
o Dia das Mães

I Preso lambem por Dão ter cão I
--.........:.=- Assis CHATEA l1BRIAND
BORDO DE UM BEACI-l B. mnís concluo pela ausencía de

entre Uberaba e Campos 'O'e- críterto pHicológieo dQ, artíeu
ruis', sobre terr-Itónío de I\H- lista do grande matutino ;�.
nas, 3. mczIcano.
Quanto mais medito no caso Aíinal de contas, Dor que

do debate suscitado pelo "New se atormenta agora o pl'esi
York Times", a propósito da ,dente eleito pelo surrágío uni
conduta de presidente constí- versal dos brasileiros? �l."
tucínnal di) sr Getu1io Vargas, que ele hesita? Por que não
____ avança? Por que estuda o.ter

reno, antes de o explorar? Por
que tem cautela, no definir as:
suas responsabilidades, em lu
gar de resolver-se e tomar a"
ütudes sem o' estudo precis(�
dos problemas?
Mas tudo isso não são as pe

culiaridades do governante,
que .resutta do consenso da
vontade popular? Uma coisa
é ser ditador e outra governo
legal. Como ditador, um che
fe do executivo poderá ousar
tudo, ousar o que entender,
para fazer como quiser. Não

,
..

Malenkov faz vol'o's para' que o povo
��!!I bU;���ie�,a�;e :::!�f���;

,. .

.

. .'

"

um golpl'! de força, justamen-
te para governar sem eonstí
tuíçâo, sem leis escritas. sem.

., alema-o COnSI-oa·8 unladade n!bcl·ona; �����:�� �(� }��;:(��n?a�:,iS'n�
U qual aquiesceu I) POVí), .eerto

I de que essa vontade, prtriótíca

"
.. ielegrama-s sobre II aniversario do fim da guerra.� �����::r;::::i�i����t:�: ��:

. MOSCOU, 9 (V.P.) A VIENA, 9 (U.P.) __;_ A radío
•

SEOUL, 9 tU·P.) - o go- zentos ou quatrocentos legisla.
.

imprensa russa publica os te- de Praga divulga que o pre- verno coréano do sul pubtl- dores, reunidos em. Camaras,

11E,gramas trocados entre os sídente (l" 'l'che�oslovaquia, cou uma ôecíaracão, dizendo eleitas pelos colegíos de eleí-
primeiros ralnístros da Rnssia Antonín Zapotóeky, aCW:I<Jl! os que a proposta comuni��t�1 Pêl- tores.
e da Alemanha Oriental; a pro aliados de ·�conspirarcn'. para ra solucionar o problema dos PaN'('{' ter o "New York Ti
poslto do aniversário do fim provocar outra guerra:' Essa prisioneiros de guerra consti- 111es" saudade do outra Getu
da guerra, Em seu despacho acusação está contida numa tue "mais LIma prova da sua lia, do Getulio tirano, do GE'�
a Grotewooll, o sr. Malenkov proclamação ao exercito. -rue semvergonhiee. tulio do sultan?to do .EstadoI faz votos para que o' povo ale- o presidente baixou poe 111(.- Novo, do Getulio caudilho de

I mão consiga quanto antes a tívo de aniversário da lib,:r-· A declaração :frisa �L:da H��7. Efeti��ame��e, e�se el:a

I·
unidade nacíonal, e possa as- tacão. que nenhúm pais satélite; do I �nulS .expedIto, 1:1�1� .agtl, mal:. sinal' um tratado de paz que MAIS UMA PROVA n:r:: Kremlin rode ser constderado ímedíato no decidir e resol
satisfaça as suas necessidades SEMVERGONHICE neutro.

I
(Conr.:lui na 2.8. pAg. letra Al

básicas, .

.

l.. MOSCOU, 9 (U.P.) - A

F
. 1 imprensa soviética publicou

., ,. �l 'artigos comemorativos da vi-
posto. em ,operação .em B{'tkl1, o ",VOO da Lib:rdade', reaüzaão dia. toría aliada sobre, a Alemanhae noíte, para os mllllart-� de refugiados que escapam d,o setor Bol- nazista oito a

. tr E _

'.
chevtsta. Durante C�5a OP/�I·"ção, mais de 2.5íHI refugiados saíram. de la url'm'eira

nos ad adz. pe
, ".

d
-

f t b 1
-. - 1 vez. es e queMANAUS,· 9 (Meridiana.!) Btrhm em ca:la.j'!l thl')r.I� •. cebnt:"os e emfer�e�cla. nra11m es! e ecr- terminou a guerra; os jornais-r-, Continuam subindo .de ma- dos .na ZOll,a. d.eH en a na ra r rIf;ar os re ugrauos, mu ieres, nomens

russos não tivera 'mnenhúmaneira impressionante as aguas
e crianças ue todas as Hlall('�_.

'pa]aY1,;a de menosprezo parado porto. Acredita-se que até Na foto B. N. S. vemos "(lis aviões "Da�ota." da B. E. A. no Ae- com os aliados ocidentais.à tarde de hoje, vários bairros

1
ropo rto de TcmpçJhof. "'o pr im ei.ro plano é visto um grupo de re-I ACUSADOS OS ALIADOSda Capital amazonense esta- fugiados do Sector Orient::.l de Berlim' .pronto para embarcar para. DE PROVOCAREM Arão inundados... seus novos lares na .�lemanha Oc1dental. TERCEIRA GUERRA

�l'J.EFONE: 1, O 9 2
EJld. �eL: "NAÇAO"

Call<a PostaJ. 33

GRA'YE DESASTRE COM
UM CAMINHÃO

BELO HORIZONTE, 9 (Me
ridional) - A Chefia de Po
lícia foi informada, sem maio
res detalhes, do' grave desas
tre ocorrIdc com um cami
nhão nas proximidades de
Ituitaba. O veículo- dirigia-se
para aquela cidade conduzin
do 20 pesoas quando rolou por
uma ribanceira. Em conse
quencia morreram dois passa
geiros, ficando feridos quinze.

(ALAVEUS DE OLIVEIRA)
Nenhum dia é mais belo. Nenhum dia é mais for

moso. Nenhum dia é mn is soberbo que êste, "Dia das Mães"·
Maio, é o mês de ]\la1'ia, é o mês que simboliza o amor

de mãe da maínr de tôdars, a Mãe de Cristo. No mês de
maio n� mês de l\'iaria, uma data se assinala magna, o "Dia
das I{Iães". j RUR

Pelo muito que devemos à nossa mãe, pelo que ela nos

deu de sua vida, neto que ela sofreu por nós, pelo que se

sacrificou, pelo que tôdas as mães fizeram pelos !,eus fl-'
lhos nós a veneramos. nos a saudamos neste subhme dIa
de�aio.' "}-' I�Bi'1

O mundo vivendo época amarga, escreve negras pâ
ginas da sua .hístorta .. O mundo. conspurcado atravessa os

seus dias mais tenebrosos. E de roldão na onda de sofri·
mente, onda da 'guerl'a que não' pára, que devasta a hu
manidade, há criaturas que sofrem mais que as outras:
As mães. As mães que perdem seus filho!), as mães que
vêem. seus rebentos pártirem cheios de vida e de esperrun
ças, para líunca mais vÇlltarem. Para estas, neste "Día das
l\:Iães", o' nosso pensamento se eleva e se eleva numa prece
13incerá, à 1\laria, Aquela que também sofren pelo seu fi
lho, Cristo, sacrificadQ' à paz e à redenção dos homens.
Nesta prece maÍ\\1' {lf' tôdas as mães, imploramos-lhe que
esclareça os homens que com_;,lndam o mundo, para que
cessem as guerras. para que estanquen1 as carnificinas, pa
ra que dêem 1>az, 11al':1 que tranquilizem a humanidade so-
fredora ...

. São estes os 'l.'oto,> nossos. neste mais formoso (lia, I}

I 'Dia das Mães", no mais formoso mês do ano, {} mês de
Maria!

