumenauf Abril de 1 9 5 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SEGUNDA PA'GINA

esse espirita, que aceitei o convi
te que me foi feito e aqui estou
para assumir o cargo,

I - ORnRTUN10ÀDrs.. 110 representante c.t.rinen� porte ,ã� ta!"b''''; P<>Íl" fre-
,

'

,�, : qUe o que acontece no Brastl tes de materíaís posteno-rme_?-
---====ao=:H ii1i,��:1L��:, II � I é que (i transporte do carvão Ite jog�dos fora, pois o earvao

. , "

,para o seu maior mercado, o contem eerea de 40 por cento

M -
_.. 'Rio de .Ianeh-o, de onde segue de cinzas e detritos. absotu-

arCenel"" S �pai'a a Cia. Siderl.lrgica NH- tamente imprQveitave�s, O
'.. clunal paga 111ll frete de tal pl'ujet.o - disse- - VIsa o

"modo ,�ne�'o5ü que supera -o t'ranspnrte do carvão da for
, .. . ,prt>prj,) nr'eço de produção. E ma mais racional e mtélígenPrecisa-se de !li<:r.l'ene�os ,'pr�,fI5SlOna;i,'3:, ,�a��-se hem.: ti �m! é mais grave: 110 trans- te, qu,: é transformar

lV!elb<?res íntcrmações, no ESCl.l.tollO!': fabniea da. Ind, (�� -�-_._-- "energia na sua fontelVIOVe4S Ideal Ltda., 4 Rua Cap, Euclides de Castro, 11.0 142
I ( nergia", colocando-a a servi-

- Blumenau. I (;0 dos parques industriais bra-
� - - - - -

'-'1'-- -E"..-.N��D� ii �=i""i;
- - - - -� - ,_,-

! .,>-,'Cl�"r"i,) a Iazcr- qualquer decta- iiilf:'il'QS e 'outras regiões atra-

!; _ J (;
, '

a,.:0 ',o!l:'", (} C"'''', E:ntretonto, vessadas pela suu rede ' de
,);1 C'Írtll<(C, dos rumos tomados 1'2- transm íssâo, interferindo fi
io "l'h(j,lio, concordou em dizer; l'SSfI n lt ura O Sl'" Francisco

tropa-se i "1.líi1h" atuacãu nesse C!l�O foi Gallotti para dizer: "Alem, da
: ;n�pir".Ia por sentimentos de pt- torielngem marítima que fica

:�
I
1:h mo, '1'c1I110 (!C1'1ez:'1 que agi eom 1';1 ú disposição de outros pro'"

: j1atnmb!iJo, Considero o SI', Sega- dutos: de que temos maíor
....;,--"'---�-�-----'---�--�-----...,...;.-_.- I das ;;i:'I1:\ urn \'011>0 e querido hlO,'t·ssidade".

li ,E N D E _ S f : CENTRO DE AUTOM9VEiS ! amig� dig"b�,i",�" perfC�Ü�ll1e�l�e O plenário acolheu com in-
I: - J;; I (',,,,�ele,,te d ..s ',('us tlevele� para teresse a Iniciativa do, sr. A- o prOblema do ahnsteetmcn-

, ' .
J!.,iitoU:,OíiBls:' ";'li! (J g,,\'elllU e }J:'ra CO". o Era- Jencastró Guimarães, que con- uastnnte complexo e não po-,

I
F0F.D 60 Hp , 19�1'l ',ii c, parn cutH UI' Jnstj tulcões, N:1l1 tau lia elaboração do llliojeto derá ser resolvldo apenas pela

Um lillqo terreno, com uma ca- DOBGE Kiugsw"y H1JI 1_"",1) Lnrlus�m' ;;'J "l{ptoruçlíes fac- caIU a colaboeàção da sr. Ivo COFAP. que tem função restrita.
ea de madeira e ruveBsos t:anchos, 'I

GHEVRUi,ET 2 portas 1!140 do,-,,'� d" t(ll:llqlt€r ('c�J(:'�le em ter- d'Aquino e do general Iberfi De nada sorvtrta li atuação dQ- 01'-

perto do perímetro urhano ôa: Vi-, CHEVROhET Sra.. l!13n no do L':iGO, de Matos. gão conrrolndor, se não forem to-
la de Bio do Testo, medíndo 50 x: CHoEVROLET 1!J3!l I � · .......�-.,._.,_-..,.---,.------....,.ltmadas medtdas par-alelns, visando
500 metrs, _: F.rente com " Rio do! 'l'RiüMPH 2 portas 1,,5-1 I a estimular a produção, melhorar

CHEVR0LET Jl'�f! '

I'�"��"��'
os transportes" a distribuição dos

FORD "" portas l!I-!t) : produtos, Assim pensando, con-
I\H!:RCü-UY Grená. 1�i-!8 i ;;;idet·o Indtspensavet o entrosa-
M'E:HCURY Pl'eto

,

1 fI-l13 I mente de nossa I!ção com a
RENAI.n.T Perna J '}51l I dos demnís orgãos administra-
CHF.VROLET COllpé J9�1l I

tívns, principalmente os Mini�l'
i"OR'0 - PHm; :;:!l�1 I' tértos da Fazenda, da AgriCUItU-

'I
Camin'hõe�:

'.'"
ra e do Trabalho .

FOIl!O j,'-ll 1951

I ,"r" SACRIFICIO DE TODOS
FOf�El F-'i J!lfiL

,
"i Frlzou o coronel Helio Braga:

FCYR-D }'-a 1(,:,1) I - Repito que o momento que
Vende-se. em, per,V-eio estado I,t-j'l'ERNA!TIOHAL KJ:l-:r ilJ1ll t atravessamos é dos mais árduos e

tile éonservação l1meus novos, CnEVROLET Giii,i;te t!l89 ,

estofamento nilon, etc. DE SOIT'O fl 1/2 'i'cn, 19;'1 ! I
Vei:."e tratar na 3'pencía G M,C. 454 W4tJ: IDodg (i.\!oelllJil.an.rO 'Ou CGUl DODGE - reboque 1>J46/ IO 2t; ,Gaoriel . F'amplona, ii ";I\. C I IS .'1." F.ne 1324 - Bh:;.- .

'Ru,a"15 de Nov€mbro, 1100, SUL "'enau - Rua 13 de Nov, 9&3 ,IB1UineIiau. P.RÇAS R k.CESSORlOS �.'Vl GER ....L I---- -----�. ,II .i,UAQVINAS � MOTORES I
,- .

j' I i.ro das nossas lronteiras?

t
LEGITIMAS ALEMÃS I f A 1 II R I $ T A Não ha na Sueda uma ími-'.

da

l' ca reserva na exportação doG'RITZNER � KAYSER {�,A.' .

er' El u' ar t d s
p PRECI§1\�S� "'e ;'n-Ia �,iO-Ç�,' mm w. e s 1 p a ° o ,

\
KarlsrUhe � Dul'iaC'h

I,
.., .... U _"

'n 1
.

d' E t dwrp; Í'l'O:l eaHg.raUa para il f?.G' I
I C USlve vara OIS S a os,

·t
.

....·b· i ii comunistas, a Russia e a Po-NOVO TIPO 1953
crI OCW. Nt r!�a (te _"1i�tefa�lI� I lonia.de Em'racha Hlumenau Ltda" I

I R "'- P I .,-n- D" I Nada podendo fazer no Bra-na ",au au 0, ,.,1,,0. � a- , J; _, X J:
-

__ Y;- ) '1 1Mqtores alemães "Kayser" 1 se prefel'ê!H�b iH> qUê falam � j' I
SI , a Hanna se ançou sobre o

de 220 volt's p. ligar à luz, I idiumas. .. iii Lavrador. Mas lançou-se co-
sendo motores de dupla I !' mo se teria lançado sobre o
-torça - 80 watts I Brasil, se o Brasil tivesse a

*' ,.

t AUXILIAR DE ESCRIIORIO i para o Torneio Inicio, Será? ras, à noite e domingos, à visão politica e ec'onômica dos
I 'Mãquinas "Zuendapp'" I ' .

I
E'stE-:1 os concol'rentes ao ü- tarde, Como detalhe inte- canadenses. A consequencia aí

elétrlcas ;., 'portáteis cf luz '

t
'

.

d t A está: a M. A. Hanna Compa-embutida. reostató de \ PRECISA:�;a;; (�C um rup�z _:llo ��'�:!J{m;o o C(i)l' Gim,e:, �

, .
'

. nr éonta, no fiffi:do ano pro-peqal e mala original I pa-_ra sel'vIço extern'2. � Fa-! ,[11, l' 19uelrense, Atletlco, o Atletrco de Imbltuba sal- Xlm,O, haver, term1l1ado os tra-..

�' ..
.

I bl'lClt de Artefato:!> de Bürl'â- i Bocaiúva, Paula Ramos, dará todos os compromissos ,halhos da estrada de ferra. de
Peças - Ãctjssorloll I (;l;a Rlume�au_ l.tda. �,� Rua

I'
Gnarani e Atlético de Im-I do primeiro tUl;no em seus, 3'50, milliás, que ela está.con:;-Olcos - Agúlhas I Sao Paulo, 2190,

.

, -,<1',.,.; � " _
' •

,

' tr\1mdo para. por o mmeno* ! _�,_�,�__..

bItuba, able�?�at;ao '-l.ne l�, d�ml1m�� e r;,0 Ieturno atua- do Labrador em Quebéc,

t
Não compre sua maquina I c.'"

cente:mente flllOu�se a F, ( 1 ra na !lha sempre sob a 'daí em diante servir-se do
an!_es. de fazer �a _ visit� I M O ç A J I F., depois da aprovação dos ,luz dos l'Qfletores. curso natural do �ão �.?uren_à LOJa MA..X KONRAD'l

1
d'�m;:;is dnbes. ço, para traze-lo a reglaO dos

I Rua 15 de l\(ovembro 6"'91 ....� ,-, AI'
. ,

'1' ! P
.•. Grandes Lagos, Quatrocentos

-

ir t '''' T!_' I
�l..t:ClSA-SF. moças p:uu a rGr 3da 1l1lCra esta mar- '! ara os cotejOS de maiOr e dezessete milhões de tone-ue on e ao .oanco .L-,Ueo. "4b�'I'C" va'br-l"'l tI '" t ··,t,,·, I }' 1() d

�

1 t'd d " t "
I d

" -".., • ..,�' 'c, e •.,.1' ela u�, I cnc a ,Onra n ( Itl o nws rea ce ::. en 1 a e ma 'er a as Ja estao cubadas. A
.' ,<te Borra�lla mumt'�l�n Uila. I viwlouro, cOlnpreendendo I do futeból catarinerise con- companhia ?Spera fazer no-

(-��1
� Rua S.w Paulo, ,.1:10.

