
.,

das declarações do imposto de renda
-
�--���--------------------*-���-----.�

Os tolalitárius e a. bUOla8ida�e I
Assis CllATEAUBRIAND --o--_

vários dos nossos compatriotas?

Na Câmara dos Deputados, I} de.

bate sobre o acordo 1:oi de causar

lástima. Lástima diante da indigen
da mental e moral de homens que

o país tinha o direito de sUpor ios.

sem de outra têmpera. ele outro

calibre e de outro horiz:o:onte po

litico.

Nossas élites liberais se acharão

em um estado de decomposição

intelectual, que não se possam ca

pacitar do que a cultura e a civili

zação americanas estão proporcio
nando à humanidade, para que ela

não seja amanhã invadida e ocu

pada pelos tártaros e os mongõís
do Kremlin?

Quem é que <ie:fende· ocidente e

·oriente. marcados pela civilização
cristã, senão a espada e o valor

d aUnião Americana? Todos os

planos de defesa do ocidente e do
oriente do Atlântico e do Pacifi

co. do Indico e do A).'tico se su

bordinam à capaeidade dos Estados

Unidos de sustentar os bastíões da

democracia, em rnse e terras do

planeta. Saiam os EE UU. do ce

nário dos três mundos, o branco.

o amarelo e o negro. 'A Infantaria

russa ocupará todos três automa

tícamente.
Não tem a atividade coi:nunist�'

outro competidor, fora dos Est{l-�

dos Unidos. Nazif;mo ainda i.�V0

li Inglaterra para enfrentá-lo. Et\l

RIO, 2� (lVr�ridiolJal) - í sidio, Frota Aguiar; do PSP,
� Chamou a atenção dos [or- 1940, o poder industrial, naval e)

Uma manifestaçao de desagra- I Benj�min !arah. N'O decorrer nalistas a participação muda aéreo da. Grá Bretanha. se pOdia

do .ao st; Segadas Viana fOI da diseussãn, esboçaram uma que emprestou ao episodio o
medir com a aliança russo-aãemã,

regístrada, ontem, na

Câmaraj
ligeira defesa do ministro, os deputado Luthero Vargas. e rletil-la, como. a deteve, depois

dos Deputados, Provocou o ca- srs. Aloisio de Castro PSD da Postado junto ao microfone o
da queda da França.

50 O sr, Oscar Carneiro, de Bahia, e Fernando 'Ferrari ..

' HOje, contudo, a hegemonia mi

Pernambuco, numa ligeira. in- PTB, do Rio Grande do Sul.' repre:sent.ante trabalhista do Iitar da Russia é um fato novo na

cursão à política fluminense. Quando uma alusão foi feita
DIstrito acompanhou todo o Europa. :Militar e aérea. Nenhu

O deputado pessedísta foi de- à nota da Comissão Executiva
desenrolar do debate. Oomo ma aliança dos ocident.ais europeus

fender os segurados do L A. 1rabalhista, que desmentiu a se sabe, foi sua a indicação eles. sozinhos, poderla tolher um

P. T. � . C ., que. lhe solicita- existencía de uma moção de do sr, Cecilio Marques para a avanço sovíêtíco, irrompendo sd.

ram aJuda contra o fechamen- desconfiança ao sr. Segadas presidencia do IAPETEC. (�on,=lui na 2.a pAr;-. letra Ai'-

to de um ambulatório desse Viana, () deputado Brochado - - - - - - . - - ,- -.
- - - - - _

.__

instituto. localizado em Nitc- da Rocha, conhecido adversá-
-

�._.ii#if.. ralos da Semana I
roi. A' medida que o caso ia rio seu, tentou participar dos

.,.,. Ir,
sendo exposto foram surgín- debates, 110 que foi impedido.

C I �
I

do apartes véementes contra O caso lloIitico

001 fi'
, I r III I'o titular da pasta do Traba- O fechamento do ambulato- i ICROP9
L'
l r ros BU e I

��o.a����:a��� ��g����i��:; ��od�/�:i:a� {?fa����a:. : !lU, l I I

deputados- : do PSD Maga- Cecilia Marques, presidente

Ihães Melo; do PTB, C�lso Pe- da autarquia, que se encon

çanha, Ary Pitombo, Joel Pre- trava na Câmara assistindo os

debates, opôs-se à medida. O
ministro argumentou, entre
tanto, que o SAMBDU (Servi
ço de Assistencia Médica Do
miciliar e de Ur'gencia) , pode
ria atender aos casos-de pron
to socorro dos acidentados em

transporte e carga. Pelas de
clarações do deputado Maga
lhães Melo, o sr, Segadas Via
na deseja afastar do IAPETEC
o sr. Cecílío Marques, já ten
do designado substituto um

elemento do seu gabinete. A
diantou o sr. Frota Aguiar,
que é político no Distrito Fe-
deral, qtle conspiração

RIO. 2B - o delJat� em torno
do acordo militar americano eStá
revelando Um fato: a deformação
da visão das coisas, no olhar e na

ínteligencia de tantos brasileiros.

Como há de ser possível que uma

nação, que tem dado tantos tesou
ros à humanictade, psosa ser jUlga
da por forma 150 subalternat .por

T.li:LEFONE: 1 O !j a
End. Tel.: "NÀÇAO"
Caixa POst.aJ. 3a

Manifestação contraria a

Segadas onlem na Camara
partida: Iufa entre o minisfro e o presidente do tAPETC

Escreveu: Vinicius de Oliveira
c

Fedcríco Carlos Allende deve ser, realmente, bastante

considerado c benquisto pelas prestigiosas classes conserva

doras dêste Munícípío. Sl assim não rôsse, não se conceberia

a sua reeleição por umnímidade de votos, em escrutlnío se

creto, para presidente da Associação Comercial c Industrial.

de Blumcnau, conceituada entidade de classe que, a meu ver,

se me afigura zelosa e discreta na scolha de seus candidatos.

Quando há dias Carlos Allende me apresentou nesta ci

dade ao jornalista Assis Chateaubríand, vibrante diretor dos

"Diários Associados", cclocou-ss êste logo à vontade e chísto

sarnento me disse: "não f:e esqueça do Allende, porque é de

véras prestimoso e, além disso, está quasi sempre metido em

todos os empreendinwntos Iouvaveís em beneficio. de Blume

nau".

De fato, Carlos Allende, pela descendência espanhola,
possue talvez a inquietação , o entusiasmo e a operosidade

da gente daquela terra banhada pelo Mediterrâneo c, como

paranaense de nascimento e blumenauense d coração, jamais
_. atílad idador. da

tânte de Duque de Caxias l�a- .ctemagogo, ainda O comparou
via criticado acerbarilente oi a Hitler, Mussolini e, recuan

a

e "ou-

rio do Interior .
.,.'>?·,'�t,\l"if*-'*li:t;

Pelas declarações do sr. Ary expressivo, camp3:Ii'JmS· \r1tt:rr� :....:..�: _�':" __'-:-�,;';""""".�� ..... �'__ .....

Pitombo, ficou patente que o do Centenário local, Conclave J!:conoIDlco e, ainda, recente-

sr. Scgadas Viana não conta mente, a de au:xil�o a0,3 �ordestm{)s, em que surgia Allende,

mais cem o apoio do partido,

lllão
·obstapte o mdiferentI.smo d.e uns e a descrença de outr?s,

encontrando-se em grande Ct'1110 afôíto c destacado tImonelr?,. no conseguu;nento de obje

minoria no conceito da banca- tivos nobres, elevados c beneméritos, 110 sentido de melhor

da trabalhista- crédito e da maior grandeza de Blumenau.

dente da Assoc�ação Francêsa

de Motociclismo, Eugêne Mau.

we,
. anunciou que a viges5ima

quintá corrida do clássico

Lembrou ainda o aparteante
que o sr, Waldemar Ferreira

há mais de 3 Danos. vive a

pregar, sem êxito, em S. Pau

lo, as mesmas coisas que a

gora o sr. Janío veio pregar,
com inteiro sucesso,
Entrand{)· no debate, o pau

lista Arnaldo Cerdeira, pediu
licença para um aparte. Ante
a negativa do orador, que a

legava premencia de tempo, o

sr, Cerdeíra desabafou:
- Se V· Excia. está com

medo, não dou o aparte.
- Ig�oro a exístencía da

palavra medo. Em Pernambu

co não há essa palavra - re

trucou Incisivo o Monsenhor
Arruda Câmara.