'0, .da Comissão, como integran ...

te do Ministério do Traba.lho,
Iiássariam .para o Ministério
da Sáude, com a' denominação
de ·Ministério de Serviços So
·dais. Desse modo, seria cria
da pl'opriamrmt.e mai;; uma

p;asta.
NOVA REUNIAO

liue segundo a Imprensa PeronIs
ta. fszem parte do Partido D"m·J.
crata Progressisfa. Previamente a

policia anunciou a desc�berta de
outros elementos subversivos, al-d·
buindo a filiados radicais e dem;).
craüis nacionaiS. A's ultimas ho:as
foram encontrados novos aner.'!,;
e foram. efe\uad� trezentas pr,
sóes, inclusive 'a do capitão da l\'I<:;
tinha reformatio. Manuel Bianchi,
APROVAÇÃO UNANIME PELO
SENADO

.

BUENOS AIRES, 9 (U.P.) - O
Senado aprovpu, por unanimidade,
o convib da Câmara dos Deputll
,dos· para fOrmar uma comissão le
giSlativa mista, destinada a inves
tigaI: as atividades das agencias t',,- O matutino "r...a Nadon" que,
trangeiras de notlci!;s n!), ArJ;en- há vários anos. é membro da "As
tinã;'

. �-ú{"iated Press'·, cjreulou� hoje,
O Senado sc 'reuniu ilS 11 hO:'3S sem noticias dessn agencia. As uni

'da manhã de '11oje para eXarnôllill' cas iniormat;ócs dei exterior que
o convite, e 3 sessão terminou às publicou el'am da agencia brit:mi.
11,2;', O debate' foi iniciado pC!.J Cii

.---- ------ -----o . _

Prejudicado o comércio
-

,da 'C apita I
pela' Comissão de Marinha Mercante

Dada preferencia a exportação de madeira

ro teceu considerações em tivo. outras obras já previstas nos
torno da Mensagem Governa- Admite ele a hi!)otese, de planos administrativos, en
mental sobre díst:r;ibuição

.

de que uma lei votada pela As- tão o Governo não pode e

verbas a diversos municipios, sembléia sobre o assunto, coin- nem deve aceita-la sem con

inclusive os de São Joaquim cida com reais possibilidades sentir na intromissão indebito
e Laguna. O orador elogia o do. tesouro do Estado para e· da. legislativo no campo do
espirita equitativo com que xecuta-Ia. Nesse caso compe- Executivo.
o sr. Governador Irineu Bor- te ao Executivo dar-lhe san- Dentro dessa ordem de con
nliausen procura atender ii ção sem maiores entraves, siderações. o culto lider do
todas as comunas, do Estado, mesmo porque assim se evita- Governo mantem os debates
dando um pouco para cada riam inuteis atritos .entre os em ambiente elevado e con

uma para melhoramentos mais. dois poderes. Em clrcunstan- c1ui sem deixar duvidas quan
urgentes e mais' importantes. cias diversas, porem, quan�o· to á exclusiva compefencia do

Quanto .ao seu municipio e ao ,a iniciativa parlamentar nao Executivo no caso da criação
de Laguna, a parte a ele dis- ; se enquadra. na realidade :fi- e localização de grupos esco

tribuida causou regosijo ,ás nanceira do Est�do, a sua e�r:- lares.
respectivas populações pois I cução importarla em sacrlfl- QUE SE PUBLIQUE A
OS empreendiméritos ;. serem cio inoportuno e injusto de CARTA
realizados ali virão realizar' O deputado Enedino Ribei-
legitimas ,aspirações de inte- C'

.' -

I t ro, UDN, comentando a insis-
resse coletivo.

.

.

omissao par aman ar tenciá coril que é lembrada
Congratula-se, . assim, com uma carta por ele escrita ao

o Executivo e fazia uma ape- para· investigar a dr. Nerêu Ramos, quando am-

lo aos nQbi'es pares para que bos eram correlígiollarks. dis-
dessem integral apoio aos cre- nráfica dos J"OII05 se que não podia prestar aos

ditos solicitados. ti
.

;:I
I seus nobres pares maiores es-

DEFINIÇÃO DE RIO, 9 (Meridional) - A clarecimentos sobre o teor da
COMPETENCIA c,omissão parlamentar consti- 'mesma, sem que primei'o esse

O deputado João José de tuida ontem, para promover! teor venha á ,Publicidad::.
Som�a Cabral; tribuno vig(l- ampla investigação sobre a . Depois de afirmar qt.e não
roso. de 'palavra :i;acil e :fluen- prática de jogos de azar em, ha nessa missiva qualquer ati
te, ól'a merecidámente investi- todo o terri1orio nacional é ; tude ou qualquer frase menos
do nas funções de líder do go- cocmposta dos seguintes mem- i aQonatoria de sua' vída ..publi
'verno, pronunciou ontem lnag- bres: I ca. o orador faz um apelo aos

nifico discurso ·sobre compe- Presidente: Laiayeie Coutí-: interessados em critica-lo, Í:m
tencia de poderes para deter- nho; Vice: Osvaldo Fonseca;: ra que deem quanto antes, di
minar a criação de Grupos relator gerar. Tarso Dutra, a'; vulgação ao documento em a-

E I lém dos 8rs, ClodomÍr Millet lpreço. Só enseguida virá,airi-. B 1 U M r N' A U
. sco ares. ' ,

•
, 1;.' . Firmando�se em premissas e Í!elio Cabral, Meneses Pi- .

buna para comenta-lo da lur-

S· d N '54 'Ijustas
e claras, o nobre parla- mentel, Mendonça Braga,

A-I'
ma qu elhe parecer justa.Rua 1 e oy� .. mental" defendeu com erudi� dail Barreto, Raimundo Padil- CREDITO DE CINCO

.

. ção a tése de que essa compe� la, óapoleão Fonienele e Uo- MILHõES
_-'-_,.;...."""'-'-_--"'..;..;.-'..;..;.......- .......,.--- ........,........_ ...... .........--..,.....--.;...,.. tencia é exclusi:va' do Execu- dl'igucs Seábra. (Conclui n.t :l.a. pga., letra. II)

A bóá al'gLUl1entação de"c, ,.
volvida' uelo sr. Gustavo Cq
panema êOnseglliu Ímriressi 1 .

nar os'membros da Comissã,)
Interpartidária, a despeito de
aumentar mais uma pasta a

extensa ,lista de lVIinister�",<;
projetada, qué contará agora
com 14, ao inves de 13 como FPOLIS., 9 (A· Mercudo)
decidiu a Comissão' anteri(l'�' -; Presidiu a' sessão de ontem
mente. Uma nova reunião ioi da Assembléia Legislativa, o

ccnvocàdJl. 'para terçaj-feira deputado Volney Oollaço de
proxima; a fim de ser debaU� Oliveira. ,

do o seu parecer e melhor eX'�-1 MENSAGEM GOVERNA�
minada as suas novas sug,�s- MENTAL
tões. . O deputado Enedino Ribei-

FPOLIS. 9 (A. Merc�'... be a visita de um' navio da I convem ás empresas de na�
rio) - O dome�cio de Flo- Costeira. Geralmente .a pra- vegações, visto o frete des�
rianópolis está sendo gran- ça reservada aos exporta-' se produto ser majg ;ÍJto. Os
demente prejudicado pela dores daqui é minímo e a- outros expor�adores, pr.'in�
orientaç'ão mantida pela. 1em de ser miníma, a Co- 'cipalmente cb generos CO�
Comissão da' Marinha Mer- missão da Marinha Me.rcan- ],:;niais. ficam grandemente
c'ant�. te vem dando sistematica I)rejudicados.
Este .porto apenas uma

I preferen�ia é exportaç�o Acresce que tambem. os
vez de 45 em 45 dias rece" de madeIra, porql'e aSSIm importadores sofrem com o

caso, pois a demora dos na.
vios que escalam nesta ca�

.'

Assem'
,

..

