
motores elétricos para inelustriaS

Administração, primeiro
Assis CHATEAUBRIAND

FAZENDA QUELUZ. (Çapivart�
São Paulo}, 1,0 de Maio � No

Brasil. no que se :fala todo dia. é

em ínvnstfmento. Tem-se fome de

capitais. Tem-se sGde de emprego
de dinheiro. Pretendem-se recursos

a todo transe, de qualquer forma,
sob qualquer pretexto. O pais não
pOde maís é- viver assím, curto de

------

disponibilidades, para tocar sequer
o seu ramerr1io; para fomentar, a

sua economia; para promover I) jO
go dos seus negoclos.

'

- Falta. efetivamente. ao. Bra.

sil, uma política de investimentos?
Essa é Do questão, básica da eeone
mia nacional, na conjuntura pre4
sente? Cumpre oferecer prioridade;
na hora que passa, ao problema
da busca e emprego de capitais pa
ra as nossas atividades ngrárins,
industriais, pecuárias?
Todo o Brasil como todo o bra

sileiro, estão convictos disto. ou
seja, de que II questão 11r, 1 do
nosso país, consiste na moníüzaçãn
de'· capitais, que permitam a ex.

'JOtmsão 'das suas riquezas potenr
dais.

Pego permissão para divergir
":llOis, muito mnís de cinquenta por
cento, da tese em apreço. lima pI)";
lítica de investimentos é uma po
lítica essencial para. 11lU pais que
está crescendo eorno o Brasil. Mas
o crédito deve representar a base
maior dos seus rrunos para o pro
eresso mateJ'ir.l? Com disponibili.
dades ao nosso alennne, poderemos
h-r fi certeza J)l';'vi:l de que vamos

csmínhnr- f.il·r[Je�� iil-nlPs e Sl"?gurO�,.
no t"tarniuho do uprnvettsmento ds�
nossas fontes de riqueza até aqui
não exploradas OH medioerernente
"xJ,>1riradlli�?
Nüo participo df'sse otimismo, Se

EU tívesse de dar prioridade a es

tas duns chaves do futuro nacional:
illVei'titne-ntÜ$. ou .. administraç-ão,
prefEriria eulocar em primeiro Iu
gnl·, aUulini::;traçfio.
O Brasil está manco, o Brasil es

tá coxo, o Brasil está raquítíeo, o

Brnsit 'está anêmico e depaupera
do, porque lhe faltam, tanto no

plano público como no privado, ca
pacidade admtnístraüva, TomE-se
um pouco de contacto COI11 ai;

nossos negoeíos particulares Já
não digo as públicos, Fiquen�os no

I Novas detenções·.1 i g a das I

ao�:complot
.

contra Perón;
COMI·os'rA A COMISSA O BI-CAl\1EU,AL ENCARREGADA rm INVESTI

- - GAR A ATIVIDADE DAS AGENCIAS - --

BUENOS AIRES, 12 (UP)
- Prosseguem a todo vapor
as investigações sobre as ativi
dades terroristas tendo a poli
cia realizado novas batidas em
Buenos Aires c,em alguns pon
tos do interior, As autoridades
já estão certas de que .os gru
pos descobertos, agiam em in
tima ligação, muito embora

te,
Procuram-se ativamente os

fcragídos: (Í dr, Jorge Firmat
Lamas, o indigitado chefe dos
terroristas, e muito especial
mente os srs. Carlos González
e Roque Carranza, acusados

ACIDENTADO O' PRESI..

EISE�mOWER E A UNIÁO PAN AMERICANA _ 'Falàlldo I
DENTE GETULIO VARGAS

União Pan Americana, no dia 12 de Abril
.

SÃO PAULO, 12 (Meridio
nal) - O avião do Loide Aé
reo, saido do Rio de Janeiro
com destino a Porto Alegre,
sofreu um acidente em sua a

terrissagem em Congonhas, na
manhã de hoje- U mdos moto
res incendiou-se e partiu uma
asa. Quinze pessôas e os tripu
lantes salvaram-se milagrosa
mente.