Aviso aos partidos
E o sr. Cerdeira deu o seu

aparte, ou antes, uma série de

anartes. dizendo que o que
houve

.

em S. Paulo não foi

(Conclúe na. 2a. Página letra L)

Nova manobra" dos russos

para envplver o Ocidente
Neohulna toncessão na oferta 2Ie Malenkov
Washington, 29 (UP) - Os

I
que meras palavras, para pro- proposta pelo Kremlin, que

Estados Unidos e a Grã Bre- var a sinceridade de suas ges- sempre foi rechaçada pelo 0-

tanha repudiaram hoje para tões de paz.
cidente.

fins práticos, a conferencia O porta-voz do Departa- "Nunca aceitamos este con-

das "Cinco Grandes Poten- mento de Estado Michael Mc ceito de pacto de cinco poten

cias" por proposta de Moscou Dermott. disse com efcito. . das - afirmou um porta-voz

e uma vez mais desafiaram o· que a declaração de Malotov1- e não há eyidcllcja..�l�u
Kremlin a produzir algo mais não é 'outra coisa que �lma m� de que a,atItude bntamca

nova manobra dos comunIstas, haJa mud.ado.

nara envolver o Ocidente, e lVIolotov, em uma mcnsa�

deplorou a possibilidade de gem dirigida a uma comissão

que as discussões entre o O� d.o Congresso de Paz, de Pa

ri.ente e o Ocidente venham.a j1'I5, repete
uma proposta, que

ci.esandar em mera troca de, (Conclui na 2.a .págIna letra D)

propaganda·
'

-- , _

Simples l)l'opag·anda.
LONDRES, 2g lUP} - A!

Grã Bretanha qualificou de:
inaceitavel a proposta de um I
pacto das cinco potencias, fei- i
ta pelo Kremlin, consideran- ,.

do-a il',deseiável e inspirada i

na conhecicÍa linha de propa-!
ganda seguida pelo comin-Iformo
'. O M:nistério das R.elações
Exteriol'es, referindo-se ao

plano de paz apresentado pe

lo chanceler soviético Via·

creslav Molotov, disse que se

ttata simolesmenfe de um

.?arbono da antiga formula

-assembleia Legislaliva

De 9 u a r d a·.�;7c h�uva
aberto na repartição

. � ..��<;

·j?POLIS. 28 (.rvleridional)

I
tenso progrcs�o de Cacada!', onde

- Interesan:'te revelação fez. 0\'1- <l iniciativa particular. :presel1ta
tem. na tribuna da Assembléia Le- volume gr:mde de realizaçoes. Con

gislativa. o deputado· Siqueira cluindo suas considerações, ., de

,Be110, representante do Municipio ,lutado Siqueira Sello requereu um

de Caçador pelo PSD. Disse {) \10- apelo ao Diretor Geral dos Cor

bre parlamentar que {) edificio 011- reias e Telegrafas, 110 sentido de

de, naquela cidad<:>, funciona a A- "Er dado predio próprio à Agen

gCllcia do Correio, está ·de tal for- cia ou, em último caso, alugado

ma em ruinas, que, quando chove. uu> mais c!)udiz.!ute com a reparti

;'S iuncionârios são obrigados a ção. para que o Poder Público não

permanecer no· serviço de guarda :;e ·encontre em situação de vexa

chuva aberto. Tal fato - acresceu- .l(le perant,; o ·povo.

·tou - contrasta com.·a ·fa�e de in.

Ajudamáximaà Indochinasem
participação 'F'diret'a n� luta
Washington ' apoiará qualquer apêlo da França ante�,a ONU
. Washington, 29 (UP). Por outro lado, os EE. UU. e Jean cLetoflleau. E' certo, apelo do rei de Laos não po

Fontes autorizadas infonnam. apoiarã,o qualquer apelo da por outro lado, que nenhuma deria assumir o valor de um

que· a ajuda que os EE. UU.· ·França (lU do Laos. para que decisão foi tomada a respeito pedido, em regra, para que as

pretendem dar aos franceses as Nações Unidas declarem o do problema da lndo-�hina .

Nações Unidas se o�upasscm

na· Indo-China não. prevê o en- Viet-Minh como ag_ressor. e particularmente o da mter-' do caso. Cabe. efetIvamênte,

via· de tropas norb:.>-america- , .... Internacionalização . • •
nacionalizacão· do conflito de-· ii França ou, eventualmente,- a

.

dI' F>ARIS, ·2n (UP) - O pro- verá ser objeto de trocas de I um membro da Organização

nas· para.ll guerra lU o-c 111'11::- a
.

N
-

U'd 1· t

.sa .. lVIas .() governo de Eisé blema da int�l'l1acil:malizaçã'() pontos de vista por via diplo·: d,as açoes 111 as, evan ar

nhower �spera ellvillr imedia- da guerra da lndo-Cllina é mática, como, aliás, todas as I a questão no seio daquele 0'1'

tamentc ao Congresso planos atualm:ente Objeto de diversas outras questões tratadas pelos

I
ganismo. Ora, até agora, difi

para a .aprovação de. :fundos ihformaç6es, ali$,5 imprecisas. ministros franceses e america- cilmente se imagina o socor

desdnado.s a apoiar os france,,:, E' .exato que o problema tenha 110S.
.

1'0 que poderiam prestar as

ses. e indo-chineses -contra os sido estUdado nas· conversa- Para 'O sr· Foster Dulles, I Nações Unidas: a eiicacia do

.con1Unistas do Viet-Minh.· A çõcs'que os 5rs. F{)ster Dulles UID.capelo da Frallça às Nações Conselho de Segurança rEive

Indo-China está recebendo a e Charles Wilsoll, secretariQ t:!nidas çara q,ue inte�n!lciona- lou;-se l1!lla, até agora, e não

parte do leão, atualrrfente, ·nos de Estado e secretário da De- lize o. ?as� mdo-chll1es.. se sena al1l;nadol' para.� �Gver

fundos aprovados, no valor de fesa"· americanos, tiveram, no harmOnIzaria com o grl.to de no franCf;S Ter que dlrlglT-Se. a

540 nlilhóes de dólares, para último sábado e dOll'Üngo, :em I
alarme lançado p.elo'.reI ·de ele. .

.

a ajuda ao sudoeste da Asia, Paris,· após a sessão do Con- LIlQS 8'Q. mundo 111!elTo, �o RANOI, 29 (UP) - O p�s
jnclustve as 'Fi1ipimu; .(' � ilha selho Atlântito, com os· s1's. m�mento da agreSS8? do VIet to de Pak Seng, sItuado aplo

Formosa. Georges Bidault. René Pleven mmh contra seu palS. Mas o f {Conclue na 211. pigma letra �

Prolongue
sua mocidade

com

OFORENO

o moderno

trotamento

das funções
femininas

F6,muf" rio

Prof. Fernondo

Magalhãr:s

Um produto do

LABORATÓRIO ucrrn

DE CACAU XAVIER

S.A.
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- OPORTUNIDAOfS. 11\ Editais ..

__...._---!f. '. . '. ,u.--- - ;

DAJllOGRlfO" (ORRESPOHDEN(IA�' I
• A

SERViÇOS DE, BCRIT01RIO
,.

I
Procura-se funcionârto comuctente. Ordenado inicial t

Cr$ 1.560,00 - PO'Sl:iillilidade de promoções rápidas. .

Ofertas por carta' de próprio punho acompanhada de . . ,. '.

fotografia a êsta redaçãe,
.

. .'

\ . �ví::;arnos por �n81() dêste, que está termInantemcnte

:!t 'ii:' 1':" li>' .l(.';'; II
'

I :I lt lO , proibida qualquer rncvrsao ou caça nos terrenos de nossa

-,

'\�
-

E- N --9
-

El- S E
-

propr iedacíe, tcmn"' êstes demarcados com um fio de arame

_
Y . ,j Infra-

MAQUINA FOTOGRAFICA. '<LEIKE"
OBJETIVA GRANDE ANULAR

IHDU'SiRIA

Blumeuau, 27 de Abril

. "

FLASH ELETRONICO !!: FLASCH COMUM "HEILAND"
__

, -r-ê--u: A1VUJLIAD0R "DURTS" --- " .,

. Para. 33 mm, e papéis fotCJ.gráficc'3 e, fílmes em lata 33
mm, parncem.pés e latas menores.para 17 metros- Marginador
"Durtz" - Lampada -- Flash, .ete, - Preços de .ocasiãc. A
ceita-se; 'em troca máquina', "Spit Grai'" e "Cran ..Graf" ou

Buseh, ,Informações no: Hotel Re-x. Procurar S. S. Brandão,
Apartamento 31�... "

EMPREZA AUTO VH1�ÃO €:ATARINENSE
A V i S O

Levamos !1.0 conheetmento dc.s llOl't:ulores dê debentures
desta Em!}reza que em �w;embléia gel'aI <:lrdinária, realizada
em 25 de Abril do corrente ano, :l'o1'am sorteados os debentu
res com o número final zero (O), e cujus vaíares petlímos re-

ceberem no esc.ritÓrio, ii rua Floriano Peixoto, 26. '.-

A DIRETORIA.