I ' C> l' •

1 � ,
, I b' _ 1 t· :., �

"

d _
vos tests, que deverão au-

I A ORGAN• Z A (A- O - - -_ -- �- - ._- �- �- a" pe.cJ�'lS j\.�.t:tlco de mIl ratarcl JUlze-; �anocas, e
mentar o volüme dos cam os

,
!

• I V E N DE", S � tllhu x gocaruva, no grama- I vendo na prOXlma se:n�na ferríferos da península,
p

BLUMENAu--i:Nf.E Ud:;il l"
,�

! do d .. primeiro e Flgueiren- seguir para o Rio de J anei- Enquaz;to ,o dinamismo dosJ.l [; J a.
_.. , I SP ;� Paula Ramos no está- ro o sr. Osní lVlello afim povos nordIcos fomenta o

f - -� d�· 1,. _ _lJ'a maql!ina de Escrever ;' ,l' F·odnn,.;" 'O' d t ' l'd' ._ prog�esso,.trocando o que e-em para ven a. '''underW<?<1Ll'' Standard" c 10_,. à C d�<çao, .

s JO��S e �mar as (e�l as prOVI les tem,. nus outros cultivamos PROGRAMA PARA O DIA
1 terreno no .fardii;l Blume-

I
com apenas mil ano de uso'!

kl'ao lugar as qumtas-fel- denclas a respeIto. um sono tibetano, imobiliza- 19 DE ABRIL DE 1953
nau, medindo 17 mt�. de frén- exp'lsta nesta redação pelo __o,. dos em cima até talvez do 8,30 horas _ lVIissa na Igre-te por (O mtt:. de fundo. Otima. 13rt'[;o de Cr$ 5,000,00, ! que não venhamos a ter. ja Matriz,
loc:rllzação. I ! I �"

-- - - - -- -

I
- - -

10,00 'horas - Inauguração
ta !g�:;�":� J;OI::Íl;:md��:�= Tef'r�no em Ci,�bi§ãiu' I t r�e-.rI Te ,n ha Fe' K ��n��r;: ������a�O(�:::'�� I��
mo ao eel1tro, local de muito 'Vende-se. um, Oliillamell� I faz ,lU'gl!' a hipótese flue o ata- ocasião um dos diretores do
futulo, medindo 160 tJt'il. de tI': i;i.tuado. Tratar com Arão qUe BC ct:;senvo!veu ap"nas pura Inco), � ��f�ente po� 1·"0 liltS. de fu-undo. 'l"nhel-o 110 -J' ... ·t'l'n·

F.sCi'êVa tletalh.!ulamcutc pa'i.'Zl a Caixa. Postal '1 9 1 t n. consumação do crime c;exua1. 11,00 _ Colocaça-o da ped"a
-• • J ,�"U. ', .. , dO Iiwo, S" P 1 J tIl d d" No loca! ',10 crime o reJJQrrer

"
1 easa no B:lll·ro da Velh'l, :m,sta eidade

�- • ao au o. - nu e enve ope se a o com en ere".o. ,

t' fundamental do prédio da fu-
t "

• " •• Nilo ntilise regisho para evitai" demora na retirada, em ;lER ',' ,u n, cenas chocanie�,' Cho- tu'ra se'd" socI'aI da SocI'edade
cous rul..a há pouco tempo, ;;�-

l'ando desespf!l'adamente e con-
�bor:u:io imlll'oprio. D t" U·- (E

't1l0 bllngalow, num terreno
__ demmdo a falta de qualquer po- €:Sp8r lva nIao. m seguI-de 0420 metros quadrados e !jpiamcnLo e de ilumínaei;.'J na da grande festa Popular).situada -?m ótimo local. Pre,::i5;:t-:::e dê uma müça ou local .� atl")i)uin'Jo a isso' [I, lilor- 12,00 horas - Cburrasca-

DiVeU\l5 lo\�;, na praia �e uma Sel1hOl'l'l de idade 'p�n',l J � 5í,:,,0 anti-pewnista ,te de mIa it'mã, IUm Lima Ri- da na "Ilha" oferecida pelaCambo:ri.Ú. sel'Viç{,t5 domésticos. i \iP,:OO mesmo tcm!>!) que o Te- b,·il'o, que encontrou o corpo de Sociedade Desportiva União a
E lot�· n� Rua 'I de Setemb�o. I .., -

C f 't
'

t"11Jla 'gi!lJe de Peroll pareceu Líd,a, [lifantou que à vítima do S, ExcI'a, Sr, Go"ernador do
�" � •

,�, ,11�ol�maçOe.f_,: _oIl
__

el m'lu
,

o l,ihl;ol€':(I do club, que I �.. t t
- v.

R 1 t unol'ma era QlJeld mm cn alfa a Estado, Dl'retorl'o do INCO,
I casa de material construida 1311]F5, ,na CJ de llJovem- ' 1.1."" oi" :Ju,nuo volllhles, era uma ar-se,

f 'I' T 1 Ih h'
,

11"'1'0,on?",'
,

1 'd anll Ia. r�. Ja ava a S('IS 3.110':,
(f 1

. ,-num ten-eno' de '150 mts. qua- ,_, ""J_ c,,-) m"llllll'es da América do Sul. M.. lOS )em lnforma os asse-
numa fiJ'l!w, da rua Formosa e

a ara na ocaSlao um repre-

I----�---.---------l J, d",ll'lú<;iio do� maglllficCor. ta- r.lll'lim que o primeiro mugis- c',/nSe?;Uir3, econolJj'as suficientes sentante da Sociedade).

c, (f
a

.JI C"" peh<., qne l'"cobriam as paredeg il'ado :Il'Cí'lItino pF.l'deu grande para adquirir a c[t�a oll'Je n'�i- 14,30 - Partida da sr. Go-la. a arUH.HêSe ãd� ; ... ', do ec!ilidn, representa igualmente 1Im'le rI" seu apoio popular de- d (l com :'lU::t mãe :J irmã'JG, Eea vernacl,or, Diretores do INCO
Fil I'

lo"a 1','1'(la incalcl.Ilavel. pois <h morte de Eva Peron, Lídia {)rfã de pni c trabalhava e Comitiva oara Presidentemenlo yortland }'t1n("{Jtl,il"lo� bancárjos calcula- "EOGOTA'" EM B. AIRES com o ',seu tralJall101 do sustenta. Getulio.
-

"

,'anl "ln IiO,HflO,OIJO de pesoH o va- EOGOTA' 17 (U,P) - A da casa,
, , , ,,! 15.00 horas - InauguraçãoA',�"l:mblêia Geral hr d.,}� danos causados ao edifício prensa colombiana deu grande Sua _gemtora, Ceciha Mano L -

do novo edifício da Intendeu-l<:x:tl'unrdill';'.'·.':l ma, nao cansava de clamar por ,

D' t 't 1 d P 'd t G-
barã, com Engenho de Ser- - .Iu. Jl'C'.",�, C'lub, S'IJ"S I'n"tal,"co-es, taque, às informações sobre

'Q" t' t' era IS 1'1 a e reSI en e e
' ., �, "

1ustlça, uerIa a�SlS lr a03' 1:a- t l' (S
-

d
• , ,

.t
'

ra em estado de novo e Clt- Pelo presente, fir-arn con- 1,,"(Jl'14; :ll'li"tll'OS e sua famosa acontecimentos de Buenos 'Aires, ba.lhoG �;a palie'a e estava dos. u lO, au. ara os ':l�I antes °pacitado à grande prôduçán, \locados os senhol'E':;; acionis h,bliO{PC:l, c()mparando-os com o "Bogotá" posta (l (�olaL'JI'ur com :J.'3 aute- Snr. :r:'refeIt? M�nlclpal e o"',com 6.j. lotes de te:rra com t3s, para uma ;;>:Isêll1blda gp.- Pal' ,\1., 1',11'1<", mcmbrús dos Par- ocorrido nu capital colombianll em rid::ulp.s. Vereaaor LUIZ RIgO,madeira de la. qualidade. ral egtraOl'dillária, a !:le reali- tido, Sod:disla, TIa,ti cal e l)emo- !l de tlbril de 1!l46, 16,00 horas - Colocação da!,rocul'a-se p�ra cliente do

I �al' na serie desta ,C:�l!i<lpanhi,l, ':rn;a, n\.I�!} l>ede', tambem foram O "Di,,-rio de ColOmbia" pu_ E pedra fundamental do prédio.nOSSIJ es�rltorlo' 'proe1ira�os .t Pl'aça Salg,,({(} l' dho 's, n" n',e,'ndJ;:;olas Oüh-l1l â noite, muni- blicou uma manehete de oito da futura séde social do Cru-
uma éasa IIlI praia de cam- nesta cidade, ii::: hi hfJcas tir! f't siar;u,l qne, lIO mamenin, é im- colunas em Hll!! primeira pagi- ta cidade, inúmeras caravanas

Vi-,
zeiro F. C. (Falará na ocasião,boriú. E ülil!i ('!i,a de truij- próxinlo dia 23 do ,·ol'l'entc,.� pw,sin'l ('"tilJ1"!' o 11lollÍl'ulte das lia, nos seguintes termos:

"BO-, sitarão Taió, naquela data,
delra no bairro d:l, Velha. � que terú por fHii1 ddib..'!'r:r so- pie!dll;, aemltuawlo <llie em sua gotá" em Buenos Aires! Por Devemos destacar, J1Um preito de
Ofertas para .. endereço

I'
b,I'e lima propo8ta da íli"f:tu· 1>1:';,,)' l,�rie �L' tr:!h de movei:; t' Slla vez, "El TlempoN publicou