Ivioes norte;americanos leMam
� om� a r � e a � u a Man�chorial
TOQUIO, 12 (U.P.) - A ra'dío

de Pein'Ping acusou hoje a avia

ção norte-americana de haver
bombardeado 't'erritõr'o chinês na

Mandchuria, domingo passado,
matando, ou fedndo 257 pessoas.
A emíssôra comuntsta anunciou

que" sr, Chou En Lai, premiér e

ministro Qo Exterior 'da China

comunista," eXJ;lediu uma decla-

ração, hoje, "protestante vigoro"
samente" contra o suposto ata
que rI alizado por bombardeiros
norte-american:os. Acrescentou :.r

emíssoa que super-fortatezas
voadoras norte-americanas �

bombard..iros do !tipo B;26 lança
ram bombas duas vezes sobre

'Antung, vila situada na frontei·
a 'da Mau'dchuria COlIl a Coréia
do NtJrte, enquanto outros aviões
atacavam a cidade de Lakham.
De acordo com a radio de Pei

ping, o sr, Chou en La! decla
-rou que "todo o povo' chines es

tá ilidignado e eu protesto vigo
rosamente contra este íncidente,
'voJendo-me da autoridade de que
estou envestido?

,

,é

NO·

de conrcatemlsaçêo
verdadeiro

Senado e ·Camara, juntos,
no i,nquérito sôbre jogo

Parlamentares das d u a s (a s as ....Cemissão Mista de

solo como continuação da -a

gressão 'perpetrada pelos in

glêses em 1.882, sob o'pretex-
to de salvar ,0 trono". ,

Para o general Naghíb é
.clàro que a defesa do ,mundo

Congresso, no sentido da te aprovado, independente
nomeacão de uma Comissão mente de pronunciamento
Parlamentar de Inqueríto • do plenarío.
para ínvestigar os jogos de PROJETO
azar no terl'ljtorio nacío- Interrogado a respeito do

nal. _ projeto que vai apresentar
A proposta do Senado de- i visando a regularízação �?S

1
verá ser submetida a votos, i jogos de azar no pais, dís,

mas cabe lembrar aqui já' se-nos ontem o senador Mo
existir na Câmara uma au- i zart Lago:
torização para constituição I -:- Por �nqan�o, llã<: h�
de Comissão semelhante. projeto, Mmha íntencão . e

"

, De fato na Câmara foi

a', apresenta-lo op.ortunamen.;'·RIO, 12 (Mcr+dicnal) -

VOI-1reir3.
que o S('nado 'deverá exa-

htau a reunir-se, com portas-rn- mtnnr a representação externa presentado ha dias um re te, logo que sejam con e�l
chaÜas, a. com'ssão de inquérito do Bras.I, frizando que deverIn querin1ento, subscrito por

I
dos os resultados da Comís

instituida pelo Senado para in- ser firmado um pinc'pio pelo mais de um terco dos mem- são de Inquérito que o Se-
vestígar 'sobre o' caso do sr. Hu- qual o Itamaratí consueru, tarn bros da, Casa, d�terminando 'nado elegeu para estudar a
go Gouthiér,' consíderado "per- bém, o ü',nperamento dos fUfl'

a nomeacão de orgão seme-I situação do jogo não permi-'soná-non-grata" ,pelo governo no cionário� a 'Serem indic��os p�. - '

·t·
.

1
Irã Segundo revela-se o relator ra >.Js dIferentes postos dIploma' lhante. Em virtude do nu-, tido no terl'l orlO naClOna •

, ,

"

'

ticos, Adeanta-se também que" mero de assinaturas, e na
i Fui c�:mtrario a essa Comis·

Benador declara estar convenci- forma do disposto na Cons- são, cuja missão creio eu,
do d.a inte'ra bôa fé oe lisura, f' lt

' .

t·tituição, O requerimento oi resu ara no segull1 e: acon-
'=om que o sr. Gouthiér agiu no _ '

d I· dado como automaticamen-, selhar o Governo no sentido,tncideI}te com, o gnvp.rno o ,rI.

__'-'-----"�----"�---'---_,_��,;._--'------ --------- - de que permita o jogo ou o
�

tolere como vem fazendo.
I Camara Municipal '. ,

I

Aprovado o projeto de doação. ele terrás

criacão
..

ele um horto floresta 'ii. � "

de; Por último, falou o sr, prefei
to, Hercilio Deeke, que teceu um

hino de exaltação ao presidente da

ACIB, traduzindo a expressão de

simpatia do governo e do povo
blumenauenses: p�lo trabalho díg
nificante e operoso do sr. Federi
co Carlos Allendc, que à testa dos

destinos daqunela entidade de
classe sempre se houve com 110m

lÍridade, descorttruo :

e senso de

respollsnbUidade.

