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En,d. T�l.: "NAÇÃO"
Caixa Postal, 38

Ifsforço máximo em fa or
ida paz e do desarmamento

As�;mVLHLE'IA GlmA!.

OIWINA'IUA

Pelo ,:>rcsente fi('{!I� os senhores Associados desta As
socjaeão ccnvídados nara a assembléia geral ordinária n

r2Iúi·r.ai·-se -no dia':.n -do ccrrentc mês, na sala de sessões,
afiJil de :nrocederem ii eleição da Diretoria, Conselho
Deliberativo e Cor-selho Fiscal, '1.'ra o biênio 1953i55.
A assembléia U"Uvu será aberta às 8 horas e encerra

da às 13 ricras; !)odéndo .. s senhores Associados, dentro
de te .�1l'llZO, usar de seu direito de voto-
FEDERICO CAR.LOS ALLENDE - Presidente

"

a tri
i"fII

re:pa I laça0

RIO, 18 IMeridlanal ) - De
reformas radicias se falam no

governo da diplomacia. O sr.
Batista Luzardo não voltará a
Buenos Aires por considerar
o Itamaratí os últ imcs acon-

tecimentos na Argentina. que
accnselham fi voltar um ami
go intimo do general Peron.
Comenta-se tambem com mui
ta insístencia que o sr. "Val
ter Moreira Sales deixará a

embaixada em Washington e

que nara isso estará apenas
aguardando o impasse" entre
os srs. Lafer e Anapio Go
mes, sobre o. caso do empres
timo no Eximbank. Segundo
consta, seda convidado pelo
governo para a direção do
Banco do Brasil. A embaixada
em Par ís, em consequencía
da mcrte do embaixador Ou
ro Preto, estada reservada ao
sr. João Neves da Fontoura.
O atual ministro desejaria en

cerrar sua vida pública rece-

I bendo a Grã-Cruz ]da Legião
de Honra. Ha disposições pa
ra nomear o adido cultural à

(Conclue na 2.a Pt.-, tetr.. I)

PAN MUN JON, 18 CU.P.} .dcb.rtes, pois ambas as partes
- Os comunistas informaram jiJ upresentararn propostas, vi
que amanhã poderão discutir sande s.ilucionar o

.

impasse
a fixaçãi!< de uma data para .surgído quánto ao repatriareinício das conversações de
armistício. Acredita-se que :J

menta voluntárí ; dos prísío-
. assunto não provoque grandes nclros de guerra em geral.

----����----�--

Churchill: caminho
para as gestões

«Não rechaçaremos nenluulI gesto

aberto
•

sinceras

_.�",

do

LOCOMOTIVA
s· PAULO, 18 (Meridianol)

Informam, de- Ourinhos que
uma locomotiva e quatro va

gões de um trem da Viação
Paraná-Santa Catarina des
carrilaram e tombaram perto
de Cambará, no Estado do
Paraná. Dois. passageiros que
viajavam num vagão super
lotado de segunda classe, mor
reram e outros doze ficaram
feridos.

.

.

NÃO CONCORDARAM:
COM O DESCONTO

.. RECIFE, 18 (Mer-idional)
Foi aprovado pela Assembléia
Legislativa, denoís de várias
horas de intensos debates, a

inconstitucionalidade do
. pro

jeto do deputado Osvaldo Li
ma Filho; determinando o des
conto de mil cruzeiros nos

subsídios dos deputados, este
mês, para socorro às· vítimas
do polígono da seca.

SERIA NECESSA'RIA
NOVA DOTAÇÃO
s. PAULO, 18 (Meridional)

- ° sr. Nilo Amaral, secre
(Conclui na 2.a pág.letra IH

�.
II

COI. e Ind. GERMaNO STllN S. ft.
fiLIAL DE BlUMENAU

Rua 15 de-Mov.'54Blumenau

MARATON

A' VENDA NA FIRMA

A B I ( I ( L E T-A

INSUPERAVEl1

..

Um Produto da
Ftábrica MONARK

..r
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Precisa-�e &e' manceneíeos profissionnâs. Paga-se hem.;
Melhores Informações, no Escritorio e fabr,ica da Ind. de
J\lIovei�r Ideal Lida., fi Rua CDp. J!luclides de Castro, 11,0 1'12 ,

- Blumenan. . !
,�,.".,.,.".....9'.,.'-=u•

..",._.;:",= :l.to:u.�r_ =� �.-� __..... """- � -- _..,,,,,.,... ,,
.

..,... � f. , ...

V,' EN" D E· '" SE' :
Uma casa de msdeíra tipo chalé corno também troca-se Icom uma caminhonete com uma boa volta.

hnr.:'J.�a�t'D� �.". JD';;�;�n��"���;:;;�; I'j:··E -K:f1l-'" S'E :', &.ü�mll,eis;
I

.
. I F@REl.60 tip•.

Um lindll teereno, com uma Cl1- D0IiiGE Kings,vay
�i1o

.

de iil!ldei�a'e dlVei'�oS ranchos, I C::�:RO��� :.l portas
j,leno do perímetro m:,bano oa V.· C,t:u;; iTRObJ<: l S,a,

Ja ás Rio do Testo, medindo 56 :;;: CHoEVRO'LE'l"
:;'66 meers. ..-=o iT<rênte ecm o Rio- da TRJ.DIVfPH 2 portas
i1j'?5"to e �DitadG pela e5�ada.. gei61 CHEVRO�E'I'
li!lumenau-Jaila,gni do !iul. Tiata,l' FORD' 4. portas

I\Í'ERCIJRY G:rEna
i\'liERCljRY Pr2fO

1 �I:!'l

Hlc,l

19-111

I g a

H o J E - DOMINGO - às 4,30 e 8 HORAS - HOJE
ESTHER WILLIAMS (Lembram-se de "Escola de Se
reias"?) - HOWARD REEL 'e uma verdadeira
telaeão da Metro, • m

-

"AMOR
O EXPLENDOR DE TAH,ITI. ENTRE MUSICA INE
BRIANTE e ROMANCE NIESQUECIVEV GRANDE
FESTIVAL NOS TR,OPICOS, COM HULAS, ENCAN
TADORAS NATIVAS E O SEU IUTMO EMBALA
D.OU! - "AMOU PAGÃO'" - li película que tem o

poder 'roágko de nos fazer detestar a eivillzacão! -
"AMOR PAGÃO" - _- Um mm� sucesso da Metro!
Acomp. Compls. diversos - Preços populares.
A' noítee Platéa Ullmcrada CrS 7.00.
Aguardem: "SINFONIA DE PARIS" - DECISÃO
ANTES DO AMANHECER" "CADA VIDA SEU DES
TINO" - AS l\UNAS D? REI SALOMAO" - "O
DIREITO DE NASCER" 'e "O GRANDE CARUSO"

PAGA0

SEGUNDA PA'GINA

lfl39
H/:m

ecme Rodolfo Kiotz, na Emllzesa
Eal'mo Ltiía., Eua <1.,. Cappelt, 177
-- .Fon� �.35 -- Eiumenaii_.