Um Iínão !lrédio com Iodàs as instalações.: Na rua Amazo

nas, perto: dl)' Hospital Protestante. E lotes na mesma rua',

pertó da' Fábricá de Fumo �m Folha.

'Tratar com o' sr. 'Hermann Fr�nke. na mesma rua, nj-. 860.

ALUGAM-SE I4, quartos p1'op1'io para escrí-
..

.

I
tõrío. r: Ver e tratar na Rua Uma barbearfa no ponto IParana, 132· central da rua do Príncipe, em

Jt>invile, com duas cadeiras
americanas e três espelhos.
Preço.; Cr$ 15.000,00; aluguel,
ces ,400,�0.
Para melhores informações,

dirigir-se a: Imobiliária· "Oa
·cique"".l1a. rua do ,Pri'ncIpe,
346.

VENDE-SE

••+ .......... �

.8outomovcls:

FORB 60 Mp.
DODG�,.X!ng5'Yay
OHEVROLET 2 portas
CMEVROLET ses.
CHEVROLET
TRIUMPH ·2 .portas
CHEVROLET '

1937
1951

1940

1939

193�
19M.

19�

TRANSPORTE -COUilVO WOLfRAMg AVISA
AO PUBLICO QUE AS REClAMA(õES DE IR..

• REGULARIDADE QUE HOUVEREM . NOS OHI,.
.

. �US. DEVEM $ER D!RIGIDAS DIRETAMENTE
AO ESCIUTORiO DA MESMAr OU' PUO fONE
1 3 04"

Um lin'tlo, 'terréno, com uma ea

lia de madeira. e divcl:sOS ranencs,
perto do· perímetro urbano da Vi�.
Ja de .. Rio do Testo; medindo 50 x

'soo metrs. ;__ 'FJ:ente com o Rio do

Testo. c· cortado 'péJa estrada geral
Blumenau..Jar,agnã. do Sul. Tratar
com;' Rodolfo' Klotz, na' Empresa
Karmo Lt{la., Rua dr. Cappelt, IH
- Fone 1435 - Blumenau.

(ENTRO.DE AUJOMOVEIS

situação.
1 càsa 11a praia ·de Cambo

riú, eom-s quartas, 1 sala, ba
nh\liro, cozinha e quarto- para
cmpreéada.. Terreno âe'aproxi
madamente 28m x 311m. Dista

__ � ..�"_:��::?!..!�_�'::"�.:_(�ma�e�:

I'
C:lÍnbodú. .

2 engep.hos de -serra no mu

nicípio de lbirama, 11.!; '1U110_!metros da estação de Matador.
Area de. 10 milhões de metros
quadraüos, Terras com grande
quantidade de madeira de Ieí c

que se adaptam a diversas cul
turas. Preço de ocasião.
I' serraria na Se:r.ra do Cam

bará ,(Ibirama) com . .serra lota
e loc"omóveI· nõvos, Grande

prcdução, Madeira de lei, pi-.
nho, etc., de 64 Iõtes,

1 fecularla, 1 fábrica' de óleo
sassarraz, 1 serraria quadro de
centro, 1 fãbrica de pasta me

cânica com 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.000 pinheiros
adultos, 1 linda fazenda com

50.(JOO.flOO metros quadrados.
tudo situado no município d�
Taiá.

.

LÓ,tes ém Cllritib�, situados
em diversos pontos da, cidade.
Terrenos de grande e rápida
valorlza'.lão. Otimo emprego de

capital.

A ORGANJ'Z A ç Ã O
BLUME�AUfNSE ,LIda.
tem para vénda:

11E De que maneira
prefere

.. Glfehurraseo"?

Tel'renos na Ponta Aguiia.
1 bungalow no l%irro da, V,,

:11a. IlHaS€' nov.).· :rerr"nu 'de
420 metros· quadrados, Otima

FORD 4, portas
M'ERCURY Grená
MERCURY P.reto

RENAULT Perua
CHEVROLEIT' Coupé
FORD - Pilot

1940
1948

o �Iarabá Club couvida Ct3 seus associados e os da S. D.
Carlos Gomes !_mra nssístlrem au GRANDIOSO BAILE SO
CIAL que fará realizar no próximo dia 9 de maio, nns salões do
Teatro Cazlos Gomes, com início is 21 30 horas. AbriU'anta-
rá a OItQUESTRA '.rABA.JARA.'

•

Caminhões:
l"000 F-8 1951
l"OREl F-7 1951
FORD F-3 1950
I'NTERNA'l'IONAL KB-3 1948
eHEyRoLET Giagte 1·939
DE SOTO fi ,1/2 Tón. 1951
G.M.C. 454 1949

DODqE :- reboque 1946
"A C I' S A" Fone 1324 - Blu

menau - Rua 15 de Nov. 983

P.EÇAS E AOESSORi0S EM GERAL

Blumenau, Abril de 1953.

BlUMENAU
Te�efone: 1597

Diversos Iõtes na nua 7 de

Setcmbru, otímc local para
moradia.

1 terreno (le 750 metros qua

{Irados, no Bairru ,de Bom Re�

tiro. Preço ·(lc ocasião.
1 te"en'J no ,.Jardim 'Blume

nau, m�dillclo 1: metros par
40. Local de grande Iuturo.

:948

1950
1940
1951

A DIRETORIA·

VENDE-SE

Casal sem filIIOS, procura á
luga� casa até ces 600,00, com
�e]atlvo conforto. Gentileza
informar à Israel Oosta nesta
redação - discando p,u::'l Q. fo-
ne nr. 1092.

.

um cofre em perfeito estado t

pelo preç()l de CrS 2.000,00. _ f.

Infonna,çõe� nesta redaçã.o.. I
VENDE-SE

Um automcvet Ford A-29,
roda. balão, com freio- Idráu
Iíco, Ver e tratar na oficina
FroeschIin, à rua 7 de Setem
bro, 1051 - fone 1321.

6
Lembre-se (LUe você reali;,arã.

os seUS melhores ..negócios imo.
biliários na Organização Blu·
lnenauense LtdJl., à rua 15
de Novembro 870. Lo andar,
sala nr. 5, com telefone 1512.

........

dissimo, situação essa que não!
poderá mais ser cbviada caso,'o Tribunal, depois, en'tenda
de prover o recurso- Haverá I
dano, e dano irreparável. à
ordem econômica e financei
ra do país".

(
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BLUlUENAU, 30-4-1D5!

desapropriadas
------�-'--t-d----t-ria-s-d-e-m-ln-er-aç-ão-ca-rb-on-a-e- Melba, usa das terras irrigaveis na 10-,

me O OS �ate����(r�ã':Cll;�apr:������i� calização dls retirantes - Despacbls
com tais problemas de organi- ,

de Vargaszaeão, como por exemplo, o

suprimento dg materías prí- RIO 28 (Meridional) - O "Já determinei .� estudo ur
mas e ferramentas. Também minist�o da Justiça, em eXpo- .gente de um projeto de lei

síção de motivos. encamínhou sobre o melhor uso das terras
a. presidente da República írrtgaveís, inclusive a desa
varias sugestões sobre a' desa- propríaçâó por interesse social,
propriação das terras do Nor- das áreas não aproveitadas por
deste próximas dos açudes pa- proprietarios que não c?rres
ra sere mdistribuidas e cultí- ponderam aos esfor�os .dlSpen·
vadas pelos habitantes pobres didos pelo poder públíeo na

das referidas zonas. construção de açudes. Enquan
A aludida exposição, o sr. to se concluí a �laboração do,

3etulio Vargas exarou o se- projeto de lei e o mes!ll0 é
�inte despacho: ,Conclul na 2.8 página ·1eU"a .01

SAUDAÇÕES TRABALHISTAS
Meu querido Chefe e meu grande amigo Dr- Getuli'}
Na sua última sessão, o Tribunal Superior Eleitoral, a

cuja frente se encontra o impoluto e ínratígavel ministro Ed

gard Costa, aprovou rrna Resolução recomendando próviden
cías aos presidentes dr-s Tribunais Regionais, para que seja

Schwab e 1
exigida dos funcionários eleitorais, da respectiva circunscrição
a prova de que se acham devdamente inscritos como eleitores,

relo. bem assim a de que votaram nas últimas eleições.
Recomendou igualmente essa Resolução aos presidentes

dos Tribunais Regionais para que entrem em contato com os

governos estaduais, a fiM. de que seja u mfato a inscrição elei
toral dos funcionários e serventuários que servem nos vários
departamentos e serviço, dos Estados.

Finalmente, o Tribunal Superior delegou poderes ao seu

presidente para se entender com ° senhor, no sentido de ser
encarecido aos ministros a conveniencía da adoção dessas pro'
vídencias quanto aos funcionários subordinados aos respectivos
Ministérios, das repartições subordinadas às autarquias e ins
titutos de previdencia social.