II
u
fi
II
II
U

RIO, 12 (Meridional)' - O
presidente Vargas assinou. de
creto considerando ponto fa
cultativo o dia de amanhã,'
Como se sabe, o prefeito do
Distrito Federal já sancionou
a lei considerando feriado mu
nicipal o dia .de amanhã, em

homenagem a 'Nossa Senhora
de Fatima.,

efu.�!vn.s e merecidas

RIO, 12 (Meridional)
A. Mesa da Câmara recebeu
do Senado uma proposta, a
presentada pelo senador Is
mar de Góes e aprovada em

plenarío daquela Casa do

Ina�eQuada a suspensao
sof�ida pelo sr, GDuthier

�--------------

a

-�------ --

-Sob a nresidencia do sr. João Durval Mueller, reuniu-se
ontem, às 14 .horas, a Câmara Municipal, com :: pr�ença
dos seguintes vereadores: Gerhard Neufert, Antolllo Reme::t,
Federíco Carlos Allende, Emíli-:! Jurk, Ars: Taborda, Chns
tiano Theiss Pedro Zimmermann e Felix Rossmek.
,

,Abertos', os' trabalhos. ,o segundo seCNt;liio., procedeu a

leitura da ata anterior, que foi aprovada pelo' plenário, se

,guind�-se a leitura, pelo primeiro secretário, do, Expedien�e,
que constou da seguinte matéria: Fonograma do vereador VlC
tor'Weege pedindO dispensa da presente reunião;, uma oferta
da "Nestlé'I, de '13 latinhas do Íamoso produto, "Milo", aos se

nhores ver�adores;, balaricetes da Guar,da' de Vigilantes No
turnos· refereilies aos lneses 'de Março e Abril; oficio do co
mátidd do 23.0 R. L, convidáildo a Câmara para assistir, no
dia '10 domingo, a P.ascoa dos Militares, no, pateo' doI Colegio
da Sagradà Fam.iHa; ofício da Cãmar� de Porto. Bello! �omu
nic<n1do a :eleição,da músa para o penod?,dê 1953; OflClOS do
sr. Prefeito Municipal: alioxando:.0"lUoym1ento e �bálanço c;I�

. doentes do Hospital "Santo AntOniO "durante? ,rnes de Abnl,
comunicando a sanção d�s leis nrs. 431 a 437; Juntando o pro
jeto de lei ,rir. 35153, que anula a lei nr. 266, na qual co�tava
a declaração de 'utilidade pública; juntando, um requerrmen
to da Igreja Matriz oedindo dispensa do pagamenlu de emolu
m e n tos, da' c o n s t r li ç fi o fi a nova Matriz,

IDFOSCAL

.. Prepare ..

• G futuro de
su fUba
áClIIIo-Ih.

acompanhado di::! projeto de lei nr. 34153; comunicando as pr�-_
videncias tomadas na transferencia' do ponto de aut{)mOVeIS
da praça Dr. Blumenau, por indicaç�o .?Ó veréador Â;nt(;miO
Reinert; narecer da Comissão de Vlaçao e Obras Pubhcas,
apr:)Vandõ a lei nr. 16153, que autorísa a doar ao Instituto Na
cional do Pinho áreas de terras em Garcia Alto; parecer da
Comi�são de Viação e Obras Públicas.:. aprovando o pro�eto OCORREU A61IA(A-0' NAde leI nr,' 33153. que recebe por doaçao uma rua no baIrro

t
da Velha; 'parecer da a�missão de Constituição e Justiça, re-I CAMARA DO IRA-ferente ao requerimento .d_9 engenh�iró W. Rodac!l:Íi p�rec=r

,

da Comissão de ConstitUlçao e Justiça, referente a mdlCaçao
n1'. 12153, do vereador Fede�ico _Carlos A�lende; �arecer da

,

,

TEERÃ 12 (UP) _ Oc�r.
Comissão de ,Educação, faV{oravel a aprovaçao da leI nr. 34!53;' '·t "-O no MaJ'I'Us, d d E '1' J k d' d d teu nova agI a".a J frequermmento o verea ar mI 10 ur,:pe 111 o a,mu ança d deputados do lrã'
do nóme da rua Mato Grosso Dara Pastor Osvaldo Hesse; in- cfa�ara. os .

t
-

d
'

. - P d Z'
-

d' d OI preCIsa a ln ervençao a
dlCaçao do ver.eador e 1'0 lmmermann, pe In o .a', coopera- P}" f evacuar 'u ba'

.