I
justiça, 05 esforcas do !lOVO de, Gabai:;':G. na, tendo por objeto: c""luivn" dois compntários editoriais ref:\- 'raiá, e espeeblmente " sr. João

ai redw;âo do (!apí1al [1" l',ll:DID:,S l1.·\DfCAIS I rindo_se aos acuntecimentos da :Berloli, quc tudo fez para tornar
Lembre-se que na Or- tual e [';ti ulterior ullh,elllc;

__ V:A�Uí:';H'rON, 17 (U,F,1 - T::m cnpi:al portellha corr�o u"um "9 de reaUdad� II cons,truc;ão �� ponte solaparão os bon'.3 efeitos das :1.-
ganlzação B'Íufil!e'IDiuen- e, ,'_fé,,,,,, [llplom�ltI"õ1." d" Waslul1g- l

Abl'll em Buenos Aires. I que sera denormnada Roberto titudt'G tl'sciplinare" dos vereIú'
se Ltda., v.ocê l,1:alizlltrá b) innd;ific:H:;l,) gêral fiO'.: I"n �(, I·"""é qHe o presidente tla! Esse jornal censura em um dos Machado", deil'os curas d'a]mas. Se algum I(JS seus mel1lOr,es negó- I

estatutos Eocíais, TI.':oubh(';{ Argpntillfl, .Tu:m Domin- seus editoriais o incendio do diário Quando foram iniciados os tra- �acerote l,le50bed�ce a quem acios imobiliários. BnuiC[uP, 13 cl6' 2íll'iÍ, P,'NIlI, :,dot:\l';l medidt\s rndicsí'l 'sucialista "La Val1glXardia", e no balhos de construção;., Taió era dis- Santa Sé colocou para'd:rigil' f.;Para melhores infor.lna- 1053, ".h'a ,'onmiid::u' bUG posição, a pro .. OlIWO, intitulado uAntecedentes", trito de Rio do Sul e o nosso Pre- al'quidioeesl', que autoridf.l,de rn:;-ções dirija se ao nosso es-
' Gené§ii) !\Iiranda I.in,,>, cU· ,'"c.ito rio nlerüadn teCl'ol'i�ta ;(,. analisa ratrospectiv?mente a

Si-I
feito er:l o sr, noberto Machado, su'rá ele para exigir cumprimen-crifório, sito à Rua 15 de ,reiol'-pl'csidet![t', Mayn, lUlll;ão Argentina á luz de algumas Não esqueceram os moradores de to.. de auaG pl'opl"as 'jetermina-Novenrbro, 8'16 1.0 anda'r I Dr, José I�l"mírio (le l\fo· frases pronunciadas pelo proprio Taiá O nomo de seu henfeitor e çóes? ,,;.

,.sala 5 ou pelo teiefo� f ,J'aes, diretor. ,\.h�ll'N lnforllW" 'l'ecf'hidos g ..nel'al Peron, assim estamos hoje noticiando o O cardeal D, Jaime,ue' 1572. ) . �l'. ,!!-odulfo Renan" B:lIiI3I', Waslúngíon suge:riUhl que uEl Espectador" intitula seu edi- ocorrido, como preito de gratidão dC['E'a a.dvertênc';a." -'" w ""�""""::P4:l4oA:r,"f"b;uOll ... :P... ,. tlB:etor .. � ltt.Hfp os u1tllItOS 111PSeS ::t opo- torial COlllO "'Perollada!" e diz que a quem lnerece�
os fatos de ontem "suscitam jus- Os governos ,Executivos e Leg!s
lificados protestQs mas não podem lativo de Tnlá, prestarão significati
S€t' considerados como surpreen- vas homenagens ao preclaro Go
dentes" ", "El Espectador" deplo- Irineu Bornhausen,
ra o incendio de "La Vanguardia"
e termina seu editorial' dizendo:
"E!lta !lova fase da historia argen-

Uma casa de madeira tipo chalé como também
com uma caminhonete com uma boa volta.

Vêr e tratar com o sr, José Kloch, I1E"f", redaçâo das
horas' da tarde até as G.

." .

:l-imfiUS!m� tlennA
........._-"'t-

A

nic[pi.o de rnirama :no local
denominado Serra do Cam-

.BlUMENAU
Te!ef'one: 1597

..

tes,

Todos os

ova União, a S. Exçia. Sr. Go
'vernador, Diretoria do Banco
INCO e Comitiva, no Salão
Wloch, nesta cidade. (Durante
o baile será procedida a e1ei
çã} da Rainha da Sociedade
Desportiva União),
As 21 horas, tambem terá

início o baile social nos sa_'
Iões da Sociedade Esportiva
Guarany, em Nova-Bremen.

l"kado5, 110 Bai,no de Bom

Retiro, bem. próiílma. à Fia.
ção iie:ri.ng. - Preço ve.<ki
deiramente de ocasião.

1 Serraria local1zada no Mu"

• -Ã

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXA!I'ABIA

PONTO CIDU

Dístúrbios sexuais, nervosÍsV1o, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, irritabilidade, esgotamento nervo

so, insônia, falta óe memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do coração), digestivas (Clispepsias nervosas),
etc.' - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. -

TEIXEIRA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tudo isso foi uma confir-
mação do simples fato de que
a taxa de juros de emprésti
mos e ínvestímentos é ape
nas unl entre os varios fato
res que constituem o lucro li
quído dos bancos",
'Os povos que não evoluem.

se condenam a revqluçõas e

',;ubversões sociais.
Estamos com uma técnica e

conomíca e �inanceira coto
níal.
Estamos andando como os

kagados. Não estamos dando
um passo para a' frente ha de
canias. Estamos Iazendo como

o perú que gií'a:dentr() do cir
culo que se traçou-
Somos paralíticos mentais.

O'Banco do Brasil é uma casa

roubada, permanentemente e
a Intelígencía brasileira não
descobre meios de fazer cessar
essa situação!
Todas as índustrtas, todas

as lavouras, todo o comercio,
OI] Brasil, e�tú paralísado per,
mnnentr-mente, e não dE'SCO
!oj'imo" mr-ío de ir para frente.
R,:,slIfnimos tudo em discursos
I: inquérttos. g contlnúa tudo
«ornn dantes, quartel general
em Abrantes,

A
tia, e que ganhariam colossal
mente num-país corno o Brasil

catarinense
RIO {B.J.!.) � O de'"en"I�:d· ehando, entretanto, pessimistas,

mente (la. cultura do trigo CO IH

titui uma da." ma '3 pos-t íva.s ,'1.,

monstrações de que o pres dern.e

Getúlio Varsra« não se mantem

índtferente ;; �"all1Pa:nho em pr-xl
do aumento de .no"'�a prc,'lu<;ü,<:>
apr-íoola. Graças, ii, asaístenctn
flue vem sendo dada aos no>s

triticuJtot'e'''' a nroducão ,l,., 1,·'

"O no sul do p"js vem tendo no

tável CI't-6C'tlJ"nto. E' que ;,"�e
Ci?1·ea.! encontrou alí ót ma a ru

hipnt:!l�:!o, 6!H vil'f \.1l1e dV3 "')11-

,l:çóe,; do clim� " (ia nutre•.·· r',
tores que ilüpl'fprem ravornvot
mente 110 �(!U t1(::,;(·n.".\)lvi)J).(ln'·�
No Estado 'de Sa.nta ('alal'I:'
não obstante a. sua menor 61'< a
em relação ao Estado do Ui!'
Grande da Sul, a tr'go vem acu

sando í'n(licei� Ue pl'odutiv'(ladl'
O engpnbeil'o-sgrimonlo Gm'ma
no F'ar-la, (pie rl"lIJl"4-SGntfí i1 In.:

petoría Reg;orJa! lIa T�.X.fi'Ul':;'·
do TI'igo nnquelo E"ü,do. f;, J:iI"
',10 ii ímprensa. rle"laroll que a

estimajivll da produção do tri:'1J
eatartnsnse f!f� fiIH·PS.·fll:l1 ;;-lt
ano par;3 suo. T!"!"-, I:. !) niln:J.df)r�
No Gafra 1952-fj:�, segundo Ufrdü?
notn'dos por fllncioilÚl'ios l�;; Jns

petor:a, a produção atingiu <"el"
.::> d" 164.000.000 de quílcs a-

esses núlneros. pois ('�llcukl parn,
200 mil tone1adas es'�a pr'otluc;;;o,
portanto. com nrn acrésehl!o. '"1
relação i.t sat'ra passada . <l,' 60
mil toneladas. Para ê",';e -jUl11C11-

to de prO{hl�ão, a'Juziu o l·efl.!��i:
do t.écn.co; eontr+nutrum. enlJ")

outros fatores, <1' fac:lidad,' do

srnpr-ést imo de sementes aos n

::;l'lcultol'ê:: (I [1 nF';::� ·t"ne;a téc
nica e U1ratn'i"j (!l\il Ihf;; for-um

'Pt'esta"tas. com c fol'neelm<,'nt o
t1� maqutnúrtn fljn-üvin, P, Pt)l

boa qun.nttlad», ndubos " orrr re

Uvos No ano r:ndo, f'risou &.1)11<'
le têcnno. a Ins)wiol'in. R.·g-ítlll"l
efeti\'ot! :t5 contt'itto',� de r.'1"11-
"as Físcalizudas, e, por OIlÜ'O

laUo, está sendo d,}vidIlJnJ,,,te
instalado o Campo de Multilllii,
('ação ele Senlpnie-l. �:)Cali7.fHt(J no

l\fun;cí)Jio fie JO:II:�>I}a, enm a

ári"fl de 3.0eta.3GO met rns qua'11'a
\:los. dOlll1iJ por 1.1.'l1lf-ll' mun'cl
pio.

Ni'-F.gP.
• C'-!:unpol TI! ,-·1 �nJ_1 �!úí/"t

plantar no pOl'I'l'nl,' un:'i (>"1"'"

de lilil sacos di:' c1i'n1i"llta'1. lY

"('['"DS outr-os c'-'ntl'afo�. toram
firmados com agricultor rs de
modo a pOIl:1ibii 1,11' um maior !Tj
centrvo e a Intens.Iínnçâo do

plantio lia t.riga em B:mta Cat�,

rina. T1'ata-f.l� como Ge vê de uma

magnífica vítórta que Si' vvr fi
ca no setor da agricultura, gra

.:; ....9 à elartvldênela do 31uul J.le.'e:
eidente da República, que não

poupa. est'orços no sen'i.ido na

recuperação €('rmômica do UfJS

so país,

AtençCiO snrs.Oficiai�
Estofamentos ! !