Digamos a verdade. o senhor nunca foi 'apologista da Jus
tiça, que seu viu forçado a criar, em 1932, Dor força de cir
cunstâncias, mas que liquidou com um decreto-lei em novem'
bro de 1937. Mastigou o quanto poude e somente depois de
oito anos é que fundou') Serviço Eleitoral que a Constituição
felizmente, incluiu nl�m de seus capítulos, dando vida legal
permanente à Justiça Eleitoral. Na fase do reconhecimento a

que ficamos muito preocupados, sem falar nos nossos arrepios.
por ocasião do registro de sua candidatura, que, diplomatica
mente, e dentro da ..Lei, foi orientado pelo shnpatícíssímo mi
nist.ro Antonio Carlos Lafayette de Andrade, sagaz como o
seu tio, discípulo amado de seu avo LafaYette e habilidoso co-
mo todos os Andradas .: ,

Subindo as escadas do Catete, no entanto. os afazeres não
lhe deram tempo para ir tomar um cafézínho, onde poderia
tambem fazer um discurso, no Tribunal Suoerior Eleitoral. .

Tudo isso, porém, pão tem ímportancía,"Porque ainda ha
oportunidade, se O quiser. Falemos, porem, da Resolução do

Por AL NETO lheiros empenhados em luta Tribunal Superior Eleitoral, quanto à obrigatoriedade da íns-
Um exército subterraneo de contra os russos nas republí- críção elc itoral. O assunto não pode cingir-se a uma simples

20 mil homens está lutando cas bálticas da Estonia, Lat- Circular da. Secretarr» da Presidencia. E' ínsdispensavel que
encarniçadarl1ente contra os via c Lituania. o senhor, diretamente. adote medidas a resneíto.
russos na Ucraniu. Na Ucrania, o Exército In- A carta de alforria, que nos deu em 1932, Maurício Car-

_ Esta revelação é feita por surgcnte é conhecido pelas íní- doso, no artigo 119, obrigava a apresentação do título de eleí
Alfreds Berzínsh, em artigo ciaís UPA. tor para o cidadão desempenhar ou continuar desempenhan-
escrito para IQ lnternational O UPA foi organizado com do funções ou empregos públicos, ou profissões em que se exí-
News Service. ? D. objetivo de combater C?S �a- I ge a nacional!dade b!,""slleira. E foi além esse art. 119, exigindo

O exército subterraneo cha- ztstas e fundar a Repúblrca I
a apresentação do título de eleitor, como provade identidade

ma-se Exército Insurgente da I Independe�te .da Ucrania, em todos o� ca�os prevIstos poz: leis, decretos ou regulamentos.
Ucrania. .

Esta rêpu1?h�a chegou a ser
.

Na prl!llelr�. refcrma eleitoral, por insinuação míníste-
Estas forças anti-comumstas fun�ada. FOI Isto no dia 30 r'íal, �s�e dISpoSItIVO, pt-rezn, foi cassado e excluído do texto

estão usando a política de "ter de Junho de 1941, pouco de' do Código,
ra arrasada" nas zonas dos pois que Hitler lançou-se con-, Hoje não se pode receber vencimeotos.rnem dar um passo
rio" San e Bug, na UcraniÇl., tra a Russia

.

a frente, sem a certidão negativa do Imposto sobre a Renda.
Tal atitude é uma vingança C0!l1ent.a Berzinsh que SI os Entretanto, o titul\)' de d-eitor continua sendo um pedaço de

pelas denortações que o Krern- alemâes tivessem levado em papel, que só tem valor no dia da eleição... o que é um
- exercitar-se <om todos os. ramos de desportos; J Do Conselho Fiscal

. Ii
�

fazendo de cidadãos dcnsideração as aspirações ,.
absurdo.

.

c} - propor a admissão de SÓCIOS; Art. 27.0) - O Oonsnlho FIscal, eleito de um em t= anoipeío Ckm- III vem .. .'
d '

-
- Do meu tí h f' d do-ancí .

d) - tomar parte uaú-"Assembléias Gerais, votar c ser votado;

IselhO
Deliberativo, será composto de três (3) membros efetivos e três ucranianos. "nacIonaIs .�s povC?� nao-rus eu can 111. o �co ag�a: an o ancroso-e confiante O

e) - solicitar Iícença à Diretoria, nos casos de moléstia e afasta- (3) suplentes, 'e a presidência sempre caberá ao, mcmbr9:<mais idoso. Se:'"'undo Berzínsh, mais de 50S da Urriâo Sovíétíca, pos- resultado. das provídencías solicltadaa com tanto patriotismo
de mensalidades pelo prazo que _

Art. 28.0) '7" Competirá GO Conselho Fisc�.l: '. . .

1
um �ilhão de ucranianos fo- sivelmente o governo do Kre- pela JustIça Eleitoral.

a) - exarrunar sempre que achar eonveníenta e no mrrumo trunes-
d P' mlín teria caído Ontem hoje aman1'ã oe se d dConselho tralmente os lÍ'.rros. conl:a�, balancetes e demais documentos e apresen- ram deporta os para a rus- t

.'. T
. El' , .1 mpre, como seu a voga o na

tal' à Diretoria o seu p'l,,:€'�er; ilia Oriental, enquanto colonos I Mas os naZistas fIZera111. o . ustlca eitoral, e c')m o carinho de amigo certo das horas
cied:Je� dar parecer sõbn' assuntos que interessem as tinanças da So- :10 mterior da Russia foram f mesmo qu� os r�ssos faZIam, BARRETO PINTO!

c) :- praticar os demais atos e exercer as funções de acõrdo como levados para a Ucrania. e a ol)�es�ao contInuou.
os RegImentos Internos. Resuluções das Assembléias Gerais e do Conse- A1freds Berzillsh é um an-I O cllmax da luta entre o
lho Deliberativo. tigo ministro de Assuntos PÚ- , O:PA � (5 nazistas �ht;gou em

Das Receitas e Despee�;'\PITULO X
blícos do governo da Latvia. fms ue 1943 e prmclpios de

Art. 29.0) - As recclt/lS e despesas se constituirão: Por ocasião do pacto entre 1944.
a) - jóias e mensalid,�des, fixadas anu�lmente pela Assembléia Ge- Stalin e Hitler Berzinsh viu- Naquela ocasião, os alemães

ral, �eJm como contribuiçõtC<; diversas, .donahvos e rendas eventuais;
i se obrigado a f�tgir da Latvia. fuzilaram e enforcaram mi-

.

- pagamento de rocas e quaIsquer outros gastos, devidamente· C· d
-

d Gesta hares de patriota" ncraniaautonzados. I am o nas maos a -

- --

'CAPITULO' XI l
po Berzinsh passou quasi tres nos, que eram não só anti-na-

Dos Regulamentos, .1tagi��ntos e Avisos I an�s internado no campo de zisías, mas tambcm anti-comu-
os sócios serão punidos Art. 30.0) - As d,Spolilçoes dos presentes Estatutos serão comple- -'

t S 'h
•

t
ou eliminação, cabendo tad�s pelos RelfUlament05: JI.egiment<;ls I!1ternos. e Avi1!0s que forem ex- concentraçao naZIS a aCL�se- n1S as_. . .

p�[hdos para flêl observiU1cla 'das 'fmalIdades da SOCIedade e eonsecu- nhausen. Berzmsh afirn1a que a luta
çao dos seus objetivos imer;iatos. que serão elaborados pela Diretoria e At;Jalmente Berzinsh vive contra as forças subterraneas

��r.fi����d���o Conselho JJellberativo. os .quais' deverão ser'· amplamen- em Frankfort' e é presidente anti-cOl'uunistas está se desen-

CAPITULO XII' do Bloco de Nàções Anti-Bol- volvendo de accrdo com um
Das disposições G:mis :C Transitõ_!ias chevistas.· tratado secreto que foi assi-

h
Art. 3:.0) - As <:O:"s ao Clube sao !lzul e branco. cujo modelo se Es'e Bloco de Nal"ões Anti- nado em 1947 entre a Rus-

ac a aprovado pela Entidade- a que a SOCiedade se acha filiada L.." .

I" 1 1
..

§ 1.0) - O lélome, as côtes do Clube só poderão ser mudados e mo- Bolchevlstas e um grupo for- Sla. a Po onla e a Tc lecos 0-
dlflcados por deliberação da Assembléia Geral.

'

mado por representantes dos váquia.
1

§_2.0) - Uniformes '= di�ti�tivos só poderá,? ser modificados por re- uaíses que se achaln ocupados De acordo com este tratado,s.o uçao do Conselho DehlJcratIvo e a aprovaçao <:la entidade a que es-
•

1 t'd
.

t 'rs comunI'stas ru!'sos>,' polone-tiver subordinado,' pe O par I o C0111UnIS.a.
,

" .,

Art. 32.0)_-'- Os presentes Estatutos vigorarão por tempo indetermi_ Berzinsh revela que, alem �es e tchecos deram-se as
nado e poderao ser reforms!ios em qual'141�r tempo, em Assembléia Ge dos 20.000 soldados do Exérci- mãos para lutar contra 'O mo-ral desde que for comprpvmlO a sua neceSSIdade. '

.