1195·1
lH4li

Ili}·Hl
U}4U

��::;! �

]!J:� I f,fr,( Iri r f.', pI') il,E l'êêiB di) as
J.!1tll

I
<,_ri':!I!\J, efll tJ,jliv {.L.i� lJtUJ'" nu::i f.'d,

I
Cãruini15E:l5; d!��\, u, . il,.!ld:_'\u �·!.1 'd�d ll'.'Ill d,:
PO�D F-f! lU51 I f.. idl'j<:'. tlur.jll�t: !:I flldlu'. IÍlúft::n:.l'u,
t:ORB 11'-7 Hj5 L

< em dl!:;If(J P":I J tu J::H 1.1.!iiJJdl', use
Precisa-se de 11m3 moça ou FORD F�3 Hj�u I'

u; ��fibai,i�ep.; 3','11:11", f.OIl' IJ ['lJl<!tthf' Iuma senhora de Idade para [op1�rERNA!fIOHAr. {ffi;j 1'}J." l'ul pcira tiEO(_iiJ u,� r<,
serviçss domésticos. CHEVROLET r:íagte -,I"!':"�;l' I '�'''''_.'"';'''' l'UlUflfUlflflllIlllllUllflllfllllUllllllllmnUllllliililliUlilillllffllllllUUI�:�Intormaeões: Confeitaria DE SO!J'O li 1!2 'Enn. :.. .• ',
'I'anjes, nua 15 de Nevem- G.JVLC. ,(54 .Lil-llJ \,�:;;", O' • L O C O M O' V E IS::bro, 96'2. ' DODGE - rehoqua EHti

�HmmlUl�lmm.mmmmmnmmmnllnm.n mlmmUlfUnmlmlm� ;§ PARA fUJ·. " ªÜl���ÜC _:_ SR�;�' 1-:G�: �,�;�. �;!U- � uOENfAS N�RVOSAS E MENTAIS· � :' UI RiGA IMED�ATA ::

F.�ÇAS E .q.��E������ I!§ tir. Arnaldo Gilberti" � § ::t.r1J�:, �� �ry=- 53°0-=_6J�OC;�,�1�:.Vtdos. :ª
Ir' A- -T' U-' ii1 � ( í:i' A =

)[Jl'''l'OU CLIT·HCO DA, CASA DE SAU'DE' Dl': ]"1. fi. :: S
. V e n de m: KUR-').' WE'IL & CYIA. LTDA. - Caixa PQS- ::

, r' .

K a JJ g lÍl ; 1. •••• �. r.
',... .

. =:: tal" 745 .- POR'l'Q ALEGRli: -- RGS _. Teleeranta -=
I"'" ------- nA (.l.ORIA .-�� ... I: "WEIL" _ Porto Alegue,

'0_

:=n-. _",' ��j"H"§:rrr-zw Iª CON'HJL'fAS: d� 2 [Is 4 horas na Casa de Saúde Se::l'l:�l!:(ll;,>A-",� .

dê uma ulUÇU � de 1: às fi Rua Candído de Leão ;19 ::: e., ._. .

.

,
!'

{lU� boa !alig:I'afia para o ('.;. ,ê Fones 4212 e 3055 S .!�I�I��flUI�mmmumme�mUmH��I!!,II�m!.�lIl11nm_l!lh.�rlto:dQ.:� l:'!1!H'�C_�. de A�t�fa�HS I E -�.= C n R I 'r I IS A -- ::

I (� ( 't· -. - d Co F t

li
ue Bô,:!,AlltIa .H1umenall Lt=a�., "�um!mmmjmillmlilmllllmllmlllllmlllmlmllluumUlllmmfUlII" la" ii armense e 1- . r�(ltle;ta, Em ,

Geral
Rop. §ao P:tU,lv, 2191), � ll;!- .- VI_N'UO CREOSOTADO

:���cia�qUfubmfl nFn-fH�"(-E. Q. �IO -EJ"'E--O men��M"and _��S=i=�=ci=q������������������
_�

K_vlt.:n;r�. _li
,
O_l !in D AN IR .AGsemblela Geral

'Extl'aOl'dinári'.l
]Dela presente, ficar,:} con

vocados os senhores acionis
tas, .I1lal'a uma assembléia ge
ral extraordinária, a' se reali
zar na sede destâ Companhia,
à Pl'aça Salgado Filho s. n.,
nesta e-idade, às 16 horas do
próximo dia ·23 do corrente, e

qhle terá por fim de1itlerar so
bre uma proposta da direto
ria, tendo por ol;)�etó:
a) reduçã-o do capital a

tual e seu ul·terior aumento;

CHE,,'RúLET C,Jüj..H�
F0P.B - Pflct

P R E ( I S ,A -

'" .-S E ,

> Uma El\ll'REUADA com t;:;qJe
;riênela. pa ra servi�06 lie casa pn
tíeutar, sem, ci'i"nçs.s.
De boa. aparência e que fal<: a

língua alemã, que saiba cczt-
nhar. Bom ordens.do.
Trata;- na Lojl/. de iHaz ko:n

mdt - Bhimenan - Eua. 15 de

!NOV€i!l0i'O, 679�::'" TelefonE 1405.

VENDA DESTE Dl1iRIO
WA ENGRAXArrABIA

'PONi'o 'êmo, '

e,
b) moct'úicação geral dos

estatutos sociais.
Brusque, 13 de abril, de

1953. .

Genésio, Miranda Lins, di·
retGr-presidente.
Dr. José Ermírio (le Mo-

mes, diretor. IDr. Rodolfo Renaux Bauer, I
diretor.

'

MOTORES, E GRU POS Dlt�Et
"s ( H t ti , T E RH

.

De 3�75 e 1,5 K'V A
Entrega imediata do

Todos os dias

BAHUO INDU�STRI1' E . COME'RCIO .DE ,SANfA
- Matriz: I T A �A l'

23 de Fever.eiro de 1935Fund�do em Endueço Tele&,

Capital
Fund'o de Reserva

total do não exigível �.. .... �.. .... .... ; ..