A FABRICA Al,MOFADA AUTOIUOVEI" sita a Rua
Marechal Hermes, nr, 11 (Perto Centro. Civlco) em Cu
rttíba, necessita de oficiais e meio oliciais estofadores,
par:. Automóveis e J\1'óveis esíofadoít.

RIO 17 eMel'id.) - O sr. Batista LUZ31'do será convoca

do a co�ual'ecer uel'arte a Comissão de Relações Exteriores

do Senadô. afim de preo;:tar informações e esclarecimentos so

hr o acôrdo comercial Bra,síl-Argentína.

BANal 16 (1;·P) - Um avião Dakota que assegura
va a ponte aére� entre Ranoi (' o campa entrincheirado em

Nasam, ta!(J às margens do rio Vermelho, quatorze quilôme
tros ao noroéste de H3noi. Incendiou-se um dos seus mot.ores.

O aparelho caiu em cbamas· Vinte e sete pessõas encontra
ram a morte no acidente. O aparelho pertencía à Companhia

------..;_-------'---.;.....--.;.....------�---__ "Agile Azur';, e acabava de deixar o campo de Giam, nas pro-
�. -.

'6 R A N�DTi I Q U rÓ"A ( Â O f

I
ximidadcs de Hanoi.

� � TERRACINA, Itaha, 16 (UP) - O famoso automobilista

Dli 'ant'vers=Ír',o da � italiano' Piero Truffi bpleu hoje o record mundial para car-
'I:> ,U

I ros de quinhentas cilindradas nos cinquenta quilômetros. Ta-
ruffi 1)ilotou seu carro esuecial numa velocidade media de

'e cento -e sessenta quilômetros e quatrocentos e vinte metros

'..:Isa
por hora, na via Appia.

'!7tg
<

• TEERK. 17 (UP) _.- Turbas enfurecidas invadiram o edi-
fí.cio da admillistração n.o ponto quatro, dos Estados, em Shi

raz, queimando os mOI'eis. O' govêrno iralúano condenou e

nergicamente a atitude ds amotinados.

do Cine Blumenan) 1

de' casem1ras, linhos e

-

• Pre�are"

�.
O s�U�uli1h:e
dando-Ih.

IOFOSC4L
• (l1d••FWn-CaIá.) ô'

, s. C.·- Caixa

LABORATO'RIO, ESPECIAL PARA TEST E CONCERTOS,
!'l.EGULAGEM. C�o\.Lh'RAGEM, SINCRONIZAÇÃO DE BOMBAS

.1NJEC'rORAS DE QUALQUER SISTEMA

a começar
Idem

1,50) Idem
. Idem
idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'Iden1
Idem

.

Idem
Idem
Idem
.Idem
Idem

J Idem Cr$ 70.00

I
Itkl\l Cr$ 8G,nO
Ickm Cr$ 235.00

Idem Cr$ 325,00
Jdem Cr$ 69,00

f Idem Cr$ 89,00
Idem Cr·� 10,00
Idem Cr$ 3,90
Idem Cr$ 6,50 '

�f

Ternos Feioos
I1e-

Sapatos para Homens,
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPITAL"

TaPETES {( I T D »

o M;�IS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS. A�

Rua 15 de Novembro; 900 �� Blumenau

\

TELEscorlO MaGICO
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Uma arma 'Ue lôedução Iemiui
na -é a serenidade. Cada mulher

'eleve' aprend'JJ: por .,t mes�� a

Ubertar-se da cólera. i'3 inqu'c-
. 'tação, do medo, do' ódio. da in

�eja; do ciume, do pesar e de

"mais estados menta í.s 'lue d�";
truam St}11 asp �

- t.. ,-.� Imo e \'1-

tUtnte.
A serunidade ',lá nobreza

destaque à mulher mais indl-!"ll;
f!ccn'te, e constitui um-i ártc
IIUe 'Se adquire D. força (l� P!'3_
ticâ-Ia, COii10 uma gimí:;1_j,�", dI!
todas as horas.
A graça furiJamentul ': dur'a

doura. da mulher, nqueta 'I'l{'
,Sem se deslumbrar serve :1' j H

rol, em todos os naufrágios hu-

QUARTA ?A'GINA

11.1í:1110'3, c essa invejável serun: ..

dade qUE:!, infelizmente. muto

poucas conseguem obter e con

servar .

A mutrrer- ser-ena. !;;mules. Da

ciente com toao�! apare�e ilu;::;i"
nada pelo vrestígio que a sua

atitude conquista, De.spert.a ',-�"l�'I'

pre admiraçfio, 'po ls a sua sore

nidade é uma atitude espir'Itual,
conseguida através '�e lento pro:
cesso de aperf'eíqoarnuntn :ndivi
�lual. E a mulher "mpc'ri(,r. ):("';'
"ui S'l!'nlprf� o d0i11 da se rr-n idL'.�f".
Como adquiri-lo? Tratando de

dominar- a f' tuacão que S'� apre
sent!l, som sohr!�s�alto'� nem roa

ções inutets, '
..:1iBC:plinando O(� rn

pulsos para mostnu'-se tranqut-

la, sorridente.
atrida em meio das maiores tern

pest.ades.
A mulher, cuja asPiração, é 3el

sempre adrnir-rda, deve saber so

frer sem levar a sue, carga sobre

o rosto. :: I?V (ar t(":':as as marn

feataçõe'i que df-m' como espe
táculo [1Of! est rll nhos o que lhe

vai. no Íntimo. Na, conqu sta da
serenidade lenlbrc,"'_;;e
destes' princípios:
A cólera modifica a

111i�. O medo tcrnn a

nervoc'smo teforll1:l ÓS,

Pode a vida brutal ferocidade
Arrancar-me err, tormento mais agudo;-
Mas da fúria do 'léspota sanhudo

'

Zomba d'alma 1. nativa dignidade.

Para o n
Livre nasci, vivi, e livre. espero
Encerrar-me na fria sepultura,
Onde império não tem mando severo.

"CREPUSCULO DOS DEUSES"
Este é o filme que está sendo

anunctado para. amanhã. dornín

go, na, téla do Cine Blumenau.
A extréia de "Crepúsculo 'é:cs

I
Deuses" numa' cadeia que abran

ge 0'3 mate ímportante, cineme.s
do R:o e de S. Paulo, conttrmou

l
,/Ii .'

"",>li
<i-}

/"
}f
t
J'
r
t

I
f
I

I
f
t.
p

"AMOR PAGÃ9"
,A nova versão de "Amor

gão", realizada em Tecnicolor,
em locução, aproveitando os des

'Iumbrantes panoramas ofere<:',-

I dos pe1fl.s fascinantes paragens
I \106 Mares do Sul e que o Cinc
Busch extreará' .'-'manhã. dornín-

Dr. Aires Gonçalves
.._ ADVOGAD'O
ItMidencla e escrltórlllit
� 'BLUMENAU -

&11. BrtllIqoe. '5 - I'clonel ui:{

Um brinquedo pru-n :l� (:1'1'1.11,

ças Ue um a três a.lIOs f'n.ci l (;,.

confeccionar em C3":1.

O matcrtat necessárn to o) !oi!"

guínle:
1 retall 'I de cl·/·IO!!!' f!;jl'l':1 I,'

1 monda <ln lil,!I .. 1""I't,·, de

bcrdard.
1 retalho e í'eltro, r- alg.:""o
O modelo aqui :tpl'c·"ent.1f1 J P"

. tá em' tamanho natural. Basta
dobrara cretone em dois c co

piar o tamanho Lo) cavalnho
não esquecendo de aumentar
meio centínH·t!·o para as C06t,j

ras. O tec:',-l.o deverá Get' '?ül0t'(:l-

. P O D E R Ar .�. A N H A R
A U T O M.-O' V E L

Fazeml0 su�s ccmpras nas !-\1 ° DAS" �C I;I A. � 1': L

Sensacional concurso parcial com a dlstrlbuíçâo de
mais de Cr$ 350. -:}OO,OO de prêmios. As

MODASCHANEL
dishibni a cada freguês que comprar PARCELADA
M'ENTE 'mercadorias no valor de Cr$ 1.000,00 .um Cu�

pon Gratuito numerado "LAR FELIZ" para conçorr�r .

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

. IMODAS (HANEl� i
.. .

CONF�CÇõES l?'INAS PARA SENHORAS E CAVA-

I1/Il�RPS -:- VESTIDOS - CALÇAD()S - JERCEY
SEDAS -. CAMISAS - BLUSA'S' - SOUTIENS -

CASIMIRAS - TRN,OS FEITOS PARA HOMENS E
ICRIANÇAS'

.

,

R. 15 DE NGVEMBRO, 1393 - Blllmenau
Estado de Santa Catarina'

elo dir-o íto solu-e ,li!"!' to. n [i;'1 ,-�e cxtremldndes; I a mesma, igualmente COITI meio

lel:moR um
..

Iado dil'"it� (' un,' Covtn-ao uma c·ra. de cretone centímetro, de modo que a t'r;l
la(.',) esqueruo do I?l'\·["O. 110- de 80 cm. de comprimento por fique somente com 2 e meio cm.
bra-so, embninhundc ],'2 CnI. n.rs 3 1/2 Ue largura, e embainha-se de largura. Do feltro em eôr a

combinar com Q. cretone, cortam-I
II se as partes conforme o dese- I,!.$.

nho: cauda, p:atas, etc. Em 'ce

guida costurar as partes com I
linha :le bor'Jan prendendo ao

<Iit mesmo tempo as partes em fel-
tro. Deixa-se uma pequena a

bertura. para enfiár o algodão.
P:Jr fim bordam-se olhos'e nu

riz do cavalinho com linhas co

lorida's oe fecha-se a abertura do

algodão.
E's um brinque'lo simplils e

bonito, com o qual o seu filhi
nho 'não se poderâ ma�hucar.