.'
.

t t·
.

t
do Conselho Ar�.. 33.0) -:- Os atletas praticam os desportos sób sua própria r s- t� Insurgente da Ucrama, e.- VllTI{'n o an I-comunlS a por

ponsabllIdade.
.

'.
e

xlstem cerca de 8.000 guern- detras da Cortina de Ferro.
. -";rt. 34.0) '7" A Socied;!rle só deixará de existir quando � quadra so-

o,
elaI Ílcar .reduzldo a menos dE' vinte: e um (21) sócios contribuintes. sen-

de assun-
do que soment� com a pres�nça de (31�) três quartas .partes dos \sóciosrestantes l?oderao resolv"lr 50bre o destmo a ser dado aos bens c valo'-'res da SocIedade. fi�.�"""-"'�""�""����.

�
Art. :a5.�) - Este_s Estafl!tos entrarão em vigôr após a sua a rova

�ao .

e devera,? par� flllS !e�alS, serem remetidos às entidades à qPue aSocledade estiver Ílliada.· .

, c

ordinári<a e dez _ Art. as.?) - Os casos omissos ou nüo previstos nestés Estatutoss�rao res?lv!dos pclo Com""ho �elibcra�ivo, de acõrdo· wm .

os princi:pIOS de dfrelto" obedeeen>3r, as leIS do paIS.
"

Blumenau. 19 de abril de 1,S53 .

Pres�dente de Honra - Gustavo Maas Senior
PreSIdente _ Alberto de Oliveira

.

Vice Presidente - Julio Coreini
1.0 Secreti."�o - Francisco Siegel ,

2.0 Secre.tário - Francisco Salles de Oliveira Junior1.0 Tesouxeiro - Nélio da Silva Fontanela.2.0 Tesoureiro. - Wilmar Correia

5
o

método de trabalho ROR
'CHIEN HSIU, advogado pelos
bolchevistas chineses, como a
chave par aumentar a produ
ção, não teve exito na índus
tria textil de Haokcw, segun
tio uma recente edição do
YANGTZE' DAILI.
ROH CHIEN HSIU é um

trabalhador stakhanovíta chi
nes de Tsíngtao, China Orien
tal. Dize-se que ele nventou
uma técnica de tecelagem que
economisa matertal e' acelera
a produção, mas que requer
incansável vigUancía da má
quina para que funcione per
feitamente.
Quando' a "tecelagem

Hankow adotou o méto
mencionado trabalhador,

'

a

produção decaiu em quantida
de . e qualidade.
LONDRES, (BNS) - "SCAN
TEIA", orgão do Partido Tra
balhadores Romenos (bolche
vista), disse .que alguns sin
dicatos romenos sustentavam
erroneamente o ponto de vis-

A

sônicos no mun�o das· crianças
rão as ansiosas crianças, mas

os eompradcres estrangeiros.
Entre os brinquedos ar perfeicoamento e da experiên-

sentados encontrar-se-á um cia dêste avião do futuro. A

Rank, THE NET, que conta a

história das fáses finais do a-

estojo com peças em, miniatu
ra do hidro-avião super-sôni
co com asas em DELTA, M7,
baseado no aparelho apresen
tado no filme de J. Arthur

firma fabricante dêste estôjo
apresentará também motores
a reação em miniatura, outros
modêlos de aviões super-sôni
cos e automóveis.

RELOJOARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro. 828 - Fone 1546 - BLUMENAU

I
I
�
I

Atençao snrs.Oficiais
Estofamentos ! !em

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Civico) em Cu�
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores,
para Alltomóveis e M'óveis estofados-

. RecQn.heço a$ firmas 51Ulra d� Gustavo' :Maas Senior. Alberto de OUve.u:a, Juli,? Corcini. Fra.'ldsco Sieg-cl, I<'rancisco Sa.Ues .de Oliveira Jr.•NelIo da S,11va Fontanela. " Wilmar Correia. '

Blumenau, 24 de Abtil de 1953.
Em Testo. da verdade I
LUCY MOELLJl.fANN
,Isento de selo de acôl'd<.) com a ler nr. 3.199 de
Xabellão: João Gomes o;U, Nóbrega' ,

tarin��"Y Moellmann - Escrevente Aut.QriZada - Blunienau
APROVADOS conforlnf' Resolução nr.

menauense de Futebol.
Blumenau. 24 de abrU de 195a
SEBASTIãO CRUZ - Presidente

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os interessados, deverão se dirigirem a Gerenl.lia com

o Snr. Emanuel Machado em Curitiba, ou por corres·
pondencia para C. Postal, 1.242.

.

AS MAIS LINDAS CORES
OS MAIS RICOS DESENHOS

(Ora..Repldar tltalJll)
O moderno tratamento da.

funções feminina. .,
Y

a VARGASBilhete

Buerger
DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS
TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS.
- NÃO DUVICE"Vl. - E' LIQUIDAÇãO REAL.
ESTA' ALCANÇANDO o MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS'
AMIGOS E FREGÜEZES.
CASA BUERGER LIDA. -.Rua 15 de No,'cmbro, 5{)5

BLUMENAU -�_

p·S.: - João Neves perdeu mais uma 'ocasião de ficarcalado, apressando-se. c·:.n dar satisfações de amanuense sobre o I!l0do pelo qual loi constituída a Delegação Brasi1�ira,que vaI r�prese?tar. o nosso Brasil na corcacão de ElisabethII. O que e preCISO e que a nossa Delegação chefiada pelo ma
r�chal Ma�carenhas ::1e Moraes seja cercada de todo o prestiglO e ap�110 do Itam:lraty. Ao que estou informado já' vemsendo CrIadas as mal0r"s dificuldades.

'

I! - Juscelino Kubitscheck, que se transformou em umd?s alOS do C�tete. licuba de expedir comunicados de que o
d�scurs.o C!e XlCQ Campo::;, sobre a situação economica do Pais
nao com_clde c<;m � p�nsamento do governo estadual. E' a eter:na cança�. Pra na!? 1.1e desgortar, preferem viver no Mundodas MentIras. .. X1CO C&mpos, disse, auenas as coisas nuas ecruas. . .

.
,- ,

.III -:- Não posso psconder o entusiasmo nelo despacho.presJden�lal, mandando efetuar o Dagamento do abono de e

��rgenCla a'Qs ferroviários empreg;:tdos nas ferrovias nacio'alS ou os de nature;.a autarquia. E' preciso" porembe� claro_que esse abono deve ser pago a partir de Iode ja
��:!o e na? da ?ata do despacho. E' que o ministr'o SOUZa

d, que Ja est� arrumnndo a sua Mesa, convencido que tem
��? �m dOSt coveIros do governo, sempre confuso, está quereD
...,.

lU erpre: ar q?� o S'!U aespacho é que marca o início do abo.o. O que e, posItlvam",nte, uma chicana!

.....

GRANDE LIQUIDAÇA,0 DE ANIVERSARIO DA

(asa

( ..

TELEscorlO MAGICO

Enconlr3-se em pleno run

cionamento nos EE. UU. uma
fabrica de carroçarias, de ma
teria plastica para automoveis
t!m "tests" de laboratorio pe
'l<lS seus cientistas, tem a
mesm aresistencia do aço e

?ã� l11enos propensas a se a

.massar, em caso de acidente e

·tambem, incombustiveis.

ACRba de ser publicado Q
prim2íro livrv impresso p:Jr
meio do "PhoLon". maquina
eletronica que nossibilita a

impressão ccm
-

negativos . e
-

não com tipos. Nos circulos,e
ditoriais llorte-americanos con·
ddera-se o aparecimento des'
,'a nlaquina como o maior
progresso ocorrido no campo
da imprensa, desde que Gu
temherg inventou os til'GS mo ...

veis, 110 sécul!) V.
'
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la e qual-to � quarto. Estamos basta mandar fat:e-!o' de modo
na era das adaptaçôcs, e isso sala (s óse transformando em

se sente até dcntr.i de casa, ouarto de d ; rmír, à noite. de
onde Lrmcs de encontrar um pois das portas fechadas)' um
canto que nessa ser adaptado .0ucaODr, o movel que nenhu
em armaria, onde de uma sa- m 1 mulher elegante c vaidosa
Ia temos de -lazer t:unbem um pode dispensar? Pois bem, .se
:{uarto ck dormir, nece.5sida-' a sua sala tem duns-rjanelas e

des qp,:, nos �brigam a ter um \ -"�-'-__;;

espirita criadcr. Se você está
neste caso, examine estas duas
sugestões:
Ter um guarda-rouna que

não deixe ';erccber a sua ver
dadeira fU;1ÇflO {f f'ací l, pois

tU'!";'!,!";:: o:; para onde 11�: ou a Eseoln
'-:e La"\\TCIlf."CV iH\;! ou (J Refol"lnutú
rio. ,A d(:HÍJ[:r�lc:jo é tornada e ai
e11150 comecurn as verdadeiras a

trihulacôes do �aroto, tão bem per

i son ittcauo no trabalho nc-tável de

1 Dcan Stocl:#en.

I O filme tem um dcstecho admt
t rávct, tendente a agradar a todo o

'e;...pcctactoi-, por mais extgerite que

I (',-!'.' seja. Conforme la frizmnos,

Um modelo o ue tanto serve

l
esta peticuta ser

á

o carta.': de ho-

para mccinh a. ccmo para lima Pr ra sua filha mocinha, na-
"0 às ::!O hor-as, no Círie Busch.

menina de quatro anos; talha- ilol mais gracioso que este ves-
.