Total dos depósitos em 28.2.53 ma,is de

Lucas, AlUno, DardQ, Darci.
Wuel'ges, Lázaro, Nagel, Be
tinha, Flávio, Wilmar. José
Augusto, Marzinho, Lalú. Lui
.zillho, Bel'toli Zico, Lopes,
Sançloval, Venurelli, .Jeder,
Sargento �ilton: Plinio. Gil
berto. Girão e Jacy lI.
Seguirá na chefÚl da dele

gação os srs. Abel AviI::t dos
Santos, respondendo o sr. Ar"
gemíro Carvalho pela direl;'ão
téenica do onze.

PFAU
e aprovc:itarn () en .c_jo J)ar�4. t-'l)n" }{{::T a todos pHl':l 11::;..:;is"

'

tirem. a missa dr- ''o (lia, (lUf' :-;t'! f:.d r.'ali?:.I!" na Igreja
"

l\/Iairiz dCSt3 cidnrt;:, .·�ia 2�i do ccrrení�_. �lS 7 lLDrl�s� nu'

altar do Sagrad(t C;-.�i��ç-511 de �T(!��us_
Pot· mais I;5t.· ala dê l'tu'idade CI·!st:,. :"J1.·.'i,):.l!;llT1t"ll-

1e agradeC('úi:
BhllÜPllf-tU,. 11 _,1t: n1Jril de 19iJ3.

.'

'.
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, A FABRlCA ALMOFADA AUTOMOVEI., sita a Rua
l\-�a.reclta:l Hermes. nr, 11 (Perto Centra Civica) em Cu-rttfba, necessita de oficiais e melo oficiais estofadores

I
para Automóveis e M'óveis estofadas,

'
•

res.

PAGA�SE O'TIMOS SALARIOS Depois de demoradas con-

Os il1tt;,ressadost deverão se dirigirem a Gerencia com

•

VlT3açÕeS, finalmente, houve
o

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba o
um entendimento. na semana

o pnndeneín para C. Postal 1 242
• u por corres- IX1SSlldu. em Washtngten, en-

�
•. .

�
tre os países exportadores -

'��"-����-�oo��:u�����oo����oo��' I Estados Unidos, Canadá,

I
Australia t: França) e a maio'
ria dos 42 países importado-

• res, na base de um preço-te
\ to e de um preço mínimo de
: 2.05 dólares e 1.55 dolar. 17

'I países <inclusive cs 4 países
oxpertadores) já assinaram o

j novo -acôrdo, na segunda-fel
] ta cassada, mas a Grã Bretà
i nha comunicou que não esta
I va preparada para ir além do
l preço máximo de 2 dólares,
I ao mesmo tempo aceitando o'

I preço
mínimo de 1,55 do-lar.

Teorícamente, o acordo po

I de funcionar, mesmo sem a

I Grã Bretanha. o que, todavia,'
I diminuiria sua ímpcrtancia,
.

porque o governo inglês COU'l-
nr a 30 por cento das cotas de
ímport ação fixadas para cada
um dos 3 próximos anos em

perto de 600 milhões de bu
shcls-
Na realidade.'· a abstenção

britanica põe em risco pertur
bar t cdos os dados do proble
ma e esuera-se que esse

exemplo 'seja seguido por nu

merosos outros países impor
tadores, notadamente a India
e o Paquistão:
Certos tec111C05 julgam que,

tomando essa decisão, os ver
dadeiros motivos da Grã Bre
tanha não se inspiram tanto
no desejo de ,<:,bter trigo a
2,5 cento menos caro do que
provocar uma importante mu

dança nus fontes mundiais de
abastecimento. Os argumen
tos dos ln-Itanícos são os se-
;\uíntes: ,

1 ) -- A exístencía di) a
cardo Internacional do trigo
favorece acima .de tudo, um
.iumento da produção na A�
mr-rtca do Norte,' isto é, ,na
'I(.na da rtolar:

,
' .

"

2) ,,-- Com « SHnressãn do
Ilfxilio Marshal! (que pertní
'ir'l IJ financiamento das com
nras d.· trigo nessa zona) os
ilUísps deflcltáríos em dólares
devem encontrar o meio de
favorecer ti produção noutras
zonas monetartas - na zona
da esterlina, na Argentina e
talvez, mesmo, na Europa 00
ríental:

3) -_. A abolição do acordo
provocará, provavelmente, no
princípio um fortalecimento
das cotações nos mercados ,li
vres, particularmente nos

"países-dolar". Mas a Grã
Bretanha preferirá pagar-lhes

, preço elevado a fjm de favo·

I' recer !! expansão desejada da
oroducão, na esperança de eo
Ihêi- os frutos mais tarde sob

I uma forma de baixa.
O pauto de vista da Grã-1 Bretanha, cujas compras de

: trigo na América do Norte

! cu;stit!'ll�lhe anualmente 300
,m11hoes de dólares, apoia-se
tambem no fato de que .

os
estoques mundiais serram no
fim da atual safra, duas ve
zes maiores dos do ano pas-

II sado, e que esses deposites a
tingiriam a 25 milhões de to-
neladas.

.

Finalmente, as. intenções do,
governo de Londres de resta
belecer o mercado livre de
ct;reais de Liverpool, no pro-

l
"Imo outono. sã-Q bem conhe,
c�das e julga-se que sua ade
sao ao acordo do trigo não
poderia prejudícar o funcio
namento de tal mercado.

do

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHIe
.._-_-...._...;....,._-----

p,

J P<ld,e llOUf'j]l'· numa avenida movlmentadu!

1 .

Um avi.ão . que. poda, ?,�usar no meio - �e uma a�e- .

nida rnovirnentada, e vrajar a uma velocidade muito
maior que a dos atu�.L'l' helicópteros, será submetido l.
a provas iniciais dentro de alguns dias.

.

A informação, ljue nos vem de París. revela que
esse aparêlho, fàbricado pela indústria de aviação
francesa, possui as earactezístieaá do hellcóptero, mas
atinge maiores velocidades e pôde mudar o vôo de
vertical a horizontal, à vontade do piloto.

O câmbio llvre e as. passagens .aéreas
O gerente de importante agência de turismo fez

declarações sôbre o r ,movimento de passageiros de
Pôrto Alegre para pontos diversos. Acrescentou que
as passagens marítimas subiram 113 por cento, dan
do margem a que 'os navios. saíam do Brasil com suas

cabines vazias, Af'irmou que um dos motivos desse
fenômeno é a vieÉ'r�cia do câmbio livre, pois o dólar
está sendo vendido por preço· redobrado. Em vista
dü;�o, as passagene aéreas são mais vantaj osa- que as

marítimas. .

.
.

, Sensacional .lecolagem ..