Um produfo do

LABORU6RIO LICOR DE
CACAU XAVIEI S. A. .r.:.:

Mg�TAIS

SobrDnome - Número,

Vasio - Renque.
Preposição in'-_!'cativa

dum limite de tempo. - aMior. }:========::=::;:t:6' � Vi cGcrito - Nome qu� I
'" os egípclo'5 dãQ ao sol. I

� 7,- Encolerizado. 8 - Des:;"a'-I
______�----__�--�������������----���-��������-- �::::���:=:=:=�� -- __--�--�----I rado_ ,

Você gostaria, minha --;�ig-;_�'de possuir uma fórmula-;'ná-----'---- . VÉRTICAIS: \
gic,a para resolver os seus problemas culinários de todo dia,

. 1 - Por.co MQntês. 1
não é verdade? Quant2s vêzes você ficou a est::Jera de uma 2, - Instrumento agrícola. -'

idéia luminosa ou' de nma ins,9iração súbita para resolver o Arrem"s�'a.

'

i
problema do "menu" do dia. Não resta dúvida que entre suas 3 - At;;nosfera - Oh! (pras.) IdiversaS preocupações dG boa dona de casa, um cardápio va- _ Achei graça. . .

riado e nutritivo absorVE uma grande parte de sua imaginação. 4, -. Corpo< aeriforme -:- Achar IISABER COMPRA� - SABER PREPARAR - SABER REGINA MORAES [1, .• graça. 5 - Reza - Reg'sITo üe
SERVIR os alimentos -- eis o segrêdo da alimentação sadia,

" -- , , .

<fi, \ sessã.o de corporações.
saborosa e agradável, r ão só ao paladar mas também à vista. Nutricionista-chefe do 0o•. Swift do Brasil S.A: >,.!.!."'-I-L_-,

6 _ Faz 'doação _ Anti-Meri- :
." Muitas donas .de casa se esquecem de que ,a .principal econo
mia de mna família dp!,1ende de sua "arre de compra:t:_".

QUE o pêso do sangue em

um' hcmelu norm::ll deve re

presentar li13 elo pêso elo seu

próprio corpo, isto é, cinc.o

ql1UOS para um homem com

70 âuilos de pêso.
QD_E as carruagens apare

ceram pela primeira vez na

. França, em 1550, no reinado
de Henrique II.
QUE o primeiro homem que

perdeu a vida num acidente
de aviação foi um norte-ame
ricano, o tenente Selfridge, Ique caiu co mo seu aparelho
ao solo, nos Estados Unidos,

•.. Il1laudo a moc:1'ade nh é

prejudicada pelos males lemlnlBOs

O·F O R,E NO
(Ormo-Regulador lategral)

O moderno tratamento das
funções femininos

ASSIST�NCIA lfE'DIC A PERMANENTE A· CARGO DE ESPECIALISTA!
, .. , ...

Â.��TA_-.OS ',M�'.Q(COS· EiTERN�S
-

-
-

w

.

- Antigam'Jeda de
India. Portugue�a.
2--_,- Cobra da fam'lia 'V:péd

das.f6rmllla d.
Prof. Fernando Magalhã••

ELETRICIDADE ME'lJICA _ REPOUSO' - DESIN'fOXICAÇ�ES.� ALCOO-

LÍsMo - TRATAMEN1l9S ESP�cIÀLiZADos. - .,

.-----

AVENIDA MUljHOZ DA liOCHA N. 124-7 - Fone. 30CG

ENDEREÇO TELEGR�'FIÇO: PSIQUIATRA
C U R I T I �:AIP A R -!\. N A'

seu marido quando você for obrigada a passar uns dias fora

Para reabastecer 51.1:0> despensa, 'pl'efira comprar nas fei- de casa.

ras livres proQ,utos frp"cos, porque, além de poder escolher A habilidade de ('OiUurar bem envolve -vários problemas
,com. maior'facilidade. 1,i::,cê encontrará orodut03 a precos me- de escolha. E' nreciso l1:wer uma coordenação equilibrada en

nores., Ao c'ónsultar sua lista de comuras (e insistã. em fazer ire a melhor escolha, a mais conveniente e a mais econômica.
uma listinha) para o "'''!!sumo da, set11ana, nãl) se esqueça de Principalmente para cn'11binar o melhor com o mais econô
adicionar junto às frutos e vegetais, os enlatadas que serão mico. Este problema ':;l'rt?:e dia após dia, e de. forma especial
sempre. indispensáveis á dona de casa orevidente. Procure nas ocasiões em que voc>ê deseja oferecer um jantarzinho in
manter,o seu estoque r1e enlatados comulêto: desde as carnes. timo a um grupo de arr.igos, sem ter que aumentar assustado
vegetais e sobremesas alé os cere,ais· Escolha, pO,rén1, ,produ": ramente a coluna de "despesas extra" .

. tos de qualidade garantida e fiscaíiza�s pelõ govêrlW fede- Ao planejar o seu <'menu" com tôdas as minucias e deta-
ralo O seu estoque de enlatados, além de ser unia solução pa- lhes que lhe irão dar maior encanto, você pensará natural
ra as visitas:surprêsa, "erá tambén1 a �'tabua da s;;llvação" de mente na melhor qualidade, no melhor produto e na melhor
------���--�--�--��--���--�--------------

,Comeréianles
RECEBEMOS

Telefone D.O 1306
C.ha 1><mtal. 299

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(Conclui na Z.a llág. letra 1)

r ã o com os organizadores
do. 2�o Grande Premio Prós
docimo, no sentido de asse'

gurar o maior 'êxito possí
vel às· suas diversas provas.

Voltará
nhã à tarde; quando pela
segunda vez defrontará o

América Futeból Clube, a

equroe profissional do Clu-
be Nlético Carlos Renaux,
campeão da Liga Blume
nauense de Futeból.
Desta fr-ita mais, difícil se

torna o ."!ompromisso 'para
os tricolorcs; que' não cum

priram uma jornada feliz
no espetáculc de domingo
passado em Brusque, 'onde
deixaram escapulir inigua
lável .opcrtunidade para dar
o primeiro e decl-ivo passo
rumo à conquista do titulo
de campeões de Santa Cata
rina.
E'

, inegável que ni'ín foi
das mais satisfatórias a con

duta do pelotão brusquen
se frente aos diabos, rubros,
a gual resultou em grande
desapontamento para os se
us inúmeros e fervorosos a

d2ptos, cujas' esperanças
num triunfo justificaram-se
plenamente; em vista dos
fatores favoráveis à agre
miação de sua simpatia, os

quais mais tarde se torna,
l:-ani nulos. Que estará. se

passando com o onze que
durcnte 'mêses e mêses, com
muita justiça, tornou-se a

. atração máxima dos grama
dos barzígarverdes, vindo a

,ser apontado como o mais
harmonioso e poderoso de
quantos possuiu nosso Esta,
do, nestes últimos tempos e

que no momento rende mui
to aquém de suas reais pos
sibilidades?

, Repetimos, o. afastamen
to de Lelêco de sua direcão
técnica resultou numa que
da de produção vertical,
cujos efeitos estão s� fazen
do sentir,
'A ausencia dos jogadores
nos exercícios físicos, ' seu

pouco emp'enho durante os

coletivos semanais e a falta

l-hHPéUS, Sapatos
e Carui- \sas

ração, pouco sobrando aos CASA "A CAPITAL" I
clubes disputantes. --I;�'4��%,.�s��.,.s�:�"_������"'_����"''S�

II V I S O
LADISLAU O ALFAIATE DO MOMENTO TEJ:/I: O,

de um,melhot preparo psi
calógico, eis 2lgumirs das
razões principais que teem
influído sobremaneira na

desempenho do quadro.
Há tempo, no entanto,

para uma completa reabi
litação' A tarefa, bem o Sll'

bemos, ,é espinhosa para às

atleticanos, porem não lhes
faltam qualidades técnicas
e morais para levá-la a ca

bo, ,mesmo se levando em

conta as dificuldades que
qualquer time encontra pa
ra quebrar a resistencía dos
americanos em Joinvile,
cujo esquadrão dispensa co-

m;�:t��S ée�:i��o�bservar, Jllrae�ãniuriosidade da torcida
��!o ;�eemt���� dOd:�f::� desla�cidade o�malch, V. Verde
duma vez por todas o cer- X Vascoi. .r\ da Gamatame catarinense referente 'I >., . • -. ,,' ,. 1
ao ano de 52, o qual movi-I' P�r se tr:tar ,

da Ul1lC� pcue oferecer oe sugestivo
mentará, por certo, enorme I porfia progr",maa� para a o referido espetáculo, uma

massa de torcedores Este tarde de amanha em Blu- autêntica novidade para os
.

. lt
" l' 1 1 t d .' N-interesse.do público por um menu, \10 � o PUDÁlCO _oc� aman es o esporre-rei. ao

dos maiores embates do as- suas atenções para o duelo se trata de um choque en

sociation estadual na atua- do qual serão protagonistas tre auadros • profissionais,
lidade, espelhar-s�-ª,.,nas bi- os conjuntos principais dolmas � verdade é que encer

lheterias do est&dio amerí- Vasto Verde e Vasco da Ga. ra um punhado de pontos
cano, onde ficarão milhares ma, c,Iubes de prestig.io. 130 atraentes, idênticos àqueles
e milhares de cruzeiros, que futebol da Segunda Dlvl.sao que podem ser proporcío
divididos' deduzidas' as 'des, de Blumenau e da Capital nados por esquadrões de
pesas irão em muito maior do Paraná, respectivernenta. primeira cátegorrc. E' uma
núm�r aos cófres da Fede-I Já tecemos várias consi- pugna interestadual e como

.