�" ble' 1·
...
0 Teg1•slatiVQ �;!Ü�rt����d��e;an;�1t�a��..u contecer que até alguns de

ELOGIADA UMA' MENSAGEM. GOVERNAMENJAl- BRUJiANTE I)!S(U!UO DO DEPUTADO JOÃO �!;n�;ft�l��eessidade ús ve-

,JOSE' Df SOUZA CABRAL SOBRE COMPETEMCIA DE PODERES SOBRE UMA (A R' T A O assunto foi objeto de
______� _'___

um discursoi do vereador
Antonio Paschoal Apostolo,
PSD, na Camara JVf.unicipal
que terminou requerendo
um apelo á Presidência da
Comissão da Marinha Mer
cante, no Rio, ben: como �
repres::ntação catarinense
no Congresso e ás direcões
do Leide e da Costeira,

�

pa
ra que a vinda de navios
seja mais regular e com es.
cala mais frequente'

panamenha "Panam,t
American" procurou divulgm' que
os perorustas mataram sei� jJes�(l'lS
e ferv:am 150. no incendio do Jo.,.
k�v Club e de outros edificios de
B�e!los Aires. quando "a respon
sabilidade dessas mortes e feri
mentos foi uma c�nsequencía das
bombas colocadas pela reação".
Depois de aprovado o convite o

presidente interino do Senado, con
tra-almirante refOrll1ado Alberto
Teissare. recebeu autorização da
Câmara Alta para nomear membros
da Comissão Legislativa Mista os

senadores Carlos .Juarez, Antonio
Correa e senhora Susana Correche.

-

"Reutrs'.

(1l11li•.RflulUor IBltfrá)
O _demo frCIQmenlo do,

fvnçõ.. femininQ$

orORENO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I'
INDU'STRIA DE (AtUO NAGEM ,E,

ai OPORIUNIDAD�S. I
'

'

DE PAPEl "OSJfá' Ss Aa'
----......--H 11- ----1 AssEMr��;�Jt(I��!�vr:;ê���INÁRIA ,

T I �'\ fi G r!s A t ! I I
Não tendo sido possível, por falta de número;' a reaJiza,ção

• Y ti ,-- fi: li r I p, em La Convocaeão, rla Assembléia Geral Ordinária, pela pre-

I sente ficnrn novamente c ...nvocados os seunores acionistas des

Vende-se por metív \ ele mudança, e por jweçn do oeaslãc, I t�{ socieda�le, para C01!1)1��·ecer.::m,. Ú asscfIlpléia g�rnl ordiná-
urna hem auarelhada. 11'1:1'

a realiznr-se no dia 2U de maio p. vrndour,(1, :1..'1'17 horas,
Vêr I� tratar 11'1 Gr:lfica Tll�li Ltda., - Rua 15 de No- em sua séde scclal

...
:. Abmc�a Rio Branco)l: 865, .nesta eída-

vembro 1360 {Fulldr;,,\" dr de Blurneuau, af1'"Tl de detíberarem SC,Ol'ê',.ft seguinte
..

"
' , O:tDElVI DO DIA'-- ,- ,

MAl U A 1\ I IA I1.j � � II; L T fi A I 11 Díseussão l� ll}ocuvação do rc·bt(n'io da ,dil'tüorifl, ha-
A i. n �, A E'li A. j U !I. lanço gr:1'.1), conta (1'1 "Iucros e pl':'t"das" e llnÍ'êCel'

.

tt J. eonso-

I lho fisc;d. rercrentcs ao exercíclo de 1952, "

Necessita de costurvn-as com pratica em maquinas de coso! :0 Eleictio da diretoria.
-

tum Industrtats. 3)ElpiC;ão do conselho fiscal.

.Sómente interessa quem tenha pratica do serviço, I 4) Assuntos de ir,' ("i'GSSe 'Social.

Apresentar l'U3 São .Paulo 1.241 diáriamcnte. das 7 às 17 Blurnenau. em 2n de abril de 19(j3,

com exceções dos sábadf"óR e domingos.
- , ; HENRIQUF lUSCH:SIETER _:_

IMPORTAM TE FIRMA I
-___,�...;.,..-..;..-,.....:.....;..-

Cómercial dC'5ia J�r,,�a procura comnetcnt� auxiliar de e�. I
cl'itIJrüi, C{),lU l1(1ç.õc�: dt� CONT_��ILI:ÃDE e ,_daetB<,gfafO" I

Pt'opostas de pro!ll"w punho a caixa postal: 195. I

Do 14�' � �,,,A'. 'mi I ..u���:.�::�·:;v�,;'��b: I
(:05 de escr-itor "), precisa-se da perto do perimetro urbano da Vi-

trm ,
Ia de Rio do Testo, medindo 50 x

Inforruacôes Ú "Rua 15 de 5(HI metrs. - }'rente com ó' Rio do

Novembro, 82� -- Lo andar; Testo e eortado pela estradá. geral
sala 13·

-

Blumenau-ãaragná do Sul. Tràtar
eom: Rodõ!fo Klotz, na. Empresa
K",rmo Ltda .. !tira dr. SaPI,elt, n71- Fone lt35 _' fllumenau.

Uma ca!:'a de madeira para
-.,. - - - - -- - - - -I

moradia. sita no Beco Ano- V E fi () E '" SE!
deto, no Bairro da Velha. I ,!
Inrormaçôes nu mesma local. Automnvel Dodge FUid-Drive',11.0 228. ' 4- portas - Radio - Apare-

lho ar acondicionado. -

'"

fCr$ 90.000,00,
f'-"'--''''''''''''V'A'� I Capitão Obe1:g, Rua, 7 de

!
A ORGANII A (Ã O Setembro tprlmeíra casa do,

• primeiro beco, nerto da Fa- I

BLUMENAUENSE Uda* bl'ica Astra).
' -

I

tem nara venda: A ( H A D O I
t inversos' tõtes na Rua 'I de Encontrou-se nas imediações �

Setembro. Otimo Iocal para da Escola Dão Pedro II uru
I

moradia.
motor elétrico, O propr ieta-

1 terreno ele 7.j() metros qua-
rio poderá ter irifórmações

dradM, no l,alrro de Bom Re. com o sr. Arnoldo Pauli, Rua
Almirante Tamandaf'é. 1627.

PLANO DE 12 ANOS
MYP OFG ZKK
UXA PXN YFD

Todçs C;>l títulos clJutemnlados serãet
LIQUIDAf:DS IMEDIATAMENTE

.0 �H'<)ximo sarfei') �le amortiZ3ção será realizado em 110S-
SI sede J1� dla 30 dé: lVIam p. f., às 11,00: horas Camaras, "€,xistiam decretos-

No d!ll; ime.diate "u ;_;orteio, os resultados serão- publi- leis. Que eram esses decrf'-

�ados nos J(trll�lS,: , " ,tos-leiS? -'Senatus consultus"
DIARIO DE s, PAIJL<,)' e "O ESTADO DE S. PAULO" do ditadoo·. Ninguem opinava,

COROAS MORTUARIAS
D·E IIN'CO

(onsultem nossos preços, Aceitamos representantes para esta
Rua Jaraguár '617' São Paulo

M E T 11 LU, R 6 f (A (A S' A R T E L l i

( [ I ,H f (A D ,E ,N T A' R I A l Jl B O R A T O' R I O

DR. WERNER KLEIN
,

-

tiro. Preço cie ocaslão.

1 ter reno iO .J:L1"dim Blun.e

nau, lllpdiutlo 1; metros ilar
40, Local de grande futuro.

Terrenos na Ponta ".ilguJa.
1 hungalow no B:.Jrro da V',

�lla. uuase no vo, Terreno de

420 metros quadradns, Otima

situação,
1 casa na praia de Cambn

rjú, com 3 quartos. 1 sala, ba...

nh�iro� cozinha c quarto para

empre�ad.�. Terreno de aproxi
madamente 28m x 30m. Dista
7a metros da prala, Otímamen-,

( te Jocalizaib.
Oi I1iversos lotes na Praia de

! C�:�;�';ltOS de serra no mu-

nicipio de lbirama, 11,5 quilo
metros da estação de Matador,

Area (11' 10 münões de metros

I
quadrados, Terras com grunde
quantidade de madeira de lei e

que �e adaptam a diversas (;ul

tui'll.fI ... I·reço de ocasIão ..

-

1 Sf-l'ral'ia. lia Serra. d" Cúm
bará <Ibirama) com. serra" fota
e locomove! ,nóvos. Grande

� produção. Madeira de lei, pi-

I
nho, etc .. de 6-1 lótes.

1 fecularia, 1 fábrica de óleo
sassairaz, 1 serl'aria quadro tle

centro, 1 fábrB:a de pasta me

cânica com 2: serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.000 pinl1eiros
adultos, 1 !il1da fazenda com

50.00a,01l0 metros quadrados,

Itudo situado no município de
'.tlÜÕ.
L6tes em Curitiha, situados

em diversos pontos tla. cidade.
'.terrenos .Ii! g,rande c rápida
\'aloriza.;ão. OU.mo "mprego de

capital.