No dia 14 de corrente, à: taiae, as pessoas qur
se encontravam 11:: "Aeroporto Salgado Filho", em

Pôrtc Alegre, assistiram a um espetáculo bastante
raro-

E' que ° aviáo da VARIG, 'de prefixo PP-VBY,
O priméiro aparelho brasileiro equipado com motores
auxiliares de jat0 propulsão, após percorrer apenas
pouco mais de meia pista, fez uma rápida e sensacio-
nal decolagem, nu.n ângulo de aproximadamente 45
gráus, evidenciando assim a grande eficiência do no

vo equipamento. 'e aparelho, que não conduzia Das
sageiros, foi pilot-rdo pelo comandante Geraldo, ten-
dó copiloto Frederfco Hírschmann,

em

AtençCiO snrs.Oficiais
Estofamentos! !

lE-LES-CO-PIO.......;.....__M-aG�ICO

=

.OROXO ESMÉRIsS.A.
.

sÃO PAULO
Caixa Poete! '740

REPRESENTANTE
A. W. KLOHN

Blumenau - ex. Pcst. 86

Em relação ao seu corpo,
:

a

I
Sábio austrtaco, ncahu ' ele

formiga é de todos us • .êres descebrir droga que" injetada
viventes o que tem maior ce- nos olhos. dá a fueufdade (te
,rebro.

'

I
ver Ilcl"feHamente no eScuro.

cr$ \5 .: .

entrada e sem maiS nada
'b·

. -I ta ERLAN
sua tele e �

sueca Monark

sem

VpCÊ GASTA PELO MENOS ISTO COM O TRANSPORTE, POR MÊS:
Ida poro o trabalho (25 dias). , $ 25,00
Ida e volta no olmôço {25 dias) $ 50,00
Volta à tarde (25 dias) $ '5 De
Passeio aos domingos, � � 20;";1
Tempo perdido em ufilas�'......... �

$120,00

� 'sua despesa obrigatória

�;"
�'

trigo

o MU(II�·da AlMA
Dissolvido Rápidamente
Os ataques desesperadores' e 1110-

lentos àa asma f' bronquite envene
.nam o oraanísmo, minam a e-nerela.
anui am a saúd.e e debilitam o co
ração. nm s m m u t o s , M.n,fGI:01
�'lova fónnula tuétUca, começa a Cir
cular no !:11nl!ue. d.9mjj}anr�o raptda...

men1e '·s B'3queS Uêsde u pdnletro
dia (.'nult·�·a a �i{':"'n;).'!·"!:recer fi cOficul ..
dade eH1 l' s·!ln-tr ... ! 'volta o sono re ...

pUlado'. Til\:{l H que �e ta.z H"'ces�
rio'é tou1-?r t IH: "ilhas dt-' M.ndae.
ás r·' ft'"kl�'� ''', 1 1(';": I J a 1 j ,. i <1 rf o da
asmzl ii l)o"(.Inqu�1e� r' ;:I': tl t� J11uito
râ{J.l� f1W"na.) .....tI � se L;i 4" !e ca'50.!
.rt:·})··dd � t: ';1' 1�.15. Men.Jaeo tem
U,io 1. tI «1 �iX.t, �,te soe 01 J·er.� com
a J{ar:Hlt�, �.. J" a.o pat�!,·!lh.! r�Sl."l",
r�u;;:.{J t·,., .. .:.. t ".ll81Jlõ .• :u�ni@--.
C(}nl�)} .' 'J 1) \ II r�o 80ft unen10 ...,_.
ilSII.a to::1 j' -U,·' ... -{H·,�. Pt'"�".'! Msnd.oc..
!Vj-j� Ifll '11/' I, �I�' {lU iq,w' fannáC"l&�
A: ni' .. t. . 1 .... ' •

q ... _Illtior pro-
'tU

, Ternos Feitos

1 De
• Sapatos para Homens,
I Senhoras l' Cl'iançast CASA "A CAPITAL"l�-- ��__�
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;T· QUARTA ?A'GINA

-Ronda da
.

o CAVALO DE PAtr - Juan Romero aproveitou o dia de
,folga para levar o filhr. ÇO _!)arque de diversões de Corríentes
(Argentina). E a coisa ele que mais se agradou li menino foi
o- pavilhão do carrousscl, onde passou uma hora inteira mon
tado no cavalinho de p8U· Em dado momento, porém, o ga
roto saltou correndo f'. ".gar.rando-se ao pai, em prantos, de
clarou que o cavalo. o mordera, E' evidente que Romero não
"açreclitou e julgou ser manha. E levou o filho para casa. Ho
ras depoís ele morria. Aí Romero voltou ao i)arque, alarma-.

. do, e foi ao carrcusscl. Foram .examinar·o cavalo e na boca
do bicho de pau encontrar-am uma cobra.
M A I L L O T - AI3 ncvídades da moda. de praia foram apre
se�tadas: numa !liscina parisiense, em desfile presidido por
MISS Uníverso, E entre as novidades estava um matllot ínsubs
mersível. Ê' um maiIlflt comum, com uma substancía enpecíal ao nível do. estômago, o qual assegura ao nadador ab
soluta segurança. Não é preciso que a pessoa saiba nadar pa ,

ra gozar das delícias da natação; é só vestir, doravante o
maiUQ-t boia. .,

SUBSTANCIA X - Os cientistas norte-americanos Thomas F.
Dougnerty e Jules Frunk, da Universidade de Utah, anuncia
ram haver descoberto uma substancía - a Substancia X _

co; .com a consequente perda
de tempo e o desgosto, pelo
fáto' de ter posto. um pouco
mais de farinha do que a ne

céssàría, ou porque :: quanti-.
dade de fermento empregada
não foi suficiente.

PARA SAT!SFA(AO DO PU'BUCO . . HERMES MACEDO S. A. MANTEM n�f SUA, LOJ! ES..

PECIALllADA, UM GRANDE ESTOOUE DE PNEUS paí'(i imlomoeisr caminhões; '·ratores, etC.

HE ES
Exija es pneus que HERMES t�A(EDO $. A.r V fNDEv POR�UE SÃO MEtHORESf .,.

RUA .... QUINZE DE MOVEM2RO, 1156

....

OS PNEUS DE HERMES MACEDO DURAM MAIS! ..

I t •
! .