d D f A' I I t t o lela que ez n�
ção do SerVIço e e esa nuna :para um evan amen O ,sa-

d' d' ,

sa as galer'agnitário do gadD leiteiro nêste mU]lieipio; leitura da redação ca a, e.1mpren e, 1

final das leis nrs. 438 a 441; O vereador Ars: Taborda apre-
do pubhco, para restabelecer a

sentou um requerimento pedindo ao sr. Prefeito Municipal pa- Ordem.

ra requerer junto ao Ministério de Educação e Saúde Pública,
a rell1essa de diversos exem!;llares da revista "Saude" para se

r.em distribuídos entre o funcionalismo; com a palavra, o ve
(Conclui na 2.a pga., letra. B)

I

•

ASSINEM ESTll:

JORNAL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Moça com menos de 18 anos,
-

que 'tenh:i,' boa caligrafia é
sàibá escrever à máquina, A
presentar-se, no esérltõrfo da.,
JndústrtáS Geraís Cássio Me
detrcs S, A, - Rua Expêílició
n�rio, Sapucaia, 71 - Blume
)la�: '

,- SEGUNDA PA.'GINA �

OPOI1TUNIDADfS·· I
-----....n u:-----

TIPOGRAFIA'

reador Pedro Zimmerfna\1n, reqQereJl que constaliSe el� ata
um voto de congratulnçêes pela reeleição, do sr. Federíco Car
los Allende como presidente da Associação Comercial e In
dustrial de Blumenau. O vereador Federíco C. Al.léndc. em

breves palavras, referindo-se à SL)a reeleição para apresid�n-
I cia da ACIE. agradceu o voto de sotídar.íedade de seu colega.

. ... O veread ir Ary Taborda, ern nome da bancada udenísta, subs-yende-se por motive de mudança, e. por preço de oeasiao, creveu o rpquerimen10 do vereador Pedro Zilrimerman!1. ecn-
uma nem aparelfutÇ!a. gratulando'se com a reeleição da atual nresidente da ACrE.Vêr e tratar na Gráfica Tupi Ltda., - Rua 15 de No- •

-

vembro, 1360, (Fundos),

u.m· tei'.rellO com 16 mil,me
tros quadradas, com uma casa
de. madeira, em ôtlmo estado,
rancho 'e p.astagem, situados

.--'----"---- V E N D E
W' I t t I, A' M .. 'Motoci�l�t� BSA, dois cílin-

.

'I dros, 26 H.P.. com. apenas
,

' '

.

,
10.500 quílometros percorri-

,Tipo 53 110VO tratar 'na Al- dos. Tratar em Joinvile na Cia. 11<faiatàr'la Paulista, Rua 15 de
.

Fabril Lepper. ou. em Blume-
. .., . .

Novembro, 505· nau, com José Gonçalves, nes- I ba ao lVIlU1IClplO bel1e�JCtado.,

ta redacão. I bem corno a caL,,: p'r�vlsta no
-

art- 20 de Const.ituicão Fede-

A 01\61N" Z A ( A- O ,T ,I: R n E iii O ral e o privilegio sobre as ta-
.

K A �

, L It n xas dos serviços financiad::!s:·
,

"

I 8.0) o processo sumário de

BLUMENAUEN('E lida VENDE-SE um em Camhoríú, recebimento dessas cotas e ta-
, , .

.) •
22xZ4 rnts-, situado proxímo à xas bem. como as co�dições

I d. Praia. Preco de ocasião. Inror- contratunís (procuração emSem para ven ali maeôes à ·ru.a 15 de Novem- 'I causa pnapria, prazo, 'juros
Divl'1'sas lótes 'na nua 'Z de bl'o" 'Z13 _ l'oue 1531. ete.] deverão ser devidamente

SeterubrO:�' !Jtimo locai p.',ra
'-',', ,

I específícados
nas leis munící-

moradia.

S E.
pais e nas escrituras dos em-

I 'terreno (le 756 metros flua- . V, ,E N DE.,
, I préstimos:

drados, no nàinõ' de nóm' ne- I 4.0) nos contratos de finan-
.

" .-

menta deverá' ficar ectabeleci-tirj:cz: ti:oo;�:��� Blume. "

Um t.e!reno na Vila Nova, do. que será depositado na Cai-
. nau, mo>dillõo I, metros par

,rutu.a.-do, a rua Arthur J;Coell; 'xa Economíca Federal mutua-
40. Local de grande futuro. 'fer, eom 10. metros. de frente .mente o produto das cotas e

por 40 d� tundos.: . taxas oferecidas em garantia
'l'i'!tar a Rua la de Nuvem"veia operação:b:ro, ,,13, Fone 1531.