G I P WILLIAM
Tipo 53 novo tratar na Al

faiataria Paulista, Rua 15 de

;�;��OD�O�UTOMOVEIS I
A:utomoveis: I

FORD 60 Hp. 19371norxta Kingsway 1951
CHEVROLET 2 'pertas 1940
CHEVROLET Std. 19:i9 I
CHEVROLET 1938

'

I TRflThIPH 2 portas
CHEVROLET
FORD 4 portas
M'ERCURY Grenâ

�mRCURY P·reto

Ui:;'!.
19!8
1940
1948
:;9'18 f

nENAULT Perua 1-9!ÍO I
CHEVROLE'f CuUl,é 1940 IFORD - PHot 1&51

j
;:.

Camínhfies::

r FOIID F-r, 19!'il '

FORD F-7 1951 I

I
FORD F-3 1950

"INTERNA'l'IONAL 'KB-3 1-948
CHEVROLET GíaGte 1939
DE SOTO 6 1/2 Ton. 19:31
G,M,C. 454 1949
DODGE - reboque 1946
"A C I S A" Fone 1324 - BÍu

menall - 'Rua 15 de N(lv. 983

P.EÇAS E ACtl;;SSOmOS EM GERAL

Na CíJlnissão de Finanças
mereceu, aprovação unanime
o projeto, de lei de orfgem go
vernament:d, que solicita {)

credito de cinco milhões e 700
mil, afim de dar inicio a im
portantes cbràs em diversos
m'unidpios do Estado.

Lemhre-se que ,;ocê realizará
os seus lnelll«lres n�g,;cios imo

biliários na Org:111izat;ãO Blu

menauense Ltd<l., à rua 15

de Non'mbro SjO, 1.0 andar,
sala. llf. 5, {�Oln telefone 1572.

'VENIM 'DES'l'E D1'ARJO
NA ENGRAXATAmA

PONTfJ CHIe

CAIXA NA(IONAL DE CAPITAUZACKO S. A�
I

CAPITAL g'UBSCRlTO E REALIZADO CRS 3.{}(l(j.OOO,OO
Séde

RUA 7 DE .'\BRIL. 252 4.0 ANDAR - TEL, 36-7004
,

SÃO PAULO
Sorteio �ealizado. 'em

2U DE ABRIL DE 1953
Comhi!l<!ções Sál'teadas

PLANO DE 21 A 30- ANOS
Aj"�U �WZ ECB I RL
KEV 13'rw OEH RDP

BlUMENAU
Te!efone: 1597

"t' Rua 15 de KJovembro, 389
:'

(e� frenfe d" Café Sochar)
EspedaUsado em profe!& dentaria, dentaduras anafomicas,,' pon

fes, fiXtf5 e móveis, corôas, pjyOS ef�.,
,R A lOS R O E NI G E H

CONSULTAS: Todos os dias !'leis • Hora
•
Marcada

..

1
�"'�'������7�

f
\,- ,

f

_"', "�"._,� ..�-....:i�..-<t".....'1� ...,_

!

Faca a
,

de seu

Revisão
Ford!

Peças desgastadas, soltas ou mal ajusta-
das podem causar sérios transtornos! A fim

de prolongar a vida de seu caminhão, viajar
com absoluta segurança e' evitar maiores

despesas, acostume-se a trazê-lo' periodica
mente ao SERVIÇO PREVENTIVO FORD'
para um completo exame do motor, freios,

instalação elétrica, rodas e demais partes de

vital importância!

VEJA SÓ AS VANTAGENS DO

Evita-se r, substtturcão dto' peças e conjuntos
de g!'lillde ''::.� t'J,

SERVICO PREVENTIVO
"

1.
tempo, antes que se agravem.

2.: O custo dos serviços é menor, porque os

consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se

as causas.

Um dos melhores rneioe de

evírar urn l"f:'5fdado ê f;.a:..nr I',)

C6gnac: de Ãrcatrão Xavier,

4.

5.

Mantém-se o CeUTO ou caminhão rodando,

L
1.663 UM P/lODUiO 00

-

L'flBORIH!HHO

,

Revendedores
..
nesta cidade.

Casa do Americano S. A .. DÍstúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, ir.ritabilidadc, ,esgotamellto nervo

SO, insúl1ia, falta de memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo 'do' coraç;Õ;o), digestivas (disp'!'psius 'nervosas),
etc. � Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. :--

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

MtfiUA
àlatriz: Blumellau - Santa Catal'ina

ASSE1'IrBLE'IA GERAL EXTRAORDINARIA'
'I'ül'Ceira Convocacão.

�ão cQ;1Vidaclos I)." ;�ssociados desta sQj:!iedade !Jara se :Pl'ofessor Cated·rático< da Universidade do Paraná.

"i.'01.1nI!'em em assemblélê1 geral extraordínaria. a realizar-se Horário; Da 1 e mêia às 5 e mêia da tarde. Pela manhã:
fl2 sed� sociaL na r:.:<! 'D'loriáno Peixoto, n,o '18, 1,0 andar, só com -hora marcada.
l1E;sta CIdade dE: Blul1,ptl.Hl. Estado de Santa Catarina às 15 Sábado: Dás 9 e meia às 11 e lucia da manhã.
horas do dia 27 de Maio de 1953, C:JlTI o fim eso;cial de tr�: C(msultório: Rua José Bonifáeio nl'. 92 - 1.0 andar. l
tal' ti? a�lmen.t� do :Fu.ldo Inicial, mediante â reavaliação

I
Telefones: 3326 (residéncia) e 4436 (consultóriO). )

do ativo Imol)lhzado. ' C U R I 'T I B A (I
Blumenau, J C!e Maio eh' 1953. " li

A. SCHlUAL'l - Diretor-Presidente ,�,"""':",:;f2:;5Sl;;Ã;;ftj���;A<'�'-�=-��{

�'\. WOLLSTElN - nirctor-Gerente
K FREITAG - Diretor SeCl'et:il'ü�

PR. �AP01EÃO

L';

olhos, Pálida e tranquila
mo ,.f}empre,' ,encarou a nova. a

real versão'- de sna historia.
ver.

Mas não era ele quem c'ra
o acrobata de saltos mortais
espetaculares, senãu o regi
me, que �rmitia todas eEsas

licencas t')111 ü temno. Não

havia', em 37. pârü�os nem

Congres.,os, En, lugar de leL;.
para serem discutidas em duas

Ninguem dava pa1pites. Nín
,gucm se atrevia a envolver-se
com os pro�)ósitos do chefe do
ex2cutivo. O governo era ele,
A lei era e�e,

Acontece que a mesma im
prensa americana que hoje
entende qUE' Getulio Varga.s é
um homem agind::> em camara

lenta. é a mesma que outrora
) azucrinava Dura aU2 desse
�leições ao põvo, pãra qU2
convocasse a constituinte e

elegesse o presidente legal.
'

Ele. assim o fez. Elegeu, em
45, o povo dirigente supremo
do Brasil o seu ministro da
Guerra. Era um candidata de
Getulio Vargas. Viu"se,' na
eleição subsequente, que O

povo não queria intermedia
rios elltn: de e Vargas. A pro
va é que o elegeu presidente,
,contra dois candidatos de 'pu
ra fonte constítu0ionà1. Deu
testemunh;), o Brasil de que
nt:i6 queria ter homens dife
rentes 'para ditadura e gover
no constitucional. Vargas erá'
"0 Faz Tudo", Vargas era o
universal. Isto é. tanto ser�

via para 11 IegalÍdade
para a ilegalidade,

lVlas, n:l ilegalidade. ele
dia manobrar a vontade.
pressa, - e�i.sa que está im
p!2dido de fazer agora, porque

• vive submetido a um regime

I
de oesos e contra"pesos,

"

Tem o "New YOl'k Tímcs"
nostalgia d�. Getulio que tan
gia os Daus ranídamente1 En
tão que convoque o' "outlaw"
e ,não fale mais em constitu
donalizBr o Brasil.