Esereva detalhadamenta para a Caixa Postal '7 9 1 L i �\ll. i J'I-:. São. Paulo :- Junte �nv.elope selado com endereço. I' � :L!J�'l".MNao uttfise regfstro para evitar demora na retirada em - -- .. - .._

horario improprio.
'

I---�--------------------------------------�--�----�
__ •...__IIaIlI'"

�.. � . � I .....-- -- . .,

G R A N D E L I (1 U I D A ( Ã O � i QUE é costume nos·"7;mit:i
D d � I rios de Paris, colocar caixas
e aniversário a � metálicas sobre as sepulturas;

� i que estas caixas têm uma ra

� nhura na tampa, pela qual os
� visitantes introduzem os seus
� cartões; e que, desse modo, as

pessoas interessadas podem
saber quem foi ao cemitério

DE TODO O SEU ESTOQUE _ PREÇOS .TAMAIS visitar os seus defuntos.
VISTOS NESTA. PRAÇA E CIRCUNVIZINHAS. I QUE, paradoxalmente, as

VEJAM UMA /\:'./fOSTRA DE NOSSOS PREÇOS:
I focas e os leões-marinhos, a-

Sedas Estampadas a começar de CrS 12 00
' pesar de viverem no gêlo, po-

Sedas Lisas Idem c-s 7 :50 dem também sofrer e morrer

Lãs (Enfest. largo 1,50) Idem CrS 38,50
I de pneumonia.

Crepcx (Pique ) Idem. CrS 32,00
I QUE Césima Wagner, a es-

Voiles Idem CrS 6,90 r:'�sa do celebre ccmpositar a-

Levantine Estnmpada Idem CrS 6.40 lemão Richard Wagner,' era

Linho Fio Ir landez Idem CrS 65,00
filha de Líszt, o imortal au-

Casacos Idem Cr$ 235,00 ',' tor da "Rapsódia Húngara".
Casacos 214 Idem CrS 240.00 QUE a artista cínematogra-
Blusas de Lã Idem CrS 85;00

I fica Mede Oberon, nasceu na

Blusas de 1'.1111:1<\ Idem Cr'S 25,00 : Tasmânia. na Oceania. sendo
Chapéus Idem CrS 48,00 filha de um oficial inglês que
Capas para III meus Idem Cr'S 290.00 serviu durante muito tempo
Camisas de Li Idem c-s !JS.OO na India.
Camisas de :·3e:!a Idem Crs 100.00 I QUE a fabricação e o co-

Camisas de Tr.:coline Idem CrS 35;00 mércio do "wodka", a bebida
Ternos Feito-r Idem CrS 250.00 I nacional russa. constituiu um

Chapéus de Cnsuntg monopólio da corôa desde o

(crianças j Idem CrS 7fJ,OO século XVI até a queda do
Chapéus de Chsntung tzarismo, em 1917.

(110:1FI'5) 1(1el11 CI'� 3- 00 QUE Napoleão confessou a I-r- • :), �.

C IICasimiras (core) IC]I'm CrS '),>r:: (li) ::'11' ampbell, na ilha de El-o] �.).), ,

Linho F'io Irl:J�'d['z 1J3, que a manobra que lhe
(corte) Idem CrS :�25,OtJ deu o triunfo em Austerlitz I

Pu lowers de I·fi Idem CrS GH,OO f'ôra-Ihe sugerida pela recor-
I

Pijamns Idem CI'S [Hl.O(l daeão de quatro versos de
Cintos d" F,];.-:"t:en,; Idem ers 10,011 Milton, autor que lia sempre
Zefír ./

. Idem CrS 3,9U com grande atenção.
X�dl'es Idem c-s 6.50 ! QUE u elefante, a mais vo-

. �Btjns .E5pecl�·'s Idem Cr$ 9,80 lllm�so dos animais terrestres,
N:lO duvidem - E' Liquidação Real _ Coisa jamais precisa de 25 anos oara se to1'-
vista em todos O" tempos e oferecida pela CASA

I
nar adulto.

-

BUERGER aos seus amigos e freguêsec. QUE o Mar do Norte é, en-
CASA RUlmGER. L'l'DA. - Rml 15 de Nov. 505

I
ire belos o mais raso, 'pois tem

BLUiUENAtr em média apenas 400 metros
1II""·""··"·I!o.A.·�""w""""""""��.��",,,",,,......,,,• ...,.JV'oo�'"

de profundidade.

(asa er
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I bOENÇ4S NERVOSAS E M&B�'TAIS I

I Casa de Saúde Nossa Senhora da Gloria ==_ª_�ASSIST1l:NCIA ME'DIC A PER.MANE�-rrE A CARGO DE ESPECIALISTAS

E
AB:ER'I.'A AOS ME'DICOS EXTERNOS -

§
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�
=

§
-
- .
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ELETRICIDADE ME'DlCA - REPOUSO - DESINTOXICAÇOES ...:_ ALCOO
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _ '

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 ...,... Fone. 305t1
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

C U R 1 T I B A P A R A N A'

Senhores ,Comerciantes
RECEBEl\-IOS

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

mazem dez vezes' ao dia antes de
terminar o almoço ou o jantar, es

tá provado que algo no seu "ais
tema- anda errado. Quanto mais
tempo você gastar Planejando o

cardápiO, menos tempo levará na

Nada envelhece tanto .as pessoas
como o funcionamento defi.ciente
dos rins. 'I- BZ sofrer de frequentes
levantadas noturnas, ne rvosísmo,
tonteiras, reurnstismo, dôres nas cos
tas e nas pernas. olhos empàpuçados,
tornoze los inchados, per d, de apeti
te, de energia, ele A razão está em

que o; rins dev m eliminar os áci
dos e toxínas e se não realizam esta
runção permitem que êsses áctdos e

toxinas se .acumulem em seu orga
nismo. Em pouco tempo. ('stel< elí
mina os germes dos rins, .fortalecen
do-os. Peça (Islex em qualquer far
mácia sob nossa garantia de que o
aliviará. rapidamente. Fxperimente-o
hoje mesmo e ver á como se sentirá
melhor. Nossa ga r a n lI" é a sua
maior proteção.

mentes,

uma lista guia para vários "me
nus", baseados num s6 prato,
GALINHA -

.

"Bouillon" - Ser
ve de base para cremes, picados,
purês. etc. Misturado com outros
ingredientes, se transformará em

molhos. pudins ou gelatinas.
A . galinha pode ser preparada ao

forno, cozida ou frita. Dos peda
ços menos apreciados, pode-se fa
zer rtsotos, recheiar tomates, fazer
maioneses, saladas, croquetes, bo
linhos. farofas, etc ..
CONSOME' DE CARNE - Usado
da mesma fOrma que o "boiIlon"

Cy'stex n� tní,.m"nlo de:

CfSTI�ES, PlEUTES E URICEMIA �

,

Dr. Aires Gonçalves.".
_ ADVOGADO",,"":,
âMldencla fi escrltórl.. ,
_ BLUMENAD - .