I 5.0) além das cotas e taxas
mencionadas nos itens anterio-

[ASA DE MATERIAL ;res. �s Caixas Econômicas Fe-
l casa na praia de C'ambo-

,'deralS'
se assim o entenderem,

rrü, com :; quartas, 1 sala, ba-
nneíro, cozinha e quarto para . Tipo bungalow com terre
empregada. Terreno de aproxí- no. medindo 44 metros de
maâamente 28m x 30m. Dista frente por 40 metros de fun- I70 met�os da. pra�a. otima.ll;!�n. , dC!3, situada no bairro da

ve-I.

te localunda, lha, Preço, de ocasíão, Infor-
Diye!sos Iates na Praia de mações: Rua 15 ue .Novembro,

, CumboriÍl, • 31Z, Fone 1531. I
.: ni:iP�:g:�h��i!;:�r��,5n�U�:= ! i 'CENJRODEAU"OMOV'E'IS I> lIll;trOli .

da estação de :Matador.
, I, r

.' .<\1'ea. de 10 milhões de metros
" ,

A:utomovels: '

I

I
quadrados. Terras com grande IFORD 60 Bp. 1937 L
quaIÍtÚiàde de madeira (le lei e nondE Kingsway 19511
que se adaptam a diversas eul- CHEyROLET 2, portas 1940 1
turas. Preço de ocasião. CHEv'"ROLET Std. 1939 I1 serraria na Serra do Cam- CH·EVROLET 1938 I
barâ (Ib�rama}'éom s�rra :,f?ta TRlm'lPH ,2, pollta" 1!)5'1 je loeomoveI nõvos. 'Grande CHEVROLET 1948 i

I
produção. Madeira de lei, pi- 1940 i

nho, etc., de 64 Iõtes. 19o18 :
1 feculariá, 1 fábrica de óleo :948 !

sassatraz, 1 serraria quadro de i950 l
centro, 1 fábrica de pasta me-

1940.[
..

eânâea com 2 serrarias' "Tlçot" 1951 '

e reserva de 30.000 pinheiros Camínhões; ''F' -'..,.

adultos, 1 linda. fazenda com Ii'OH'D F-a 1951
5U.OilO.OOO metros quadrados, Ii'ORE> F-7 1951
tudo- situado no muntcfpío de, Ii'ORD F-3
'l'aiô, �NTERNA!flONr'\L KB-3
Lõtes em Curitiba, situados CBEVROLET Gitigte

em di'lersos pontas da, cidade. DF;i SQTO:' 6 1/2 Ton. 1951
Terrenos de ,grande e rápida G.M. C. 4c54, 1949
valortzação. Oti'mo emprego de DODGE - reboque 1946
capltar. "A C 1 S A" Fene 1324 - BIu-

Terrenos na Po-nta -Aguila�
] 'bungalO}w no n,.lrro da Ve

:ha, (Ilíase' nevo, 'férreni. de
420 metros cluadrados. Otima
situação:

Sendo c; prim�ro a faz:er tro_

Lembre-se, que você realizará.
os seus llbeUIQreS negõcios imo
biliários na. Organijlação Bln
menauense Ltda., ii rua 15
díl NOV<embró. 870, Lo andar,
sala,.nl:c. 5, com telef(me 1572 ..

fegar no Bra;il aviões do tipo

1

"Popular" (mis.tos), com desco�
.

to oficial de 15'1, sôbre as tar!

fos, a VARIG é tambãm o pi�

mena!.! - Rua 1,5 de Nov. 933
P.EÇAS E AOESSORI0S EM GER.'!.L

_- .. , "" ..... �

quina para fazer e desfazer
ministérios". Esclarecendo o
seu Ilensamneto o sr. Naghib
afi1'mou q\le .:;8 egípcios e ára
bes não podiam considerar os
ínglêses como seus defensores,
mas, unicamente, como seus
agressores" .

neira de sua economia. E note:

conservou-lhe o confôrto I

-

-
-

-

lê,
_'

vertida. recoberta de açucaro Em

seguida, coloea-se por cima do bo
lo até uma distãncia de meio dedo.
da orla do bolo, uma comoda de,
geléia. Começando�se

'

pelo lado
mais estreito do bolo, enrola·se o

mesmo para cima, completando do

outro, ladÇl, para b;lixo, Enrola-se
,

num ,guardanapo e põe-se pnt"u es.

friar',

-,-

do 'por tempo indeterminado.
Espera-se, porém. nos cír

culos �i01ítiCOS dD Senado,
que o estudo das alterações
pr:Jpostas não venham a rE'
sulta'r no fato. infelizmente
habitual na nôssa vida públi
ca, de retardamento da maté
'ria. a !Janto de só vir a se de
cidir' sobre ó assuntJ quando
já não na tempo para slLStar
os malefícios que se procura
va resolver ou evitar.