. ,

,ia �m e.3tilo princesa. tem sáia tid') em linho ou algodão qua-
"OS AIIIOHf;S DE CAROLINA -

ligeiramente franzida e blusa ,lrieulado com bolsos na s�lia é o eariaz do Cine BIUlllenau

toda abot.oada na frente. De- .� abotoaei.) até a altura dos Desde úntem acha-se em exibi-

, ';te e "un]l':!s el1feii�dos com quadris r::io " 'será reprisado' hoje. no éine
babadinho,> fraD3ídos B1umetla\L este 'maravilho$o fil-

����������������������������������������������.l�����a� ·�Amm_�
ii: �V'7í"E'r;uswMV��""" fi q l C,"·olitia.

t 'renriu '·CHnn atnrf:;'1 principais c

r-tH'l rl";.('IHlu.:"U1;o ;Hllíltrãv�l

; ,t:1':n1d.e 1f!�lre!:l lVftlttinc Caral ,I;!

I ;1:l0 nlf�·an:.., grilnde .T�lC((UC� Di:u::q
,,,,ine. "OS AMORES OE CAROLI
NA", que despertou ·a.gr;.aio geral

r enl s.ua�· :�tteia deiJnteln . ê ;. his

\ tOl'in eH! tuna jovem e argenie a

I nlOTos::t� cujas várias aventuras se

.I,sucedem '<1O 3.C",.O dos episódios da

":ncVOll><;:lO "l'·rancr:sa, A matéria é
duvidemos.

rr;;-' QUARTA. ?A'GINA-

que 'há dois disso é um agasalho facU de
por e tir'ar.:
Qual é a origem do "cha

le"?
E' a ES!lanha a terra

"chale". Ainda hoje como
séculos, ccnforms vemos nas

figllras antigas, as. belas espa-
.;c___;;__ _

P O D E R A' fi A ti H A R
UMA U TOM O' V E L

}'azendo suas compras nas 1\,{ O nAS C II A N E L
Sensacional coucurso narcial com a distribuição de
mais de Cr$ 350. JOO,íHJ de nrêmios. As

M O DÁS -( li·A N E l
distribui a cada freguês que. COUllltar }'ARCÉÍJÃDA
.MENTE merendortas no valor de Cl'S 1.000,00 um Cu
pon Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorrer
ao sorteio, BO dia 2� de Junho de 1953 pela Loteria
Federal.

MODAS CHANEL
CONFECÇÕES FIN.1\S PARA SENHORAS E CAVA
LIlEllWS - VESTIDOS .;;_:_ CALCADOS - JERCEY
SEDAS - CA1UISAS - BLUS·AS - SOUTI1i!NS -

CAS!MIRAS - TRNOS FEITOS PARA HOMENS E
CRIANCAS

R. 15 DE NGVEIUBRO; 1393 - Blumenau
Estllllo de Santa Catarina

limentação
'Geralmente quando esta- e legumes agem como revíta

mos resfriados ou mesmo grl- Iízantes. As gorduras de qual
pados temos pouco apetite. quer especte, apesar de servi
Comemos alimentos de facíl rem como fonte de energia.
dígestão e o nessa organismo não deverão ser ingeridas em
envolvido no combate da grandes quantidades. Dois a

doença precisa de energias. sua assimilação pelo organis
não podendo preocupar-se de mo é trabalhosa nestes dias
fazer uma digestão normal. I de gripe .

.

Devemos auxiliar o orga-j O mel de abelhas tem gran
rusrno na sua luta, comendo

I
de valor díetctíco nrs casos'

menos às refeições e aumcn- de resfriados e é muito apre
tando o seu numero. cu seja dado como remédio, pois COD
enriquecendo a alimentação

I
.ém fermentos aos quais se

com alguns Ianches. atríbuem efeitos medícínans.
A alimentação durante a E' empregado para adoçar 03

gr�pe. deve ser constituída trutcs, bebidas refrigerantes e
principalmente de alimentos chás. e também com pão. paraleves como frutas, legumes c a lanche.

'

carnes brancas.
As batatinhas . .o leite (J mel

deverão estar presentes a to
das 2S refeições de uma for
ma ou de outra, A carne de..-€!
ser evitada o imats possível.
As frutas de toda espécie são
reconstituintes óí

imos, pois o

açúcar nelas contido aumenta
a energia rccuerida pelo orga
nísmo. As vitrminas de frutas

II
li
!.

.r r�H!Ue�a ern geral
VINaO (:ItEOSO'X'Ano

SILVEIRA.

Casimira 'I'ropical e

Brim
CASA "1\ CAPITt}L"

BANCO (OMe�(�O DE SAIUA
- Matrh� 1 l' ri J A J'

Fundado em 23 de- Fevereir" de 1935 Endereço Tdeg "INCO"

Capital
Fundo de Rts']rva

" Cr$ 50.000.000,00
...... 35.000.000,1)0

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

Total dos depósitos em 28 . 2 . 53 mais de Cr$

AGENCIAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIPAIS �RAÇ \8 DO J��S;'
Tl!..DO DE SANTA CATARINA1 NO RIO DE JANJ�mO }t; CURITIBA

Ta:zoas de Depó,,*tos
DepósItos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PR.AZOmo
DEPO'SITOS LIMITADOS

.

Prazo núnin..o de 6 rilêses 5,1/2%_
Limite de Cr$ 2'110.000.00 4,112% Prazo ininbno de 12 mêses

'" 6%,
Limite de Cr$ 500.000,00 4% DEPO'SITQS DE AVl80 PRE"VIO

-

DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 90 dias 4, l{a,�,

e RETIRADAS LIVRES Aviso de 120 dias 5%
CAPITALIZAÇAO SEl\>lESTRAL ......_.......

ABRA UMA CONTA NO "IN C O" E PAGUE COM'

Senhores tComerciantes
RECEBÉMOS

RECEBEMOS WHISKY "CAVALO BRANCO", "GILET.E
AZUL" L "TALCO GESSY",

AFAMADAS IVIARC '�s A PREÇOS BARATíSSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

ALFAIATE, RUA 15 DE NOV.

CNEMAi
"ERA. SllMl'RE' 1'1U!l1.'.VERA': - o

cartaz de '!t<>.lc 110 Cille rsusch
Dean Stockwell. o genial garoto.

interprete memorávet de tantos 511-

t
.

·cc'·':::05 CinC1TInLogXi1flc.os. foi o es
II I corhído para viver na tela li :figu

l r:1 i.rri-:-t"uit.:ta c "incorrigível': de
-

I Dínl; Stô"·(....r. no esplendorosa pe-

\
ucuta da Melro G 1\1:,. "ERA SEM�

, PU;;; prUMAVERA. pcücu ía rica de

f :cl1�ihi1idartc e ··hllttlOr" I qÜtJ o

Cil)� nÚ:"-'.r.ll tem a �atisração' de a

I tHu�".:."i;()· como seu cartaz para 110-

[e, cru f-"UH SC�:f:í.�D ái1 • .; 20 horas.
An l.:ulo tie Dr!�nlt encontr'aiu .. se

outros brilhan1es lntúrpr-etes .iuve
,ní<::, (kn�rc 05 quais sot.ressaem-se
os 1l011WS de Scotty Beclcctt, Dar

rvt 1Ii-:knumll, Donn GiU. exce

lpnü�:i cm SUp-;i crtações. Leon A

ines c JYli:rgalo GHlnlorc completam
o elenco dos prlnclpuís dessa catí

J
vam o reahz: (.'[1,0. qu€: recebeu a di

rcç ..1n de 'VllUlan1 A. "\VeHtnr.n
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ceu em Santos, a 14de
Janeiro de 1926. Joga
atualmente pelo E. C.