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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a tradicional

qualidade

r· PHILCO
'Phllco 1ropic-mod,3562·X

"

Rôdio.fpft6, rofc, loco discos

Jnne·ployl11 j t� r010ç6" nor

'mi}!. Otlda -_ !.ulfa!: i:! IÕII�](F.
Alro h..1lufll.--:: de 1:'L·�. Il:.ú'fd
{llI"dcrll�)i .tudo; de 1mbulIL

,

OistríbuidO'e!O 'd()�' R6djo� 1'1i1l(0, nõo nos liirdorno;; oP':;IlO! a

w:hd€1' nídíos. ,Continuam05 (J servir n05,OS clientes mesmo depo;;
da entrego dó Rádio Philco de suei preferêncic, É que. pcssuindo
oficina modernamente 'cpcrethudo. dispondo de técnicos éspecicljzcdos
e ,cof�falido corá: E�loClue pernl0l1entl;: de- peçl1s It:gilímos -

podemos c:�segurQj" OO�, coruprcdcres do; Rddios Phitco perfeito
cssistêricic téc'nk.a, 'jm:,lusiVt: (J domicrlio. Eh porque podemos Qfirmm:
Carontimoc c:t .1mditiolJof q,uolidode f'ltí/co r E ogofCf com muito

maior amplítuàe,l... Já nõo sôo apenes 3 m-ses l O seu novo
Rádio Philco tem dgora a mais absoluta gamr,tio por 12 meses!

Mpls uma vantagem que podemos oferecer ccs nossos frequêses!
ÀproveitE:i o novo plano, de Vendes do) Rôdios Philco!

'

·

o mais p�d'"!itu t-fli >;uO elos

�e. OndCJ� (tirtus e JÚ'I�]('lS.
!i tcixcs. Alto ttlkmte super
senslvel. f'formitê a �íJptDt;õo
d,_:;. fOi4.! diuc.�.

R6dios PHILCO
"De fama

mundial pela qualidade"

· ,

·

•

·

· IMPORTAÇÃO
E COMÉRCiO

·
'

'Motriz: Rua Barã'J do Rio Branco, esq. de José loureiro - Curitiba

Filiais: ,Ponta Grossa' - londrino - Maringó - Blumenau - Irlsrribuld ores exclusivos para o Paraná e Santa Catarina

z :�

Tehemos uma avi ação eficiente
sob J' e tu d r c t ! 9 i d a p e I o (I i m a

c,
,

,

d
' iii de - xtensão territorial. centuando bem: fe do Serviço do Tráfego Aó-

, onlestan 8 as. Criticas I g;�:;:,,�EZro��::::o, �g;,��Th:':g�'"'t{�:���:�:�: [�ror�er:�,j��/�!��:��
" , '- ; la' 1 Borges algumas 'no- cíonal, aumentará ainda mais dades das firm�is francesas

'

A

IIrc I- '"
! ao me JO' '. 1 d

. , -

f tor "SFR'" e "Thompson.-Hous-
- Seul' rui(��rig SQg�/r! Die,Zu- S8 e a compra re'a' 'Iza a 1{�(ft)����������S ��S;�u�t�l: �eV��Orgl·:ss�V�;����;�r �on- ton", que lhe proporcionaram.
sammenhaenge zwIscI;en

M-a-j
,

d()� aviões a [áto, por causa seguinte. julgo' que. tanto o visita ás suas fabricas' de
gen und Kopfnerveu. smd sehr

,
',de sua qualidade. Imediata- governo como o publico, não material eletrônico cm; Pa-

eng und V1i!.lgestalttg. Aber ,RIO, 9 (Meridional) - A- nó? em matéria de -àvíáção . mente contestou o nosso, en- devem regatear apôío ao Mi- ris, da KLM e do Bureau :úe
K.opfschmerzen koennen aueh pos sua estada nos Estados a jato. , I trcvístadó: nístérto da Aeronautíca em Aviação Civil da Holanda peviele andere Ursachen haben. Unidts, onde realizou eSÍ1�-1 SERA' ETi'IClENfrE NO', I

_ Quanto á qU,:lidude ,e. a,? seus esforços nesse se101': 1'€€-' la visita as suas natáveís lns
Hierbei ist an Ueberanstren- dos de equipamento de rádio BRASIL ' estado -do matet-ial, vísíteí quíparnento das unidades de talações do aeroporto de Schi
gung, rheumatísche Stóei'un, para controle de tráfego aéreo i De Início, disse-nos o rua- I nessoalmente a ràbríea Glos- caça da FAB, com os Meteor, pel (Amsrnterdan)', da SAR
'gen nnd eíne gr.o�se Atlza,bl de avlões a jatiJ, o major avia- ,jor Gustavo Bm'!{es que não, ter onde examinei a Iínha de reequipamento da Panai!' do pela visita ás suas organiza

, anderer Erkrankunge.n eu.den- dor Gustavo Eugenio de Oll- i resta duvida de que ii ;,vi<lçih fabricação dos l)()SS(}S aviões, Brasil com os Corneta e cons- cões modelares e da fírma rf ..
ken. Das kann nur der Arzt veíra' Bor�f=S,' chefe do &rv�-11.I jato no Bl'�llil será ':i '<:t811- d�de a (,n1r3.d� da matéria truçâo de aviões de treina- M, da' Erlcson nela visita as
entseheíden, WirkÍich naeh- çó de, Trafeg,:) Aéreo ,da Dl-l te" f'mb;)r�,. CülD-:J\ tO,I_' o pnma até a salda do aVIa0 menro a jato, pela instalaçãr\ suas fábricas e- laboratórios
'hàltig helfen kann dami "nur retoria de Rotas Aére1ls, da F. inicio se faça J)ecessar;.! :1 montado, pronto, para o vôo da fábrica Fokker no Galeão, de material te"Iefônico e e1e-
eine geg'en die Ursáche ge- A.' 'B:, régress0u, c(Jmo noti- cooperação dos setores eon,�- de prova. Quanto á eficien Ao nos despedirmos, o che- {rônico em Ssíockolm.

, richtete Behandlung;' ciamC3� ao no",,(I phb; 1'ea5- latos para qu;: sejam venci- da' d;_l. "Mcteor" como

armai'�IN�'tD"�O'�'9A�'
...��....

���,��1).$-���,'.�,', ,r�",'
'Danehen braucht aber der sumindo, sábado ultimo, llS das :1>1 difiC!.I�dades qL:t' s<' de guerra, não sou piloto de ,

"Kranke' dooh vielfach suas fttn,'0es.
'

apr$cllial'em. caç:i, mas melhor do que nin-
Kopft.chmerzmittel, das ilin

,

O', ),l1ajor, n\13tavo Borges E, t níretanto {'m detalhe:', .i- ,guem, o noticiário espeeiali-
wenigstens zeliweise van sei- visitou; ,b.mbul1, durante :lo Cl'e,>rcntml () ma101' u': [«tl.)!'. zad;:, em aviação aí estit para gnen' Schmerzen 'befreit, hl Sua "uui;cncía,',a' ca::;JitnÍ ln'i- - A princlr)ul rlifieuldad-:: fi. ('selarec('r: exclusivamente o � BELO.HORIZON,TElIlanchen Faellen, SO bei rheu fanica; Paris.,' A.>nsterdam lo" a formaçãn, de pessoal de Meteor Mark 8 está sendo �� .

"

matischeu ulld nervoes be- Estocolmo, detendo-se' em 00 terra es,!)ccializado. A de- empregado pr'Ias uuidades da �dingten KQpfschmerzen, kann servações técnicas nas, 'diver- mora em resolver esse _pco- Aviação Australiana na Co- � FAÇA SUAS' REfEIÇõES NOd�� Hílfe Bogar eine dauer- S3.!i fábricas de equipamentos blema é inevitável em face c,a 1'&a. Talubém foi divulgado �
., hafte sem. Ein' seit über 20 -

eletrwucos e tomando co 1 complexidade dos assunta'ô a nos EE UU e na Inglater ;: �!:::me�:!n�(};:i:n:UChl.l��i ���;ÇÕ��d�s"S���e:�KL�i ��:�a�ee a�pn':�:�h��O g���= ��ji�� ��l� ��ra sf5 é �t�:�: � RE'STAURANTE ACAYACARheuma, Gicllt, Ischias und Pouco depOis d� sua porse dros ele pessoal, tant;J. civil do em combate acima, _de �
, ,Erkaéltungskrankheiten be- a reportagem do DIARIO como militar· Outra dificul- 6.000 metros. Por essa l'azao, i .