; derações a respeito do que tal, está fadada a agradar
in totum, aparecendo os a

raucarianos, indubitvelrnen-

A 4 O B 'D ti ,. � te, como a atracão máxima

" :lia,. C n lO,Da 9,', �', .. uUlr
o da ta��e esportiva de ama-

..v ,U
'" 99 b nhã. Nad2 sabemos com

1>11 5.$ • .fi

I
respeito às suas possibilida-

U fi P r..0._D une I a fi e
�

n o ri;�:�����:�;���i�i���I' essa €11tre,qa se efet ivaria t J •

it� ragam e_€S U1n time mUI oRrO, 17 (Mertd.l - A di-I na últífrna quarta-feira. A' bem préparado, capaz de 0-reteria da Confederação imprensa, a CBD procura, ferecer séria resistencia aos�rasileira de Desp.o�tos in- fugir �e qu�lquer manifes- vastoverdinos, que tambemsIste. em m�nt�r SigIlosa e cLaçao, �n�luslve abstendo-se I,P(;suc,n credenc:ais suf: _ S -;

31he�u �o pubhc_3 . � sua a- de, n?tIcIar � _

data de sua I cientes para deixar o cum- IpreClaça? .

e, opmlao sobre p�'oxllna re!-U1lao, Que eleve-

J po da luta vitorio:;'os. Revi-

!
,;:JS relatorlOs do chefe da Ui tratar d:j assuní.o, Com verá o Estádio Curt Herinc;.delegação e do técnico. da ESS[:S prot21ações e esqui- estamos certos, U1112 de su��.seleção brasileira que' dis- vas, a CBD deixa patente tardes mais memorávés.putou o J:CVII ?ampeOl1fi,tD � s�a

' mtade. e disposição devei�do apanhar suas de'�ul-A?1eTlcano ae Foot-bal.l, �e hl!; --. do Julgamento e pendencias um número bas-em LIma. A desculpa maIS das medIdas que chegaram tanfe considerável de especusada ,pelos mentores da a ser ó,;lteCÍpadas pelo pre- ta.does, cujo interesse peL)�Bl? _e a �e' que :Iualquer 3id::nie Rivadavía Correia jogo é bem grande.c;eClsao nao podera ser to- j\'Ícye!'. Demonstra chira-
mada antes da entrega do '11cni..e que ü seu propósitorelatório elo médico New- é o de deixar o assunto cai);tOn Pães Br:rreto. o médico ri;' esquec:mento, perdeu
por sua vez, garantiu que do' 2.tualidf:;de e inü:resse'

,.
�--

PRAZER DE COMUNICAR QUE HECEBEU NOVO E

VARIADO SORTIl\1ENTO DE CASIlVIlRAS DAS MAIS

, AFAMADAS MArte '\8 A PREÇOS BARATISSIMOS.

" VENDAS A VISTA E A CRE'DITO.

ª LADISLAU ALFAiATE, RUA 15 DE NOV. 592 �� ,- lo. A:NDAR - BLUMENAU
, �� SUBA Q\.TE o PREÇO DESCE �Y...��,..��n"",�..,.�-j;;��""-.,..,..�"�,,,,,�;c,,����,�

Encarreg�m·se·de: "'.
.

.

ESCRITAS AVULSAS (mesmo atmzad38)ABER'-lJRAS E ENCERRAMENTOS DE ESCRI-
TAS "

BiIDISTROS DE FlBIIAS,
'

"

. ,

CONDi\.TOS. ALTER.aÇOES DE OONTRAroS
e DIST.RATO�,DÉ SÔCffillADF..a COMERCIAIS
,DECLARAÇõES DE RENDA

"

LF..GALiZAÇAO DE LIVROS COMERCIAIS, FI8-VAIS E DE EMPREGADOS
.

,

Ga.nhe tempo e dinheiro confiando 08 seus
serviços por nosso intermédio

Cerca �as 20 boras �e �oje cbegará
aIDmeBau� embaiIa�a�o V. �a Gama

ao vencedor do magnífico
ehóque r'iquíssíma taça, ex-

Casi Buergel'. O troféu em

apreço foi denómÍnado �'Ta-
ça Hercilio Deeke", deven'

�(Ullllnnfl!llllliillill'llmllllnmllllllllnnlllllllllllItllllllllll!mlllnIIUJ�= . '

DOENÇAS NERVOSAS'E' MENTAIS ::

Dr. Arnaldo GHberti
ê DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.'

... -'
-,-- DA GLORIA, --'-

CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de S(�(idf.:'
de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39

.. Cr$ 50.000.000,00
.. ;. 35.000.000,00,

RIO, 17 (Merld.J - Ofe'
recido pElo Vasco está

'

de I
:.xJsse do seu Citroen o dr.

'

Amilcar Gifoni. Quando da

J,.0108 �B· mar"o O triangular ��riol�i����el�:{�u�� 3i::nbolicamente ao conheci�,

e'o' ("ru ,B,rao'ltl, ��llle e Parag;'u311 do médico cruzmaltino a
"

chave de um carro que .')
,

'

Vasco da 'Gan'l2, reconhe-
de rias, em dojs jogos, cz:da u- cendo os excelentes servi

ma, até o dia 3'1 de março, '

::;os daquele facultativo, ao

próximo, data em que deve c1ub. Ontem foi finalmente
3er conhecido o 'país classi- entregue o carro, um Ci
ficado -para ,o grupo final de· t1'oen novo, consideradü o
16. melhor presente qUe pode-
Enqauto isto, Castelo' ria dar o V2.SCO da GanIa,

Branco julga que· só em já- ·tendo-se em vi�ta re�i�ir Ineiro se deva cuidar dos bem longe de Sao JanuarlO,
problemas da selecão... ,o conhecido médio').

I

ª"""Materüj'�ã�e·''''Erihe'ib''''Kôe'bier,m''l i
.JARDIM: BI.Ul\IENAU :_;.PARTOS - PAR�O SEM DOR - GRAVIDEZ E
-- COl\iPr':'ICAçõES --

-

SERVIÇOS·l"'RE'-l';{AT.AL - .

CONSULTAS ME'DICA� DIA'HIAS - SI - 11 HORAS _

o PARAGUAI

.. Cr$ 85.000,000,00

mais de Cr$ 700.000.000,00

;=

Indicador Profissional
üe n t lst es

E. KARMANN
CIRURGIÃO DENTISTA

Raios-X
Especialidade em Radiog!"aiÍa dentâría para
--- qualquer exame médico ---
Brusque

'

Telefon�.

,

CIRURGIÃO DEN'I'ISTA ., i,

AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RÍO BRANCO N. 8

..

Médicos

DR. THILO HÜHNE
,21inic3s Geral e Operacões no Hospital Sta, Isabél.

Especiali3td cm Cn-ugla c doenças de senhoras.
Diplomado "'u Alemanha e no Rio de Janeiro.
Tratamento pe�n;� Ondas ultrassoníeas.

ORe O. rt KRUEGER
DR- O. R. KRUEGER

Doenças de Senhoras e Operações, Raios X
Cnnsultórtoc Hospital Santa Catarina.
Consulta: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
Residência Rua Marechal Floriano Peixoto, 253 _
Fone 1258 (em frente ao Hospíta) Santa Isabel),

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
- CLINICA GERAL-

Especialista em Doenças de, ériança
CONSULTORIO; Floriano Peixoto, 38 - 1.' andar -

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua Paraíba 170 - Fone 1074

DOENÇAS DO CORAÇÃO
DR. CARVALHO

. (Electrocardiografla)
Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)

AT. Rio Branco. fi (Sobrado) - Ao lado do Oíne BU!'Ich

MOLESTIAS DE SE�HORAS
DR. .RENATO CAMARA

DOENÇAS INT}<�RNAS
OPERAÇOES ONDAS CURTAS

Consultório: Travessa 4 de Fevereiro. 3 ,

Fones:' 1433 e 1128

DR. GEBHARDT "ROMADA
lt_lIlpecia1ista, em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas DO Hospital Santa (jaturlna
Das 9 às 11 e das 151/2 ã... 1 '1 hs.

...:.. BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA
OUVIDOS - NA)RIZ E GARGAN'l'A

INST1TUTO DE OLhOS
.. - - DRS. TAVARES e ·HEUSI .... -

RUA XV DE NOV., 1135 - lo. ANDAR'

INSTITUTO DE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECR'1.' --'

litadluterapia - Raios-X - FJsioterapla - Metabo
lismo - RESIDENCIA: Rui 7 de Setembro, 15,

"'}ELEFONE, '1441

CUNICA DE OLHOS.
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR WILSON SANTHIAGO
!l1l1.tente da Fa.eultiatl� de lI-ledlclna ·da Universtdade do ,Dr.IU
CONSUL'I',\S: Horâr;o. das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa fsabel

INSTITUTO t;� PESOU lIAS (UMeAS E BA(·
'

Q � '" TERIOL061CAS � R; -
.

LaboraTório de Anõli ses e Microscopia.

BORBA

-.---- de
l'. G. ELLINGER - (Formado pela Faculdade de Medicina do
Paraná) com cursos de especial. nos Ial>. de Curitiba, São Paulo
c Porto Alegre. - l:xames de SangUE, Urina, Fezes. Escarro,
Muco Nasal, LiquidJ Cefaloraquidlano, Culturas (Espermó). -
Diagnóstico Bacterinl'lgico e cultura d:l Difteria �'Urodiag
ltóstico da Gravidéz. :- Executa com a maior rapidez;todos os
exames re(!uisita.doH lH�los Sni'5« 1\Iedíeos t"Hlli<�oS, pap :l elu ..

l�ida.l}ã.o de nia�nÓGti.·{"R
. ':�./

Rua. 15 dt" Novembr .. nr. 5S8,5H2 - Lu 'Andar (nos '. alt.os da
Fannael:1 S:lui(as (f_lX .!�IIingl.t·) - HJu:rnell!LU, Fone 1.5�8 .-.... Ca.l ...
xa postal llr. 16. - - ATENHC das 7,:10 às 12 horas e das 1,30
:,s G lloras.

A.d V O g a dos

D R. ADEMAR LUZ
ADVOGADO

Atende em qU::lisquer comarca do Estado.
Residêw:ja: - Rua Paraná, 8
Escrit6rio - Edifício Inc-;·

JOÃo.DR.
AD V O G A D O

scritório e residência àrua XV de Novembro, 90'8
LUMENAU _-- Telefone, 1560

'

FONE -15-31

DR. HERBERT GEORG'
,A D V 0·6 A D O

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ BLUnfENAU

Correlores

UlMÉR LAffRONT
CORRETOR

Rua Maranhão-N, 2 BLUMENAU

. - -

RUA 15 1.436

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I filhG;
ao lado, o carpo de Ll�

dia lia Ioeal do atentado

N�Yn monstro aterrorizando Sãl Paule .