Coríntians, de S. Pau-

lo, na posição de cen

trovavante, É Cam-

peão Paulista, Brasí-

Ieíro, Pan-amertcano e

Vice-cámpeãoMundial. .

j_ 'amoso .pelas suas

cabeceadas víolen-

tas e certeiras, é

com razão cha-
mado "Cabeci

nha de Ouro",

Sapatos para Homens,
Senhoras c Criancas

CASA "li CAPITAV'

A venda nas boas casas

do ramo, em eStojos pa.ra.
iodos os gostos e preços

ARA0 PtBtLU

Advogado
Atende em qlla1.:!quer co·
marcas do Estado
- BLUl\fENaU
:Edffic1....

.

INSTITUTO DE OLHOS., OUVIDOS .. NARIZ
GAR6A�iTA A V I S O

tsnsora" e outras inovações técnicas

que tornam o barbear mais suave

e seguro. Gi11ette TECH é con

siderado o aparêlho de barbear

. mais perfeito e económico
até hoje fabricado!

De volta dos Estaaos Unidos rell1!CIOU a sua clínica o

dr. Armínio Tavares, que em companhia do dr. Fernan
do Hcusi, prestarão aos seus clientes o que ha de mais
moderno nas suas especialidades de olhos ouvidos na-

riz c garganta.
'

-

'
�'-

_\.SSIST.tl:NCIA HE'DIC A PERMA.l\�NTE A CARGO DE F,S:PEmALISTAS
ABER1'.tl AOS l\Ui?DICOS EXTERNOS

:0 APARELHO
DoE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

ELE'I'RlCIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESINTOXICAÇÕES -- ALCOo-. .

•

LISMO - TR..4:TAl\'IENTOS ESPECULIZADOS. - I

. AVENIDA MUNHOZ DA ROC!{A N. 1!H7 - l!'one. 3055-
ENDEREÇO TELEGHA'FICO: PSIQUV\.TRA

C U RI T I B A P A R ANA·

... IR .. .. - ..

RUA 15 1.436
(Defronte ao "(iRe Blumenau")
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daver no quintal de uma

casa situada em Bangu.
A revelação do homícidio

foi feita pelo 'suposto ?ssas·

sino a'um companheiro de

serviço, que relatou o fato
ao seu patrão. '

E assim ás
policiais do Quarto Distri
to há dias, foram i11.forma
das dv crL"lle pelo sr., Al
fredo Gomes Moreira; vul
go HCamarão" > empreiteiro
1e obras e domiciliad'O na

das Laranjeiras n. 443 C. 1.
Revelou�lhes Aliredo Mo

reira que um de seus em

::>regados de nome José Nu
'.es G�rcia o havia procu
rado Dara lhe fazer
denuncia'
Disse José que nu.rna far

ra que fizera com o coleg�,
ie trabalho Jcrge Correa
Um;::, este embriagou-se 'o

lhe revelou que praticara
homicídio.

SUSTADA A A'Q I
SACAS DE TRIGOH
Rigorosa campanha contra o jOgo de
azar prD m o ver á a policia ··Iocal
Não procede a denunCia de contraveaçãe em

Rio do lestu declara I delegado Jeãa Games
A proposito das recerl'tes

instruções baixadas pelo Mi

nistro da Justiça, determinan
do rigorosa campanha de re

pressão ao jogo de azar em

todo o país, através das auto
ridades competentes, a repor

tagem dêste jornal esteve on

tem ouvindo a palavra auto
risada do Delegado de Polícia
desta cidade, sr. João Gomes,
que assim se expressou sobre
o momentoso assunto: - "A

través de todos os tempos. a

repressão ao jogo de azar no

país tem sido uma tarefa ár
dua e espinhosa para as auto
ridades encarregadas de coi
bir a prática dêsse malfadado

vício, que vem corrompendo
e aviltando as consciências e

o caráter dos indivíduos e

constituindo um cancro social
dificil de ser extirpado, ape
sar da severa vigilância até
então mantida pelos poderes
competentes. Desde que assu

mi a Delegacia Regional de
Polícia de Blumenau não te
nho dado tréguas aos contra
ventores da prática do jogo
de azar nésta cidade, o que
vem comprovar as inúmeras

diligências que tenho efetua
do, à noite, apanhando de

surpresa os que burlam a vi
gilãncia policial".
Referindo-se a uma denún

cia que o vereador Wladislau
Constansky teria levado à Câ
mara Municipal, segundo a

qual campeava o jogo de azar

na vila de Rio do Testo, de
clarou o delegado João Go
mes:

"Efetívamente, recebi
uma queixa daquele vereador
porém, ao tomar conhecimen�
to do fato, determinei seve

ras investigações para apurar
a veracidade da denuncia,
Com o auxilio da autoridade
policial daquele .dístrâto, em

cuja Sub-Delegacia tambem
trabalha como Escrivão, o de
nunciante, cheguei à conclu
são de que as informações
crestadas pelo sr. Constansky
não procedem, razão porque
cumprIndo uma exigencia le�
gal, oficiei à Câmara Munici
pal, dando conta da missá'),
lUe realisei em Rio do Testo.
Informei àquela Casa que a

denuncia não passava de sim
?les recreações, ou sejam, en

'retenímentos inusitados, en

�re operários que se reu=em
nos bares e cafés, na disputa
Ie bebidas, cigarros, 'etc.,
sendo, nortant; destituído de
fundamento que alí se prati
'J_ue o jogo de azar, em fIa
grante desrespeito às Keif:
mas tão somente divertimen
tos inocentes e tão ao sabor

--------���--��----�--��----�----------�--------�.

Noticias da Capital

Projéto para estender ao interior os
serviços de bombeiros da P. Militar

�
.

IMPEDIDA A fUGA DO
SETOR ORIENTAL

BERLIM, 29 (UP) - A Po
lícia do setor comunista abriu
fógo, ôntem à noite, contra
três cidadãos que tentavam
passar com um caminhão pa
ra o setor ccídental, na rua

Fraucnlob. Segundo informa a

Polícia ocidental, os comunis
tas dísoarararn de vinte a

trinta tiros, ferindo o motoris
ta e prendendo os três.

FPOLIS., 28(Mer id.) - O de-I parlamentar requereu fossem en- da produção, mas essa mesma :já

putado :Enori Teixeira Pinto, P. S. viadas copias fotográficas da au- não suporta 'o rnovímento de vei

p., representante do Município de t<;�-bomba "Ward Laírance Chla,,- culos, oferecendo sério perigo à

Tangará, depois de oportunos co- "is Ford consider da excelente d vida dos transeuntes, Para, tratar

mentários, apll(efõentou projeto de sis" considerada excelente auxtttar do caso e pleitear a construção de

lei no sentido de ser o Executivo na extinção dos tncéndlos. uma ponte definitiva, o deputado
Estadual autorizado a entrar em A medida pleiteada' pelo de- Siqueira Bello, na tribuna. leu e

entendimentos com os Municípios putado Teixeira Pinto é de ine- encaminhou à Me5.3, devidamente

para extender aos mesmos os ser- .."cl importancía e oportunidade, justificada. uma indicação.

Feridas, Espinhas, Man- I!
viços do Corpo de Bombeiros da sabendo-se da imposibilidade em Sabemos que o Governo do ];s

ehes, Ulct;ru e Reumatlll- r
Polícia Militar. o qual, neste caso, ,lue se encontram, na sua maioria, tado está com ,real Interessé de re

li mo. JI teria seus efetivos devidamente:Js municipios do interior, para solver esse problema, atendenõo,

II ELIXIR DE NOG"-W'O" I' aumentados. O; municípios se o- manter por conta propría um cor- assim. as justas aspirações do povo
�...........

I
brt

, ;>0 de Bombeiros. f de ambos aqueles municípios,
Grande DepuratJ.... I! rrgarram a pagar determinada

dI) llaDlrUil!' li cota mensal ou anual. Solicitada construção de Contra almUr:tnte Carlos da

______________

Na mesma oportunidade, aquele uma ponte S. Carneiro

FPOLIS., 28' (Merid.) _._"_ A FPOLlS .• 28 CM:erid.) -

O ilustre politico, tem Jlealizado

diversas viagens ao interior, em

visita fi amigos e parà melhor es
tudo de problemas locais.

CONJUNTO RESIDENCIAL
DA C. E.

Melhoramentos DI SESC .