' he-waehrtes Miíiel ist Tog·ai. DA NOITE manteve dade a superar é o e1r!vado os ausir ,lHanos estão empre- E DIVI�'IA �E NA
'

Wenn TaU8ende von Ael'zten rada palflstra co ln o chefe custo das ampliações de pis- gand) o Metem' 8 principal� � K a,)
dieses l\Ilittel verordnen, koen- do S." T., A. da D. R. 'A" e I tas e'" dos novos equipamentos mente para apoio das fbr(;as

t\.�nenauch Sic es verírauensvoll propósito do resultadó d!)s de rádio para naveg'ação. de terra (com bombas, io- g 80llE IlCIlYftCB,katifen. Kaufen Sie abel' seus estudos, "bem como ti') O CLIlVIA E' NOSSO gu:etes e canhões), nas pou;- �TogaI. que será possfvel fazêr entr.:. ALIADP ..
'

cus vezÉs que as esquadrilhas $ConheCIdas essas dlflcul- de MIGS 15 se aventuraram I s �da�e� principais. passamos as a procurar combate ahai.xl} 'f� RIGOROrAMENTE FAMILIAR �úw;ltdacles, b,:scando, uma de 6.000 metros, �oram m- Il:;
•

J I
�

fl��l:r���;b������: �esPo��j��:' �::il��:!��snt�per:saüt��te���, I �, EDIFICIO ACAYACA, AV'. AfONSO PENA I';"Gustavo:
, Aliás." Ja e Donto

paCl-1':- o. clima é o ,nosso maior, fico em aviação de caça que
aUado. Se pensarmos que :i não é mais passiveI se ob- BELO H1\1\1101l11:Inglaterrà ,passa prátieamen- ter UIll avião capaz de satis- J,;' UH. n � "
te 6 meses por, anQ mergv- fazer .:_Jlenamente a iodas as r:. �
lhada em nevoeiro 'e que os (:specializaçóes da caça: caça- ",,�,§;'!'lc��..�...��",õ#�"'�������oo.���'§;���
'óutros países da'Europa, ,e da bombal'deio, escolta de longo
J\.mérica' do Norte 'tambem raia de acão, interceptação
sofrem as efeitos da neve € cega (noturna e por in.stru-
do nevoeiro, será ,facil ava- mentos), etc. O Meteor, den-
liar cue, nó Brasil. os recur- ire os aviões atuaJmente e.'11

sos 'em terra para,'apoiar 'o.; combate naCoréã, foi escoll�:-
,i:Ívlões a jato poderão Sl.�r bem do. par melhor se ,adaptar as

mais' simples ,e em ,luenor passiveis situações de comb·.-
numero. ,E' Dl'eciso entre- te no Brasil. Não posso. Pi)'S,

guardar as prol�orçõe;') compreender como a compra
-:-�"_"."';_-""'_;_-----';__......_--����-::,:":'7'7'-'- desses aviões tenha sido cl'id-

cada,
O QUE HA' NOS OUTROS
PAISES
Deu-nos. a seguir, o chefe

do S. T. A., as suas impre;,
r,ões sobre o' progresso da
Il'dação a jat.) nos países que
visitou, assim se expressall
rIo:

- Indiscutivelmente a In
glaterra está adiantadissin-.a
em motores a jato e a turb:ó
hélice; provavelmente, é; lTi€�

mo, . o país mais, avançado.
,

Quanto aos aviões prõpri'l'

I
mente' ditos. não conheceJ1<'1,)
o.,; aviões 111ilitares ame;t'Íca··
nos, franceses e russos, so ptlf.·
so oni!lar sobre os civis: nest'l
classe tmnbelll os ingleses 'lTR('
na dianteira pois são inglesps
as duas úllic3,s, 'Companhia?
qU!! estn:,) uperando regúlar
,illlTnte com jato c tm'bo-héli
ec: a 'BOAC o!)era (1 Comet
(ja1.oi em duas linhas e aBRA

I in.iciou uma 1!1Iha com o Am-
bassa�or' (turbo-hélice) reI'"

centemente.
AUMENTARA' O VALOR
DA AVIAÇÃO
Prosseguindo, ,declarou-l1os
major Gustavo Borges,' a-

VO CE
UM

P O DERA' G A N H A R
A U TOM O' V E L

Fazendo suas cOlUluas nas 1\1 O DAS C H A N li! L
Sensacioual con(mrs() pardal com a distribuição de
mais de Cr$ 356.100.00 de prêmios. As

MODAS (HANEL
distribui a c:Hh\ freguês que comprar PltRCJ.;Li\DA
nn:NTE mercr:üOJ·i;IS no valor de CrS 1, OOO,{lO um Cu�
Jlon G!"atllito nUfllérado "LAR F'ELIZ" l}ara concorrer

ao sorteio, no
-

dLt :H de .Junho de 1953 pela Loteria.
I"�deral.

MODAS· CHANEL····
,CONFECÇÕES 'FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEIROS - VF.�TIDOS - CAI,ÇADOS ;_ JERSEY,'

SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOU'l,'IENS -
CASIMIRAS - 'I'ERNOS FEITOS PARA IJOMENS E

, - CRIANÇAS - '

,

lt. 15 DE NCVEMBRO.1393 - Blumenau
Estad.6 de Santa Catarina
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com

pa 1'0

que armas

nroteuer ü
.. L

PII'piJIf_i.llh!1' a.', !til flur ,11) ';1�11 . 11111 �t [,r'itt·I.�L(i
intt"'gT�d qUF -. :1 IUJl hdHlfl1 ;Inlt· (l�, :dLt ,_1�1 "I' p'ltlt�
"t�Sl·�;lIi:IL "qll;,;Jt� ti dr_dd 1'1 dr' urn., jF1H.Itfll"'<1
�.Iln�:. d,' ,J,'f"-d !'dJl11'.i a \JHllj�;-;lt t� fi ti! "'_':.-H'1
g.lf d!1t lI.d·! 'l �,1 Ul �_.f\l·;('nt'i.\ 'Ji jglH,'t,t {idf lilUltrj3 ..JfH 1:1�

IluJP_ I lU dhl, ::' .t(,'d:i :J.!)::, í1.:1k'1\·:;� !'UHjU'!iHitls
{Lt (llil"i:t I' da Ij"I'I1J(',l ItllJdf'nw...:. a 11)(.I.i:, ptJdj'.o��a
«rma p,n:t a pr.,t",.:i·, do IIlDtllf' r- ... t:;; ��l sua {ii;"';!

I"Jsi'::h. �ell ·r"J!lI'�,· 1l.\\"lJL!.\.E (:l'�;T(:\!,\1 \IlE I (I "prell!1\1!1I mnn.r (,II d.:otf'l"�"!h(: C

di�r).�1 s� �·n. qu .... �HI\t!l�� l)[nppz�, e pr�t(',:�r; i!�t(·
��r:d. �I"" ('qlll'and() ftl!l( IJJl!.HnprILo !'j'de!tl) e \ ida
ruais lunuu {ti.d';] () ;;t.'1I carro.

E\p"rifl!l'I�"', ainda hoje. 11\\ OU \E fTS·
'I «xr \! \[>L, " IlIb,;t"':'llle '1"'-' 'Ilpe!:! w' "'I'

gi"·ru ilh d,' ��f'r\ Íj�'u pr-sudo tpLt!d írIul'llfe,-5 !)it>t.el
�IIJ a �t�:;..__d.Ílw j �

Maria Edith, E'S

Oito Wcise;
Edeltraud

é um produto

TEXACO
THE TfXA:; (Ot"PANY [Seuth Americe] lTD 37 ANl)S A SERViÇO DO BR,4SIl

(A EXPRESSA0 DA ELEGANCIA)

FAZENDAS - C/....Ei'.HRAS - LINHOS TROPICAIS

NACION;\IS E ES'i'RANGEWOS

POR PREÇOS ':'\W'DICaS AO l\LCANCE DE 'fODUS

RUi'.,,11 DE NOVEMBRO, Nr, 619

BLUll,m"LA.U -- STA. CATARm'1\.