&a... "nr.q1le. IS • r.n.! ui.
-------

-·Quebrando Cabeça----

Q

. 3
"
.4

ts
f

PROBLEMA N. 792
HORIZONTAIS: 1 - Entrega. 2 - Famoso "crack"
de futebol do passado. 3 - Unidade; morria; musical.
4 - Principal; iL�a do arquipélago brítânico. 5 - Ci
clo histórico; aves�l't1z. 6 - Auxilio" (pI.) 7 - Vegetal
Marinho. 8 - Dialeto falado antigaménte na França;
Justo. > ., ..., ...,�l!;.tWI·
VERTICAIS: - 1 - Burr.o. 2 - Murmúrio. 3 - Ra-'
mificáção. 4 - Então; outra. coisa· 5 - Mulher pe
quena; rei de BazHn. 6 � Moyel (pl.). 7 .:_ Hannoni-
zam. 8 -:-- Nome de homem.

UM
7azendo suas compras nas 1\1 O DAS C H A N E L
Sensacional concurso parcial com a distribuição de
mais de CrS 350 _ 100,00 de prêmios. As

M O DAS (ti '4 N E l
distribui a cada freguês que comprar PARCELADA
MENTE mercadorias no valor de Cr$ L 000,00 um Cu
pon Gratuito numerado "LAR. FELIZ" para concorrer
ao sorteio, no dia 24 de Junho de '1953 pela Loteria
.Federal•.

MODAS
. .

CONFECÇÕES FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS - VESTIDOS - CALÇADOS - JERC.EY
SEDAS - CAMISAS .;_ BLUSAS - SOU'tIENS -

CASIMIRAS - TRNOS FEl'I'OS PAltA HOMENS E
. CRIANÇAS

15 DE NGVEl\'lBRO, 1393 - Blumenau
Estudo ele Santa Catarma

.

II Feridas, Espinhas, blan
chas. Ulc�rllB e Reumatil-
mo.. '.
ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurath.

do sanpe

A uma senhora romantica
que lhe. perguntou se acredi
tava na ·virtude das mulheres,
o .famoso escritor respondeu:

. - Oh, sim; acredito, ���l-
, FIGADO· FLORENTINA

" Faça dourar e mazeite· dois
dentes de alQ_o que tirará

1
quando estiveF.em· doura:dos;
dissolva em uma xícara de a-

.

gua morna duas colheres de

I massa de tomate e derrame-a
na .frigideira deixando

.
cozi

! nhar lentame:lte durante-"uns
1 vinte minutos.' Passe Iigeira.�
i mente em farinha de tr{gú
i �atias de figádo e faça-as rã

I pidamente COHn', dos dois· Ia-·
dos, em azeit<:, polvilhando
com uma pitada de orevão se

co. Acrescente logo o figado
ao molho. já ·jll'l:..nto, deixe no

.,' fcgo ainda un�. minuto ou ddis
e sirva, depol:;' de ter acres-

I cer�.ta.do "O sal. ?tim:o e pou
.

qmsslm oconhecldo eu··
I· Figadw:a Flor�e:n�tin�·�a��.:����������������������������
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anos
no bairro da Velha

existente en- atrações costumeiras de uma

\nífiCa
ao triunfador desta tar-, niríto de luta oossívets. A lu- 03 preços dos ingressos à

e catarinen- peleja interestadual, ofereceu de, em busca da qual ernpe- ta entre Vasto 'Verde e Vasco venda nara o referido encon-.
o sr, Hercilio Deeke, Prefeio nhar-se-ão as duas equipes da Gama. ternos absoluta cer- tro sãô bastante populares e

bastassem as de Blumenau, uma taça mag- cem todo o entusiasmo e es- teza , será renhidíssima. pois acreditamos que os desportis-
"'---.......,.......,��---------...."...�---,.--�----�---_,...,.,..---'c-,----�. -------.

I' o clube visitante, naturalmen. tas locais, compreendendo a
• te, virá bastante reforçado, iniciativa e o esforço- dignos

\ em condíções portanto de pro- de nota dos mentores do tri-

í duzir uma perfornmnce. de a1- colar. nã-o deixarão de COlU

ta classe. carecer ao Estádio Curt He-

I Momentos antes do inicio r ing, deixando uma quantia
da pugna, segundo nossa re- de cruzeiros em suas bflhete ,

i portagem poudc apurar, serão rias. capaz de amenizar eln

hasteadas no mastro colocado grande parte os enormes gas
no estádio vastoverdino as tos feitos pela agremiação do
bandeiras do Brasil, da Liga I

Bairro da Velha, ao trazer até
Blumenauense de Futebol e nós um quadro do estado do
do vice-campeão da Segunda Paraná: Adultos paragarão a
Divisão do ano passado,

ten-I
ímportancia de ers 10,00, se

da sido convidado especial- nhoras e senhoritas Cr'S 5,00

I
mente nara assistir a cerimô- e crlancas apenas Cr$ 3;00, Se
nia o sr. Sebastião Cruz, pre- "�I árbltr" do embate o sr,

I sidenie da entidade da Rua Wilson Silva· I

I XV de Novembro. I

TER!' QUE SE HAVER (OM A J. D. D.
PAlMEIR,AS

mais

o sr. Sebastião Cruz reme- A. Sã'} 'Francisco, sem a de-
teu ao Presidente da Junta vida permissão desta Liga,

II Discip linar Dcsoortiva, sr. Tomará, por certo, V. S.,
Humberto Mazzollt. a seguln- as medidas que se Imporem ii

.

te comunícaçâo: respeito. Cordialmente, Se"
"Em acordo com o que dis-I bastião Cruz - Presidente".

põe o artigo 155 do Código I'
Dessa maneira, é quase

Brasileiro de Futebol, levo ao certo que o Campeão do Cen
conhecimento dessa ilustre

I
tenário 'será multado, ou na

Junta que o Palmeiras Espor , I oinr das hipóteses advertido,

I te Clube excursionou a São

I !)or
ter cometido esta falta,

Fràneiseo do Sul, onde tomou cremos que por esquecímen
parte em um jogo com íJ C. lo.

realizou

uma vez distribuiu prêmios ao Brasil inteiro!

Milhares. e milhares de cartas protedentéR de

todo o pais, cada uma delas trazendo dez ,rótulos
usados de Bom Brn, atestaram magnificamente
que todo o Brasil prefere

Irá lerca .. feira a Florianópolis o Paysandu'
Com sua equipe apresentan- técnicos de ambos os quadros

do agora nova estrutura, o tirem suas conclusões com
Clube Esportivo Paisandú Ia- respeito fi sua verdadeira íor
rú com o Figueirense da Ca- mação, corr-igindo as falhas
pital d) Estado um amistoso que vêm dificultando seus
na tarde de terca-reíra "in- movimentos e que não pode
doura, quando ambas as agre- rão persistir nos campeonatcs
miacôes aproveitarão o feria- em que intervirem.
do nacional. O match. por O aludido chóque tem seu

certo, servirá para que os I início marcado para as 15,30
horas de depois de amanhã.