Será inaugurado no dia 10. de .. Maio
o Serviço de Assislen&ia Dentária

BELOS E DEMAIS

aFECçOfS 00

COURO .caBflUDO.

ponte sobre o rio dos Patos. na sendo esperado, hoje, nesta

estrada Cnçadoz-Curãttbanos;' ha tal, de, regresso do Rio. onde se

muito que ruiu, Para não impedir encontrava em gozo dé licença, o
o trãnscito, foi ali construída uma

ponteprovisoria. que Indlscutívet- sr, Contra Almirante Carlos

mente, vem prestando grandes ser- Silveira Carneiro, comandante do

viços no tratcgo e ao escoamento i Quinto Distrito Naval, e figura de

JOÃO MARIO MÉNDON(Ã I :::CÇã� nos nossos meios cultu-

,

I
O ilustre oficial da gloriosa Ma-

A serviço particular, esteve on· . ..

tem em nossa cidade, tendo

re-I
zí nha do Brasll, sera aguardado. na

gressado hoje pela'manhã a La- Base Aérea, por numerosos amigos

jes. o conhecido desporfista Iagea- e admiradores.
'

no João Mário Mendonça, pessoa. 'DEP, LEOBERTO LE.AL
muito bcrnquísta e relacionada nos,
círculos sociais e esportivos da ci-> FPOLIS. 28 (Merid.l - Está em

dade serrana, ocupando com des- FlorianopoIis, o deputado Leoberto

taque a presidencia do: Lajes Mo- Leal, do PSD, e um dos parla
to Clube, uma das mais pujantes
agremiações motocíclístícas do sul
do Pt'is. Aprovcltando sua li

geira estadia em nossa cidade, o

�i:. Mário Mendonçn, juntamente
com alguns dirigentes c associados

do Moto Clube de Blumenau este

ve em ligeira visita ii nossa reda

ção e oficinas, tendo, na ocasião,
aprovettado a oportunidade para

patentear seus expresstvos agrade
cimentos aos elementos do Moto

Blurnerrauense, petas expressões
de amizade e simpatia' com que

vinha sendo dí�tinguido, afirman

do. outrossim, que o que seu' clu

be fizera aos motociclistas blume
nauenses que ha pouco vísítaram

Lajes, não foi mais do que cum

orrr o dever de retribuir e trata

rnerrto fidalgo que os Iagcanos ti
veram em Blurnenau;" por ocasião

do Primeiro Circuito realizado em

::lezf'mbro. Adiantou-nos ainda o

':1'. Mário Mendonça estar proje
�ando !! rcaliz�ção, cln :combína ...

qão com (I Moto Clube de Blume
'Hill, para fin� do corr�l1te ano, de
',11ll gr?,ndioso raid motociclistico
até Recife, P"rnambuco, o qual te
rá par Objetivo. além' de difundir

'I prática amadorista desse esporte,
levar II ami2'.ade dos' catarincnses
aos motocicll"las dos oito Estados

que serão então visitados. Prome
teu-nos para futuro pró:ximo,
maiores esclarecimentos â respeito
Ao sr. Mendonça. q\le seguiU es:

la manhã para Lajes. gl'atos pela
visita e boa vi1\gcm lhe desejamos.

nentares. catarinenses que vem de

senvo'lvendo maior :Uvidade em

prol do Estado, na Câmara Fede-

Afim de examinar o

funcionamento do novo de
partamento do SESC nésta
cidade 'ou seja o Serviço
de Assistencia Dentária,
que acaba de ser instalado,
esteve ante-ôntem em BIu
menau, o sr. Flavio Ferrari,
secretário da Federacâo do
Comércio de Santa Catari
na, entidade encarregada
de supervisionar todos 'Os

servicos do SESC no Esta
do.•
Como já noticiámos, a

instalacão do Servico de
• - HONOLULU, 29 (UP) - O

Assístencía Dentária junto ex-presidente Harry Truman
ao SESC nésta cidade, que embarcou ôntern à noite de

vinha se constituindo uma regresso aos EE· UU., depois
das mais legítimas reivíndí- de um mês de férias nas

praias do Hawaii. O antigo
cações da numerosa classe' chefe de govêrno, que está
comerciária blumenauense, queimado pelo sól, disse que
vem preencher uma lacuna ?-proveitou .0 ,�escanço para

de q há rnuit I
'pensar muito", mas nada

.

ue a mm J se ressen- quiz dizer quanto a seus pIa-
tIa aquele departamento de nos para o futuro.

asslstencia social, motivo 1'0 benemeríto e pugnador
porque a sua instalação é pela causa do bem estar so
motivo de justo regosijo pa. cíal da classe comerciária.
ra os comerciários locais, A inauguração do Servi

que muito devem a sua ço de Assistencia Dentária

concretização ao presidente do SESC terá lugar nl:) pró
da Associação Comercial e. ximo dia 1.0 de Maio, fim
Industrial de Blumenau, sr. danando o gabinete dentá
Federico Carlos Allende, rio numa das salas do Edi

que tem sido um verdadei- fícío "Haco", à rua 15 de
Novembro, sob a competen
te orientação do cientista

diplomado sr, Ary Ersing,
estando o mesmo departa
mento perfeitamente apare
lhado para cumprir suas

finalidades, o que permiti
rá proporcionar aos comer

ciários os benefícios dese
jados'
Está, pois, de parabéns,

la classe comerciária blu
menauense com o louvavel

empreendimento de eleva
do alcance social.

REGRESSOU DO HAWAII'
O SR. HARRY TRUMAN

,SEOÚL, 29 (DP) - O .pre
.ddente Shinghmann Rhee de
;larou, hoje, perante trinta
correspondentes da imprensa
das Nações Unidas, para não
[ulgar que fcsse possível a

Jaz na Coréia sem 'a retirada
total das tropas chínêsas do

?aís, acrescentando que o

:xército sul-coreano, sozinho,
;eria' capaz de repelir os ,chi
. leses,

"Temos agora uma possibi
lidade de combater e, se nos

)crmitírem, poderemos ex

.JUlsar os chineses e aplicar

.;ma cortina de ferro no Ya
'u que é a fronteira natural
:la Coréia" - acrescentou o

;r. Rhee".
O presidente da República

la C�réía repetiu mais uma

vez que, segundo informações
lue possuia. havia boas razões
.lata acreditar que quatro mi
lhões de pessoas haviam mor

rido na Coréia do Norte em

::onsequencia do mau trata
'mento, falta de alimentação e

brutalidade das forças "ocu
,)antes russas e chine�as".
,

"Não é possiveI - €Selare
�e o sr. Rhee, nenhuma paz,
,trégua ou mesmo armistício,

TO�I'O (APILAR

POI! ,FXCElEN(IA

Novo Esforço. De Adenauer
Pela Aprovação Do" T:,otado
Decisõo do Parlamento deBonn �ntes dodia 30
BON!I!, 29 (UP) � �egun- P:Jrérn. o govern� aduz que milhares de residentes da zoo, judicial são levadás a cahc

do um mformante OfICIal, o este asn�cto do Tratado só .. . ,

chanceler Konrad Adenauer pode se-r levado ante os txib _

na s:vlebca da Alemanha.
I
pelo ServIço de Segurllnça do

fará UJ� nçVQ esforço pa�a nai� depai.� de finda a tram�- Outros milbares fugiram pa-\
Estado, ou .seja, S.S.D, .nome

col1Segu.lr que, antes do dia Laça0 parlamentar. ra o ocidente afim de csea- que inspira ae:; 18 nlUllÕeS do

��j:er1t����dQ � ;�;��d�el�� Prisões cm !\lassa pare� de sentenças de prisão leste da Alemanha o mesmo

exército europeu. BERILM, 2.9 (DP) � Ulll,3 e ate de morte, ditadas pelos terror que o inspirado pela
A data coincide com as au- chamada à porta, durante à tribunais populares". Gestapo durante o regime na-

diencias a('('r('a da ajuda ao .�
.

',ç-
• - As' - zl'sta

exterior, no ççngresso dos
nOhe, slgm..lCOU a pnsao de detencoes sem ordem .

Estados Unidos. Mas esse terror não se Umi-

��� :��l;:����â��� t:i�� Iviso e esclarecimento nec8g'ário :i:l�:aI�O���: !a a��:�:a��:
nais antes da assÍulltura da

tl ocidcntais afirmam que o S.

ratificação do tratGdo, firma- ,3. D. organizou quadrilhas de
do há 11 meses, em Paris. rara evitar c pOUllar a quem quer que seja, surllr-czas sequestradores para levar án-

O cOl11.UniCéldo oficial a res

peito disse que a Câmara AI- 1esagradáveis, chamo a atenção do COMÉRCIO e DO PUBLI-
H-comunistas de Berlim oei-

ta deve responder "sim" QU
dental para a zona soviética.

"não", quanto ao acordo, po- CO EM GERAL, para () an. 242, item VIII, do Cõdigo Çivil Embora se desconheça o

rém que não pode fugir a dar número de detidos pelo SSD,
sua opinião. Brasileiro que regula em um dos pontos essenciais, a :respon as autoridades ocidentais cal:
A Câmara Baixa o aprovou

no mês passado. Per sua vez, ;;abilidade dos bens do calial llor dividas contraídas llor
a Câmara Alta decidiu subme
ter a d�batc a aprovaçã(�, até :los cOlljuges.
que a Côrte de Constituciona
lidade determine Se o rear
�ú;'I'nent", �, corlstilHêtonal.

Blumena.u, 28 de abril de 1953.
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