II
I
,

I
(

.J. 1

I

r
: QUE Alexandre Q Grande,
I Júlio Casar e o Duque de

I
Wcl linutcn. durante toda a

sua vicia militar, nunca foram
derotados, o que raras vezes

I acontece com :5 grandes ge-
,

I nerais de que nos fala a Hís
I toria.
I qUE todos os organísmos
I vivos. sem excocã o alguma,
I s,j_r, C� m oost Os do mesm =' ma-
: terial quimlcc-
I QUE as cinzas de Cristovão
i Colombo. o descobridor da A
! rnéríca encont ram-ss deposí-,

1 tadas na C�ted:,ü de Sevilha,
.l I na Espanha. muito embora a
.' qucle célebre navegador te

I nha nascido em Gênova, na

I Italia..

QUE H.)bf'rt 'Todd Lincoln,
I filho de' Abraham Lincoln, foi

I ernba.ixador dos Estados Uni-

!.
dos na Inglaterra de 1889 a I
18fl3, tendo herdado muito

. \ das virtudes palitícas de seu

f ilustre naí.

) QUE, segundo uma estatís
I tica rccenternente publicada,
lo consumo de maçãs nos Es-

I
tados Unidos é <12 cêrca de 62
milhões de unidades por dia.
QUE os "icebergs". ínúme

f ras vezes, levam muitos anos

i para Y: ([e1'1'€t€1' tudo depen-
I dendo de S2U tamanho e cons

) tltuicão: e que ,�s geógrafos
têm assinalado casos de "ice-

I bergs' que levaram mais de
2'JO anos p::ra se derreter

! �:�,�'t«���_, ,__

'I I Casimira
- 'I.'l'opÍcal c
Brim

,CASA "A CAPJTAL"

Dores.
nas Costas,
N,erv.osismo,
Reumatismo!
A alimentação inconveniente, o ex

cesso de bebidas, lesfr.a(los, eie.

obrigam frequentemente os I�ns a

um trabalho forcado Os tta,:s�o,n9s
dos rins e do aparelho \l_I'.�ano sao

a causa da ret.t'nuào do aetrto unco,
frequentes levantadr,s notui nas, do
res nas pernas, riervostsrno, t:�ll�?lraS,
tornozelos incha dos. re�rt��;s;nOaolhos ernpapucados; f'. eh' � .... ��, a
Impressão de vethíce precoce. AJude
seus rins a punl1caf' seu saruzue P01�
meto de CYSle". A primeira dose �o
meca a rranaluar, ajudal1d� seus nos

a e:inl J1aF o (_ �..!-ts.�) de rl:c·dos:--fa
zend.r ass m com que se sinta como
�t)\·o. Sai) nossa garantia F�st�x deve
ser [·11eu·(·tnentl!" sattsrator.ío Peça
Cystex ern qrt lqttel' fa!".1\1 •.H.':.lêl h?je
mesmo. l' ossa g a 1 a n t 1 a t'J a SLt3

maior proteção.

Cystex
c STlTE:, IlELllES E UR!CEMIA

� .... '-

-'p-R o fiITü ,R E S
- .

,

_ . _
I r.�,..'S..�"",,,.,.,.,.S�""-"""��""'''',���x.����,,,,,.,

,���,�����s;����-..;..���g!� II V I, S O
AtençCiO snr-a, Oficiai.s� � LADISLAU O AL:E'AIATE DO lV:0MENTO TEM O

, 1 � � rJRAZE:R DE COMUNICAR QUE HECEBEU NOVO EEstofamentes �..

'

VARIADO SORTIMF.:NTO DE CASIMIRAS DAS MAISA FABRICA. ALMOFADA AUTOlVIOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr. 11 (Pert() Centro Cívico) em Cü�.
ritiba, necessita (!c n:l'iciais (lo meio {lfi"iais estofadul'es,
para Automóvc!s e J\fóveis estofados..

i
tPAGA�SE O'TUIOS SALARIOS "

Os inten:"sadp,. �,<;; eâio 52 dirigir ii GCl.'cllcía com
.

o Snr. Emanuel l\ía�hado Clll Curitiba, ou por COFres-
p(mdencia 1Iara C. Postal, 1.242.

,

\

���x..�""_�--x..�,,;��:t

Senhores' 'Cumerciantes
" R E C E n E l'rl o 8

ftECEBEMOS WHISKY "CAVALO BRANCO", "GILE"fE
AZUL" E ''TALCO GESSY".

,

23.2.53 mais de Cr$

Al"AMADAS MARe \R A PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

4,1/2%
4%
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Existem mais -de um mi

�hão em todo o Brasil,
,registrando' com alta

.,'"

i
O f.'iA1S V�R1AD0 SORT,lMENfO

certame
Es.lado.

Ar
t

everes

se até ti »róximo mes

tadora a pronorcão que o set:embro,- afim de que I:'

tempc passa, culmlnsndo Campeonato Estadual pos
ncr -ócnsião de .nossa des- sa vir' a ser disputado antes
:�bssificaçâo, a qual é infa- do Brasileiro de Futebol.
Iível. Muitos dos players Deliberou ainda a entidade
requisitados negam-se u dirigida pelo sr. OsrriMelo,
atender o t:hun:::.du (Lt e;l' qu: o quadro campeão cu

,!idade flür;ai1tLJoliLli,!J, .ii,. ::'l'lllCnSe de 53 represen
CJue estâo a par dos pr::iui- ,Ü:'á nosso Estado 110 certa'
zos oue sofrerão. fina;�cei- �TlC r_�"2i._ll1 "I, talvez refor-

) ramente fdlando. As dià- �a:' o de mais dois ou tres
! rias prcmetidas são pouco QUi'i .s players, cujo con-

I compensador as e vem a SOl curso 'ao scratch s<:�ja im-
pagas com um atrazo espano prescindível.

I teso. Os clubes se vem sé- Com estas medidas, Ü1-
ríumcnte prejudicados com discutivelmente, a Federa
a saída de SEUS craeks mor- cão Catarinense terá dimi
mente quando os campeo- ;midús Em muito os gastos
1',: tos regionais estão ern elevadíssimos z, que sempre

I pleno andamento. Uma sé- se viu forçada, quando do

II r'le de outras graves irre- período preparatório da se

gularida::les poc'"l'iarn aqui Ieção barriga-verde.

Será consultado o presidafit� I '3�r enum2radas, irregular i-
.

João Carlus leRál'x' B3ue� l:efi�fi����$$����:-�<';.����
Teixeirinh& esteve sexta.

\
dos coletivo", semanais do II INSTITUTO DE

feira a tarde em Brusque, seu �lu�e. Aproveitando a DiluIs .. OU'VidO� Harize '" Garganlaond'" foi tomar parte num oportunidade. manteve - de·, d D'

,
,,,," -

-

morada palestro com o sr t OS rs.

�iVjBe..camll�rnh certame Trlballiistl a E.1. &arcial�;��:�����:Jt�;:�# �
, 'I ',' '.'

- '
". <)

,

• s' .

d ,1' Securitários com 5'* I fr)l ínteírado elas, pretensões �
,

:

\
' Tr'ans�eridos da, ,ni�nhu t:s, A., H�rmg � "'� .. ;:V1 �;j J:nt'Ús � 2.ó É... 1. ,Garcia, \ do C_axias de .Ioinvi!l@, que ...

"

de, dommgo pa�d,o tlve�' res P1.lb�cos.G ,ts I com 31 � 3,0 Fáb. de Gai- deseja contratar a todo cus-
, l'fÜ11 lugar na. noite de �.� lOx6 � Ox2.

F b d G"- t. A Heríng, com 26 _ 4'.0 1 to e a qualquer preço o
'\feira os cotej-os, de voleí 4.0 ogp:-, a. e l��-' B�nc&ri.os com' 24 _ 5.0

j
ex-palmeírense, I :

Imasculino 13e1.0 1.0 Campeo- t�..