A linda comeroíaeia foi
ta Catarina, com séde nesta e.

d d
.

cidade, realizando uma ex- \sev1C 1Q a e
·

posição d.::! tal natureza, . Eip01S.

cuja originalidade vem

Conclue na Z.a página letra !.'tI

1
Sfw Paulo. ':Lv1eridionaH - Foi

I
trado no local do cr me em l�·.l

l�r�so pela 5':a Delegacia de Po- cude de quem procura alguma
Iíeía o p,edrmro Manoel Ramos co '"a, acocorado sôbr-e- o mato

I
Artl"gos H

I
de Almeida, apontado cerno sus- em que foi encontrado o corno

pa-ra Omens, 't
y

•
'

it
í

-."

• • pelo p<JI' vaI' as !lc':uoas no caso .. a VI ima ,

Senhoras e Crianças do as r..usslnío da comeretára Li- Populare, 3.-"flim o surprcen-
CASA '�A CAPITAL" ma Lima Ribeiro, no bairro de l"I'Il.In e eomuntcaram o fato n.

rnu.anóp )115, Polícia. Ao lhe �E't' dada VGZ de
prísão, Mano foI tentou reag:r
com uma faca qUf> traz;a à cin
tura, nras foi lrnedntamentn do
m 'nado, Lova'Jo ii. Delezacta 101.
interrogado, reconh'"ccn�lo c'o'1!O
seu um chapeu velho. sujo de

. .

'!o' P 'lida havia arreca-
'a"" no local do crrrre. Pela,
suas 'jecl:ira�õ."s1 Manoel reve'a
Sf'r meto anormal ou bebado iII
veturaüo.

Ti'<\LAl\f AS
TESTEMUNHAS

ExpOSição CaninA

Mais de duzentos ,exemplares já loram
inscritos para oi�cerlale nesta cidade
As atencões dos meios

caninofilos" estão sendo po
larisadas para o sensaeio
nL! certame nacional que o

Krsnnel Clube de Santa

exposrçao terá lugar na sé
de social do Clube de Caca
e Tiro! 110 Bom Retiro, on
de serão instalados os de
vidos stands para a apre
scntação dós cães,
Ao que fomos informados

ma is de duzentas inscrições

já foram feitas no Kennel
Clube de Santa Catarina,
das mais variadas raças,

procedentes de inúmeros
pontos do país, inclusive de
São Paulo e de Porto Ale

gre,
Acompanhando as. embai

xadas paulista e gaucha,
vh-âo resped.hr::ntl<' ute
sr,'>, C. W. Mueller e

,-;uÍltlt·!'. nomeados pelo
Kermel Clube do Brasil pa
ra servirem como juizes do
certame, que vem: desper
tando, dia a dia, o mais vi
vo entusiasmo e curiosida
de, principalmente entre os

:::tCiccionados do artstocrát+

Catarina realisará,
cidade, nos próximos
�5 e ;W do corrente,

nesta
dias

cuja

·lnvesUla a policia paulista
sô�reio crime �a srta. SUDia

--------------�--

S, PAULO, 17 OVleridio'
nal I - Para apurar sobre a

morte mister-iosa da srta.

Sonía Mendes Pereira, a

Polida ouviu vários cole
gas de repartlçâo, da mo

ça, inclusive um que era

conf'ídente St.'U, e que tinha
conhecimento das -ameacas

que Angelica CoE fazia" à
j ovem por causa do milio
nário Lára. A srta. Sonia
dizia, sempre, que era sua

noiva e contáva particula
ridades, Inclusiva das rela,

çôes da clama p ...iranaense

com o mesmo. Por sua vez

o pc rteiro elo predío de p.
partamentos, onde ocorreu

a tragédia, contradisse, em

depoimento, o que o milio
nário afirmara, isto é, de
ter a srta. Sonía sido morta
em seu apartamento, país
que alí pernoitara. O ser

vente explicou que vira a

jovem pela manhã, entre
às nove e onze e trinta ho

ras, quanto o sr, Teotonio
veio apanhar seu "Cadi
lac". Numerosos amigos da

srta Sonia demonstram ser

cia moça alegre, e não ti-

nha motivos para suicidar
se, Cont <lU um confidente

da sr ta 5011i3 à Policia ter

a srta. Angelica chegado de
Suo Paulo nr domingo an

tcrlor a morte da moça,
mandando sua bagagem pa
,i.1 ü residência de 'I'eoto
ido, mas, alí, sendo despe
jada, foi hospedar-se no

Hotel Excelcior. aparta
mento número 1085, Segun
do ainda disse, c. srta. An

gelíca era violenta quando
contrariada em seus capri
chos, Novos depoimentos
serão ouvidos hoje.

(.'0 esporte.
Náo deixa de ser: louva

vel fi interessante iniciati
va do Kennel Clube de San

asfixiada
que seu dinheiro desapare
ficando no local seus br n

Inaugurará o Governador do Estado
várias óbras de YuUO em Indaial

das festividades inaugu�ais

Proposta
Debate sobre a Coréia somente após a assinatura
Nações Un:das. N, Iorquo. 17

!UP) -- O Comité Político da'�

Nações Uni'das aprovou hoje, o seguipte o

por unaniIlfidade; a Pl'OPOS'ÇI'!J Bra.sileü·u'( aprovadu,
Procurando sempre manter con- IJra� le 1':1 Üo �'entido de ";li,';- unanimidade:

tato àireto com o !lOVO, o Chefe pender a Assembléia Gernl
do Executivo de Rio do Sul, não suas sessões, até que seja firma·
'esquece os problemas mais impo{'- '11' a tl'egua na OJrêia,
:\-----------------_ ...

Cronica Policial

lepois �e se em�rialar lenlou
�8netrar numa casa �� lamilia

Jnteressõnte programa
A cidade de Indaial estará

hoje engalanada e festiva com
a visita do Governador Irmeu
Bornhausen e sua comitiva
que ali assistirão as solenida�
des eh" inauguração de varias

empreendimentos d;-g'õverno
municipal, cujas iniciativas
atestam a pujança do espiri
to patriótico e construtivo elo
prcfe ito Max Meldola que
vem imprimindo á sua'profí
cua administraçãü num sen-

tido eminentemente progres
sista,
Prestigiando, com sua pre

sença o ato inaugural das di
versas obras concluidas ou

a serem iniciadas, o governa
dor do Estado houve não te
ve cutro pro!,Jós1'fo srnão co

mungar com os sentimentos
do povo indalaiense, assocían
do-se ao seu jubilo e orgulho
na concretização de empreen
dimentos que muito beneficia-

Nutir:lasde Rio de Sul (Do CfJ1'T6'1JOntlellte Cwnma)

Honra aos méritos de um cidadão
ilustre devotado à causa do • ensino

co

fdidta-lo, c:llol'osamente. pela rJ-

\
tantes, os quais est50 senna ataca-

l'l,,,t,, apo,,:nlaelol'ia. premio p�r dus corll per!ei�'i1o e rapidez,
,.,'11 trahnlho " dedieaçiio a toda a PON'fIo: "ltOIlER'rO
JJt'uV�t «-"ll! PI'ol dlJ eusino ell1 Sún!.... l\IACII.A[)O,t
(',,(al"I>'1.

.. RIO no SUL, l'i - Com a pre-
1'�Xt�l'('('ndo o illngistério. i u:H l.u IH \. IH)- i\IUNf('fPHJ nf!

(.'ircu(l!i{'ric:nn, 1Iit rnais de 15 auos, 1-:'10 UO SUL
o �r. Xavier sempre "onhe dC'S'·IJl. f;[u DO SUL, 17 ._ Durante n

pl:nhur :l:-i, (·h>v ..H.tas J'unç?es de IPI.ugl anUI Guverno rvlunicip.nl eUl

)nSI){'tol' Jo.�tad"al ,lo RJl"H1o, cnn,

II�()CO. apresentado pehl Mirmlor,
[Jondel'''';úo, cl'itél'io e jllsti�'a na última quarta feira, tivemos a

Os pI'11r.. ,;SOl'(,S tlns l\nssos e'.fll- '.uud:u;iio do Preff.'ilo Waldelllal'
heleein)clll()� clt·

..ensino. tiVCl'altl n Bornhausen. dil'htida ,la povu rio ..

fdiz idéi:.! ele aprl)v"it�!r o Irans- ,,!t'nse, r}(>lo transcurso !lo 22,0

RIO lJ() SOL. 17 - Por recen

lç uei lt·tu t10 GO\'t�rn:.:�(lor Iriueu

Bfwllllau:-;Pi1. \'c"U\ de !-Õl-l' HpO�t�ll"

thdo, ('Hill illHI(:1 �ltS'1(:�', () sl', Jo

st.- Joaqui!u (1e Ll111a Xaviet',

héIU;i! do Governador Irjneu

:1hUllS6Jl, �erá inauguradu,
'J'imlJ6. rlO próximo dia 2G

"""l'enL{'. a Ponte "Roberto
"'",du". velha e just!! aspiração
(lo h.1l.ürioso povo tnlúeuse.
Hcctbemos alll:lvcl couvite p:l

r.a '.... !'.ul("ui<l:l..des óru ánuuC:'indus
t' Ü·UU):: a1.J"!1ltlutn '·cl.rlt:"2:;: flue. de�-

,·urSt} lÍo di-I 11 do fluenLc4• p:"u'n
lU,lJp l.!.3J�t .. 3.1' () (·th·ft� t: aluij,!o �:;a)\_tUl_

pIaI'.
Quando dI) ittÍeio da Cmnpnoha

de .t\.H�hetizoc;[lnJ CTll lHo do Sul.
tivfo'.·}4'S l'onl!.ito tll:lis dh..eto (...UU)

O sr..Jü�i� JU�-tqllilil de Lirnu .x::l

vicr e, gl'iH:�!i uo SeU espll'ito pa

triÓtico, cOJuleguilnos realizar lunu

('v.nptmha elas mais producente;;.
Pe'as Jll'lmeil'us horas do dIa 11,

n!1 l,f!l'eja Matriz, com o compare
cillU. r. to de alunos p professOl'es, a

le,tJ t!;ve inicio, com a anuncia
da Missa l\TU u('::to eh· graca:-1

..