Aguardem, para breve mais lIm dos seus já tradicionais

concursos que atraem a atenção e a simpatia de milhões.

E continuem (L colecionar os rôtulos usados de Bom Bril

esperando a oportunidade de ganhar nuiis e mais prêmios!

Amazonas X Progresso Depois de Amanhã
Passados oito dias do pri

meiro e sensacional encontro
que empolgou de forma ex

traordinária todo o Bairro do
Garcia, novamente adentrarão
Q gramado pertencente à Em'
preza Industrial Garcia, ter
ça-feira à tarde, as reuresen

t acões do Amazonas Futebol
Clube e C. A. Progresso.
Não é preciso salientar que

com O mesmo entusiasmo da
vez passada vem sendo aguar
dada a contenda entre alví-ce
lestes e rubro-negros. O pla
card do cotejo travado no dia
12 espelhou com fidelidade as

I'
" .

I ?çõe's dentro das quatro linhas hapéus, Sapato� e Canu-
do campo, tendo a sorte

ba-I
sas

fejado os amazonenses, ven- CASA "A CAPITAL"
cederes Dor 3 x 2· Depois de
amanhã,

-

num gramado de di-

mensões mais amplas, cujas
condições são as melhores
nossiveis. deverá subir mais
ainda a produção de ambos os

conjuntos, Pena é que a pra
ça desportiva alvi-celeste não
esteja cercada, . do contrário,
poder-se-ia adiantar sem re

ceios que o sucesso financeiro
do espetáculo seria completo.
Esperemos !leIo momento

decisivo. quando um duélo à
parte travarão os numerosos

adeptos dos clubes disputan
tes.

NEVES fORTA, residénte à Trevessc São

Morti"ho 61, em Tctur, Est. ele São Paulo,
conlemplada 'com um prêmio no valor de
Cr $ 20.000,00, no Concurso ele Póscoa
bOM BRILl

SOEIRO, residente à Rua Almeida Reis,
11, em Cavalcanti, Distrito Federal,
contemplada com um prêmio no valor
de Cr $ 1O.0CO.OO, no Concurso de

PÓSCOa S'oM BRlll

4.0 PRtMllI- Êste é o Sr. OTÁVIO
MACHADO DE ANDRADE, residente
à Avenida lacerda Franco, 412, em

São Pnulo, contemplado com um

prêmio no valor de Cr$ 5.000,00,
no Concurso de Pôscco BOM 81<lt!

I Em (rkh.ml� o MarcHio Dias
o esquadrão de títul ares do menau, na tarde da próxima

l Clube Náutico Marcilio Dias. terça-feira, afim de medin
de Itajaí, jogará logo mais à ;orças com aGremio Esporti
tarde na cidade de Criciuma, vo Olfmnico. Retornando se

dando combate ao Comerciá- gunda-fejra, sentir-se-iam eles
río, um dos mais destacados exgotados, acreditando-se que
clubes do sul do Estado. venha a ser negativa suas res-
Diante deste faia, torna-se posta ao convite par-tido do

bastante dificil a vinda dcs gremio presidido pelo sr. Ben

Il'ubro-anís itajaienses a Blu- j amím Margarida.

I Relojoaria
o melhcc sortimento e melhores preços ele joias e

gios de marcas renomadas. só se encontram à venda' na

Schwabe
relo·

, I
I

!

RELOJOARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro, 823 -- Fone 1546 - BIJUMENAU

em prêmios!
Deixará Blumenau às 13 horas I) Pa·lmei-

,.lras Rumo a Gaspar, onde atuara' COR-

l�" Numa contenda não !!�u�, t!�P!m Gaspar. Para am-

I
ia importancia e cujo interes-! bos os quadros o chóque po
se entre os torcedores é dos derá servir de verdadeiro test
menores, Palm.eiras e TLlPí" pré-campeonato quando seus

medirão forças logo mais à I mais diretos responsaveís te-

!
rão a cncrtunídade de sanar
LeUS defeitos principais no

I.;entido de que correspondam

'1"I:JS
anseios de seus fans nos

jogos oficiais de 1953.
A preliminar estará: a car-

l' 1'0 dos pelotões aspirantes dos
mesmos clubes. A saída 'da

Ivmbaixada esmeraldina para
Gaspar foi fixada para as 13
horas, defronte ao Café Pín-

I guím, onde deverão reunir-se
�.------

os seguintes players:ASSINEM :ESTE Juca, Itinho, Haroldo, De
(Conclui na 2.n página letra Dl

***************�***********************�***************+*****:".
..

a: Continuem ouvindo os programas ::
".- �

! "Gettte que" Hrilr!ull, na Rádio Nacional do Rio :
* �

! _

20&. feiras, às 20,35 horas; :
! "festival Bem Bdl", na Rádio Nacional de São Paulo !
Z 3as .. feiras, às 20/30 horas; t

E "Pousu peru Meditação", na Rádio Tamoio :
: diõriomente, õs 17,00 horos. �
: . .

*������� ••���*���.����.*����������'��+4��.������������.�������

Atende em qmllsqUel' C.'
marcas do Estado
- BLUMENAU
Xdl:flcte "INOO"

..

"
l
I JORNAL

Filmes e máquinas fotográficas
.. .. - Ibores q uaUdades

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR.

das me-
,

.. - -

1.436

(Defronte ao "(ine Blumenau"')
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Como de J>l'a:�". apresentou vis ita ao Hospital Santo An- . tatísticos verdadeiramente con

(] Dr. Osva ldo Neves Espíndll-I tônío hoje, deixa-nos satísfei- rcrtadores. esque vêm ratifi
la, ao sr Prcf'c ito Municipal1'o e entusiasmado, desde o as- cal' perfeitamente tudo o que
o rcl.atúrio das atividades do seio, a ordem, a organização, o vem povo e imprensa· dizendo
Hospitul Santo António, du-l contórto. e o carinho com que e comentando em torno da sa

raruo o ano eh.' 1052. Pelo 1011- são tratados os que aIí deman- lutar obra administrativa do
go e ru in uc inso ir'a ba 1110, ver-i- dnrn a �wocura de alívio às honrado e benquisto cidadão
Iicarnns ou mulhur pudemos I suas enfermidades. Em seu re- sr, Harcício Deeke, pois para
avaliar o dinamismo, abnega- latór!o. constatam-as dados es. isto bastamos verificar a dedí-
cão, o carinho e desvelo mes- _. � ._-- cação de seu Govêrno, em pról
mo, que üquele ilustre e abne- da assistência médica hospíta-
gado facultativo, vêm empre- lar, efetuado pelo Hospital
endendo com a suu Jlibada 1{, Santo Antônio, Foram cííní-
dt' pl'"fi:;:ir'"lal luunan ilúJ'io (' cados durante o ano 11.732
bondos», lIo {.,walllt' a adrni- pessôus, internadas 1.673 pes-
nístrac..:10. daqut'Je Hospitu]. sóas, feitas durante o ano ..