A. Hermg 2 dX ��c� Malharia Blumenau, com 131 Compreens�vJ co.mo se:l1� ,
, nato TrabalhIsta orgalUza- tártos O - Sets e x e

rent 'l�re o sr El'lco Biancchini

I
. ,', .. ' ,"; lO' 2;,

",

e outros ooncorren es com! �

'.' _" -',
do pela LlgE', Atléticâ; Biu- x, "

'

. "m';� -o de pontos. j ouviu com atenção o que

i
'"

O' lt' d TAÇA EF'J,CIENCIA - menor nu _I

'Iih l' "". ..

hmenauertse.' s re_su a'?s e'·".
f",

"

,

'
e reve ara 1 erxerrm a e

, dos mesmos, em'bora �ao,

R"
� , "

h
-

"os reconheceu oue as vanta-jlhe fossem. favoraveis, be' euoe., 'se' a·m�n a' I
geris oferecidas pelo clube

,nefício ua E.:: L �arcía, Ct;ljlll
- '

í' V, t, I caxíense na verdads são das

II'���6e�Ji��1�O !C��c���:;�- clube'S' 1'1";1,-ado'Si! 'g:[" 11'le't"I'ca!���1����oPc���c�U�a111��:��
,

-peao da espsiacul:.!T dlSpU-
" U ' ma semana, uma resp'Jstata levada a efeito p'ehi en.',' "

" '

• definitiva sobre o cacso. is- �tidade do gr' ReimtóBêni' Fomos segurai-nente h_'l- ce Cax:ss !.nscrcve�-s>e 'no to após consultar o sr. João �to. ','
,

I formados de Que na noite! certame, e::!Ieran.do�s? que Cr.-rlos Renal.lx Bauer, pre- �
•
A fase final, dos" Pri�:;i- ! de-,àmaJ1hã, . s�g:un4ea}ei�a.' as deÍnaís agremlaçoês pro- � sidente do, cam�)eão dD, L. S

ros Jogos Desporttvos das I Ba,;:seâe, da t- B:. fel' )12:ra cedam da m�sma forma no; B. F. e conversar com ou- �
, Clàsses. Trah�\J:histás, ,cujo lúgs;' 'importànté reunúlO 'decorr,:' des�,a se�na. i tr�s memb�-os da dire�orla �
!c:cal �01 .nova:ment2� o' �s_ta� I, (los élúbes filiados a Liga f I

tncolor. Dls�e·lh�. amda, I �
(' (�10 do, GrelnlQ K:>l'>o�tly:o I AUética Bl'lúnehauense, a' FraqueC8 Em Geral q.ue _emge:?-har·se-l� .no sm-12,

'" '--_ n n1t''''��'-'-' .

"�'''-''{T:i iniciar-se.as'20 V,lN}lg CREOSO'fADO jtIdO de na� ser

dlflcuuaa311ti.'
'

,

'

sua 'ida para Joinvüle.
----�------ I' Por enquanto, portanto,I nada está decidido

quanto)} ao ingresso de Teixcirinha i
:l� - - - - - - ;;_ -I' 'no Caxias, e caso ist� a.con-r it2cer., sera por emprestllno, "';;Lisas e EstU111padas já que o jogr:dor. numero

U1Yl1
�

CASA "A CAPITAL" de' Santa Catarina deseja ),

retornar ao Carlos Renaux, '

vblcído'o nrazõ de seu com- S
prómisso c-om a agren1iüção �

jo:vnensl> '�, ,=, ,. ,I
'Quer jogar em �

,
Blumenau o ' I'"

,

"

,

, Madu're�ra �
, �, o chefe d'r: '�mbaixada do ;1" 't, Madureira Atlético Clube 1 �

,

,';
do Rio de Janeiro, que vem �.'

ém13reendendt} atualmente
uma série d.� jogos em di

, versas cidades ,do Rio Gran-
•

de -do' Sul, f'l1viou ao pre
I sidente da L. B F" sexta·

. t feira última, 'um despacho
.

telegráfico", comunic:i'ndo
Clue a eq_uÍp::= tricolor subur,
bana regressaria! dos pam
pas após Ó dia 17 do cor

reüfe C mostrava-se desejo
t.a de realizár uma exibiebío
em Bl'lrÍi1éilau; sob o pairo- H O r fi r i o:cinio d.? ieií.tid�de da Eua
15 de Novembro. Instituto funciona de manhã e á tardeDahdo suas impressões a INSTI'rUTO! 1232
rejJórtagem de A NAÇÃO, i)

RIJa 15 oe �lJCV., 1135 .)-. andar$rs� Sebastião Cruz afh"
nl'.)u que in'teréssava be:s-
tante a vinda do Madurei- "

ta, mas que a falta de da- ��:t���:
tas obriga�l()-ia. a pensar

I
Dr. TAVARES - 1461

bastante sobre o assunto, Dr. HEUSI - 1014
desde que nenhum dós do- lO LAJJO DA CAIXA ECONOMICA

I nringos vindo,uras, estU1'1 ,i B 1 U M E NAU
1.tI.'f' j vago. :,", ����,.,.-s.�';""Si'X�'''''''''''''XSSX'S�'''''��'

-"-'";
"

..

Focinado pela Faculdade de Medicina da Um-
versídade do Río de Janeiro

'

Professor Catedrático de Biologia da Esco.
la Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de

Bíumenau,
'

Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA. da Universidade do Brnsil,
-,--- RiD de Janeiro

Ex-!nt0r�il_> eiN1VU do Serviço de Otorrinola
ríngclog lu de Pro f'. Dr. Raul David de San
sono Ex-assL!Pllle da Clínica de Olhos Dr.
--_.- NIoura Brasil ---

__0.**.__

FAltA DIAGNOSTICO ii: TRATAMENTO DAS

Molesfias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

��te Instituto EspeciaIísatl0 está MabnUica
mente Moniado e Instalado COln à mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua
.

especialidade
Todo (} seu Instrumental foi Recentemente

A.dquirido e Importado da Suiça
Alemanha e AmCl'ica do

Norte.

GABINETE DE RAIO X
__

Ollr.*
__

AI'ARELRO MODERNO SIE:MENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCIJUSIVOS DE DOEN-'

OAB DA CABEÇA.
__

0....
__

BiSTURI ELETRICO (para operações sem
sangue)

ONDAS-CURTAS <Ultraterm SlemeWl
modelo 52).

INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho in-

glez para nellUlisaçã� no tratamento das_sim.-
5!ntes sem (}peraçao). Electrocoagulaçao.

Diafanoscopia etc.
__

lh� ••
__

Gabinete de Refração
PARA EXAME DOS OLlIOS
(EQUIPU-BAUSCH-LOl\IB>

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LEN'l'ES RECEI
TADAS C/VERTO

r-rlETRIA.
Microscópio binocular _. L_âmpada de Fen

da - Pel'itnetro) •

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAl\IENTE PARA TRATAR' ,ACi:
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
CIAS - CONFECCIONA LAUFtOS E DESMAS-

CARA SmWLADORES.

-_.*.�!""'-

'"'.
,
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LIVRE
A

DF ENCHENTE
ILHA MARAJO'

BEI..EM. Pará, 9 jMeridio
nal) - O· diretor do Segundo
Distrito. do Departamento Na
cional de portos, Rios e Ca
nais. declarou não se!' prova
Vi'} a Inunducâo da ilha de

. Marajó, na atual e-nchente do
baixa Amazonas. Mas apesar
disso. os criadores já estão
cuidando de transferir seu

gado para os pontos mais al
tos da ilha.

REPRESENT ICõES
.

16 do corrente, sábado; um que bem refletem o esíor
dia de gala, corá a realísa- I co e à boa vontade dos seus·

cão do grande Baile dos Ca-I iltuais flírigentes em pro�
.sados, uma das reuniões que; porcionar aos seus sócios
já Se torriou uma tradícâo recreações que estejam á
entre os inumeros assocía- altura das finalidades e tra

.

dos do grêmio do sr. Sebas- dições da instituição, moti
'tíâo Cruz.

de acordeons dos Ir· das mesas nara os sócíos, as
I quais deve�âo ser procura

mãos Frainer (pai e 7 filhos) : das com o zelador do C. N.
conjunto esse que ji. tem 1 América. '

.

Para MA'QUINAS -- FERRAMENTAS - REBITES DE
ALUMINIO - FECHADURAS - FECHOS - DOBRADI

ÇAS E FERRAGENS EM GERAL. Cartas para: "REGE" RE

PRESENTAÇõES GERAIS CARIOCA LTDA., Rua do Car
mo, 70. 2.0, ·sala 7 - RIO DE JANEIRO - D. FEDERAL.

damar
.

de .. cun1ralernis8ção
das �Iasses· Pru� nlora s

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABElUDO.

h�reza Força e luz lanta �albariua t 4.
PLANO DE,RA(IONAMENTO CORREtiVO DE ENERGIA ElE'TRICA, por motivo

reinante no �"!-IA.t"
••• L .. _'�-

-
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