Depois, na sala da Inspetoria
Estadual do Ensino, Ioi inaugura
do O retrato do sr, José Joaquim
de Lima Xavier,

No p:üeo do Grupo Escolar
Paula Zimmennann", precisamen
te ao meio dia, mQis de 200 pes
soas compartilharam da alegria
contagiante, numa chu1'l'ascada su-

Aprovada
ONU A

'iHl\<ers{trio dfl jnst�]aC.".ã() do

Ilkl}Jio eh'" lHo do Sul.
mu-

(ConcIue lUl 23, pág!:'.a letra "::l

Ineg.<ivclul.ente. lHo do Sul, após
!2 :.\l1ns dr virhl pr'ópria, possue 110-
"t4 unw sitnat::tu previ1egladu, eH ..

�r(" 1I!j 1Udh �'dir,ntados ml1nit�ipios
It) E ... td{lt� d(· !-iauta Cat3:rina.
N�l IIH·nsagern governnlnental,

t'ünstat!llllUst lItais um!\. vez. o in
(er'e�:,(' d.. Pl'efr-ito Waldemar
í3Drllh!1l15c ...:n, CUl re,aliznr UTllU ad ..

.nini;:-,;lt·i.lP;.o eu,

fI\'idade·

Relembl'ando

benefíciu da cole ..

os pioneit'os do
nosso progreHso� () programa que é
unl rebto fiel d�� ati\�idades ad
ninistratívas do município, conse-

1uiu, n� últi1na quarta-feirn. SU ..

:!eSEO 'bsoluto.

pimpa,
Diversos forao) os oradores que

enalteceram as ineg!lveis qualida
des do homencgeado e profUnda
mente sensibilizado, o sr. José
J, de Lim:\ X,�\'ier teve ensejo de

proferir um beliss!mo discurso, não

Só de agrf'decimentos como tam

bem de satisfação por constatar

a união entre fllunos e professo
res desta. circunscrição.
De nossa parte, divulgando a

justa homenagem prestada ;;l() sr,

José J. dc Lima Xavier, desejamos
Nt.;� tardE' 'Lle ante onten1, o :-ua São Jt :�é. ele nnn1(� O�· o j1,!_)

tnc1pl'Íptar"o de .uma padaria à l?OC c1e.IJois de tt':' tom:.do umD

'el'vejada .enl (_j)ltl} ault 'H de

:.;un� amigo!;, n'lm dr}, ha rc;; ,1
cidatl�, COllftll'(.{on e'-il l��v- l'

'uo. e":nionete tres pesso:,s, re:s.i

"'Iltfo': "1'1 Salto \v.} sshuch, l1a
"u Qn'�f; l'un-nlrnnl pnnlp1e1 qnl�)."'-:

te alcoolis:ltlo:. l\lí C'lH�gandor .:)t
'.0 R�m'1nc tl'ntolI ('nt1':.Jr 'lun

l'ei'idQncia dI' f;J.mil 'J. <1,) I1LPI 'i

ra violenta, no (jue fOi ob',j,,,i
1'.)1' Estu,('io DOluin��-o�. qUf� �l'

�e enc.ontra\....u. CorrlO o lnlde-'l'{
IlCI'-?ist s:-.;c "1""1:-:" :.' 'li ;n.r.( ,.' \ ,"

flagl'antt.. dpSl·e..:;;';llt"UO Ü. r t111 1· ...

Estacio viu-se 01;l'igu....lo .. 1 tl't)'!J
car tuna v!:!'Icnte surra no dcsa

htKuuln lJt.�llelTão. Ern COlt.-wqlt-·n
("ia, Rernnne Ho-t'reu lc?rinlPn.to�
Ipves, !'ll'TlÔ) j rll tlflwJ'1 !lí1o IJ t t'1!

(I HO'.,pital !-l,lUto Antonio. ('m!t
l,.,e ...bell {I:l necesslÍ;r o" cUl'atil'l)".
senclo .após trancafiado - no

drês da Cadeia Pública,

EMPRElk r ;)�{A E tUi SANTA CAIHAR!MA S. A.
B1UMENAU

Avi::o Elétrica
A "l"ORÇALUZ" �:)mltl\ica que no DOMINGO - dia 19

de .\I_\IUL l'll]'�'cHte, !lO" :llotlvü de -"ervÍpos naS linhas de trans-
1I1i",,::o. n110 k:vcrit ('!II:' gia eldrica nos horários e trechos se

;� \1 r, 1; t ';�:
D,\S l.no A'S 3,:'1) nORAS:
N_'\ RUA SAO Pi\ 1 ILO (Do Bt'cO Tocantins até o Bêeo

S�dvadl\r t' d"'tllai:-: rua!' e lJêcos lram:versais neste trecho).
LUGAR BOA VIS'I'A � E
BAIRH.O DA PON'l'A AGUDA,
DAH 7.00 A'S !-l,OU nOnAS:
NA nUA A1VU\.ZONAS te!:t POlltf" ']'t'!I('jni !(t.:· li FUl{lÜpia

CiJ..-.bo),
BlIlml'II:Ill, 17 li,' Abdl dt! 1 fi!);}

El\1PllEZA FORÇi. E LUZ SANTA CATARINA S, A.

SUl'g:u a 'ndicação de que um
'".1 .. ; lIu, flue re ponde pelo no
nl€ ':e Clemente do tal !l8tive.·"
conversando com Manoel Ramr»
de Almelda, muito': antes de dr
cularem as ediçõe.., d')s jorno"
com a notícia do trágico acon
tecimento. Ter a ele ',l1+," " N;l
noel: "Você viu o que fizeram. '1

moça? Parece que lhe tapara«
a boca", Esse fndlvldúo está -W1·

do procurado pela Delegue-a dI;
segurança Pessoal para f'Cr aca
l'eaC<J com Manoel de Alme ·W.l
NH Delegacia, de Segurança

Pessoal foram ouvida';, as tp �1 !'
rnunh::., \Valtel' Aziz Bunduki,
e,:tabe!,'c' do ii Alameda aCiapõs,

1102, e ainda o comerciário Pê·
dIa Va ,·cia. O prime1ro contou

que na noite de ontem após ff>

char se 1 estabelecimen:to, dil'i
gira->le [: I ponto ne ônibu l, flua,H
do v'u II ü mulato dr· cmni�;t xa·

drê'il IJilo!au'Jo uma bic'cld I p)l'

atitude SI' "peita,
Temerm'1 de qualquêr a!':salh,

Bor

em

do

Ma-

rão á coletividade daquele
prospero município,

O governador Irineu Bor
nhausen deverá chegar hoje a

Indaial, acompanhado de ilus
tre comitiva e do sr, Genesio
Miranda Lins, um dcs direto
res do Banco "Inco", devendo
aquele estadista 'ser recepcio
nado condignamente pela po
pulação daquela cidade, ten
do sido elaborado o seguinte
programa d>ls .festividades:
PRoc}"Ii.AMA PARA O

/Í)IA 18 DE ABRIL
I DE 1953.

15,00 horas - Chegada do
Exmo, Sr, Governador do Es
tado c Comitiva, Diretoria do
Banco INCO. a Ibirama·

15.30 horas - Partida da
':aravdlla governamental para
Nova Bremen,

ltLOO horas - Inilllgl.11'ação
,'1) "Ponte G,"r)O Gl'ubitsch",
::0I1stl'uidu spf. I � o Rio Itajaí
.iu Norte. f·m '�,Jova Bremen,

SauduL:ú o s..r G{H'ernador;J
�;llgPllheiro ü,úlo Grubitsch,
17.30 hnras --- Jautar ofe·

recido a S, Exciu. o .sr, Gover
nador, Diretol'ia do Banco IN·
CO e Comítiva, pela Socieda
de ESl)Oriiva Gual'any, 110 sa

hio da l'efpl'id:l SOC'Íedade, em

NOV<1-Bl'enlell_
13,:1(1 1I00':ls

lbü·am.t,
, 2!.OO 11m'as - Baile
ddo lwht SoC'ipdade

--

Unanimemente Na
Brasil

do armistitio ..

hoj,."

"A Assembléia Gerai,

na '"Carta '0.1 .. 1 �

Assinalando

t.pnnar a t�nsãQ
tual:

1.0) C011$ta:ta. com profundra

que o 'l'l'ni"tro, ela )� ":1'";" .

ter'iores 'ela goven\
, ...

povo da Repúbl1r" P .. ·!�"I'
China dirigiu a 31 de mal":j d
1953 30 presid3nt!.! l:.l p.��

bléia Geral, deplis ,que o

mando das, Nações Un ',das

":!_t fap50 q"ue unl ftCOlt lo as.;;

,...I.l.do na Corá'a H }'esp,!ito' '.I'

nernll.lta de p'r'� onc,iros d
?'Uerra doentes f�ridos;
2,0) Exprime a esperança 'J,

'ue li permuta -de pril<' >neÍ!',>f
te e'uerra. doentes c ferido" e'·

tarã ultimada dpntro em bl'�""
'! que n.:s próx'mas negociaçõl'"
'., P" n l\oí\l'1 .John rp,,,U,'ll',j-
('ln t1�!.110rl>: a .Ilconclusão ('e

um armistício nua Créia, cmn

,'1 'v.'1 Cl)tl\ 09 objetivo� e

co·

to
�-_.

"\ni nll::l.T o lH'
"Cnl.", Slõ'''ÚO c {'etomOr. '. c:�an.

da, (ftlestão COl'():\l1a: lI) D'''tl

ftHP o comando unificado 'nfor
}H!i1� ao ron:<;�lh(t tlt' SeglH-:tllc'
da nSiliuatul'(L \lt' um (!PIH't!" d(

armli lípio nu. Coréia, ou hl J'

t�O fItHl. fi nlfLiot'ia. (tn� nu'tuhro

flphal' flue a. evoluf;tw tia "ii '1.1.

ç:1o na Coréi3 pede um (,xamf'

deasa questão",
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