V�tle ti pt'na dize!' que, uma 1.106 opérações, aviadas na
= farmácia daquele Hospital :

,
.

Permau"pe iii m,·slér."o ...':"....� , :�4.H20 receitas, feitos 19.314
.,... UI :�" ,�� -, .�� curativos p aplteadas 23.440

Q t' I d
illjf'('Õt'S, A amtiulancía trans-

uem es ara cus eao O a portou 24(j pessôas no ano

paSSado [lprentTt?'ndo fi serviço
4.;lBU quílôruetros. Diz ainda o

defesa de Branko RanclAc1-
l'('It?'l'jdo relatór+c, que o eon-

fôrto, os melhoramentos neces-

s[u'ios que foram introduzidos
durante o ano de HJ52, tais co-

RIO 1 fi (Mertd. J , __ As

PO", lY
r' d "1' d ;- 'f"lh '

mo a ,il�stalação adequada da
, .t , .

'

'"
.

.

' .

a d el [) c: mae elO, .10 FarmaclU de nlUlS um consul-Ilcias de Pctropo lls e Niteroi monos se VIVOS ou mortos '
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prlO .la estara conv2nciclo da I. �
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fIlho Harald nvnca mais .apa- ; � Resposta oara CAIXA POSTAL 2134· �
t·eccr�l1l. sem que Branko ou I � t
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Novas instalacões na
,

Noroeste do Brasil
RIO, 13 (Meridional) - No

felegrama recebido pelo pre-

o problema d:} tôda Ímlústria é não

parar ou diminuir o seu rítmo de produção. Ei� porque
a ela. de Cigar·ros Sou:r.a Cruz, ('omo todas as grandes indústrias
ao �nlÍs, prefere os lllOtOl'eS TltI-CLAD ue luneionamento' seguro e

económico, que mantêm inintermpto. o trrülalho das máquinas.
Um produto da
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A proporção que os dias

I
tarde no Teatro Carlos Gomes.

passam, mais se acentua o in- A primeira apuração será
teresse em t rno do original realisada na Congregação Ma
e curioso concurso-das "Bone- riana, no dia 29 do corrente,
cus Vivas", a reàlísar-se pro-: às 20 horas-
xímamente nésta cidade, cujo Até esta data foram ínscrí-
êxito sendo aguardado, des- tas as seguintes candidatas:
de já, com indisfarçável entu- Ana Maria, :filha de Ruy e

siasmo, Participando dêsse Dor,}ty Gallo, Anisio Isabel,
sensacional certame meninas filha de João e Doroty Vieira,
de 3 a 5 an:s de idade; desde gemeas Augusta Maria e Ma
o orimeiro dia vem se obser- ria Regina, filhas de Luiz e

vando por parte ele inumeras Elza Souto, Carmen Lucia, fi
famílias da melhor sociedade �ha de Flavio e Maria Lucia
lacaIo natural desejo de ve- ,'losa, Eliane, filha de João e

rem suas filhinh3s concorrer

para o maior brilhantismo da
festa infantil, a realisar-se no

dia 10 de Maio, às 4 horas da

Oêj·tenceu à Brigada Mílltar
é' foi um dos he1'01s da revo

lIÇão de 139a, Veio a, esta
Cêlpital para visjtal' pessoas
{t. 3tW [ami!ia. sendo' surpre-
2ndido, l' l1l10 disse, cem o

,!(Il!vite d,) jwesidcnte da Re
Juulicu. O t'ppresentante da
. Al-{el1cja Meridional" foi en

!ontr�l-lo, depois de busca
iemorada, hospedado na re
;idcncia du sua genitora,' d,
V1ímoc:a Braga, velhinha ex

t�emmnente símpática, . que
'/lve num acanhado aparta
nento tél'rc<o na rua de São
�arlcs, No rnomento, havia
'IlHa reunião familiar para as

iespedidas do filho mais ve

lho, que retornaria hoje ao
:=tio a fim de iniciar a luta
lificil c�ntra o "tubaI":mato"
insaciavel.

O substituto de Cabello
I_)ossivelmente após a sua che
gada a Capital Federal subirá
a Petropolis para receber do
chefe do Governo as ultimas
instruções para a missão de
que foi encarregado,

o Cinema Brasileiro em Cannes

Sucesso n a apresentação
do f iim e «O Cangaceiro»

'Wi.& .iW'..,."'<;;>,····· .. ,
.

C�NNES, 17 (U,P·) - O (ver um film tã:) completo tão
Bras.ll apresentou onleln, no perfeito em seu desen;olar
FestIval de Cannes, "0 Can' dramútico.
gaceiro". de Lima' Barreto. Não Clue "O Cangaceiro"
l:0go GS primeiras imagens, �eja perfeito. do estrito pou;;abla-se que ye tmtava ?e uma lo ri" vista cinematografico:

o_bra exc�pclnl1aL e a 11l1preS- ,llgumas coisas extensas, fl'a
::;ao que. fez nascer 110 pUblico quezas da montagem. faÍta de
n emocl:manle c<:!valgada dos (·ncadeamento e confusão de
"�angal'eiros" nâo ma is 5P de- ; certas cenas, prejudicaram o
\'!a apagar, ,I f'quilibl'io do film e impedeut
Os <lplau5:ls explodIram I ii adesil.o total do espectador.

quando se chegou R outra eu'·
.
Entretanto, "O Cilngaceiro" é

vnlgada, €111 sentido inverso., e�'nsiclel',l(:lo em Cannes como
pela qll[\l.�íll1:1 Barreto lel'mi- I uma revela(;ã3. c se pede estar
lI,OU �{:u hhn. �al'�Htle!de tem' certo qvP figurará entre os
sldu Vistas l1(J CII1I'I11:1 Imagens pn'fllios.
de uma lal bekza plnstiea, Ra- i "O Cangaceiro" ')( l' 'h-nIHWfI!(' �.:' tl"Vt' II prazel' ri.. _

-
.( e c a

, , In;'!':r �tt(,lJ('ao du j)llulieo POl'
\'[ll'ios tittrlos. Encontra-se na
"1\1 iset'Il-SC(·ne·' de Lima Bar
r'('!o ('f)IlN�bt'll para seu pri
llieirc, grande film 11 perfeição
pla:-:tka de seus documentá
do:: artistico$.'!,
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rOgos Imra

H()nH�ns'lSl'nhOi':IS t' Crianças
CASA "A_ CAPI'fAI."
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