Representantes gerais da K l M
sul do pais ""

, . Endereço Telegráfico: !'.I.IMOUSINES"
AGt:NcrA _llLUl'I-lENAU: Rua 15 de Nov. nr. 313 - Fone: lltil-Z
AGÉNCIA CUltlTIBA: Rua 15 de N'overubro, nr. GZ!I.

_*__*
__*_

vier, u, SC1'. fei!!;) a mim, eu exa

minarc'j o assunto CO�ll toda :Í
cautéla e, naturalmente. 'terei
que fazer algum3!"; exigencias
preliminares. cuja aCi'itação me

]_)al'ece d,jficil", BlUMENAU ..JOINVILE
II, II: II O B ,B O I .'0 PJ 8

,
" .'

.. V�aS:EULCOAS
04$. PERNAS: cJU'as .•em cpel'�çl� .

()lSPE:P�iAS•.PRIS!iO DE Vl!!NTRE, COL.l.TES.
�M',EBlANA. FISS·URAS. COCEmA NO ANUS

COBAÇAo;'·, PtJLMOES. aINS, BEXlG.â8 FIGADO,

VIAGENS RA'PIDAS E iSEGURA!!\
- SO'NO_

BXPREIl80 AN-1l0RINHA

-:-:- Bit l R Y. T A··g·O R D A�
presas, é lndispensavel cuida:r do

que já existe. de pôr ordem no
o centínle-tro de- espa�o, nun1. jor- que se teuY de _f:,,:zer render o que.
naI de boa circulação, �, trezentos está sendo mal dirigido e pior ad
ou quatrocéntofi; cruzeiros, Vende- lnlnistrado.
mo-lo a trinta e quarenü" quando

f
-Antes, poIs, de uma larga cam

- .não a vinte. .

p2.nha de investimentos,

(:. L --I ti, f t' A � D : EN' J Af R I A L A B O R A T Of R I O

DR,. '.:&·••t:B KLEIN
,SlUMENAU
Telefone: 1597" T'''''

R�a 15 de Novemhro, 389
(em frente do Café Sacher)

Espedalisado em proteie deritatia:r. denf�dura,s anafomicas, pon..
fe�r _ fi�as, e móveis, corôas, pivo:s ele.

R,AlO S- R O fNJ G;E N

CONSUltAS: Todos os' dias uleis .. Hora
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substituicão elos ministros.

,

.. ,. Declarou el B. Horizoate
PacificO o dep. Lucio Bittencourl

BELO 'HORIZONTE, {Mcl'i para substítuír- o atual m.ntstro
tl10llol) - "O povo espera di' na do Trabalho, o df,putado Lucro
multo a subsUtuição dos mínts- Bitkneourt resr;Jndeu que ná:!

recebeu nenhum convite do pre
sidente �ia 1{c!Juhl'cn, e rrrzou.

..Se vier tl re(:.;h,,!' I'a.l eonvi
te 'Indicarei o nome (to "1'; .João

t}oUlal't_, presidNlte do 1"1'8, «m

quem rcconheco UUl homem pu
I'fi o desempenllo do cargo",
Surgiram então novas interro

gações, e o deputado BittencoUl't
r-esporrdeu :

"A qUl:'stão, a. meu ver, c'�tú.
mal põ'sta; O que é preciso salJl't"

é quem, na grav« situação que
!' pais vive, serta capaz' de ncoí

tato um MiniBtério. SR o eonv te

(C<lndúe na 2a, Página letra. I

ATLANTICO

Laguna e de Vitoria.
As impôrtações n(':c�gHli�
rIas no :peru

O Peru, p9r outro lado, pre
eísa compr-ar- ao Brasil, ferro,
madeiras, fllinet'ÍO:-l diversos e

outros prOdutos.
Na vida econômica dos dois

países que conversam através
da palavra dos seus téenícos,

objetivo
.

.:a.

Peron não esqueceu a

Rolivkt
Um dos atos l'C{'('IÜCS de Pe
ron. de grande repercussão
nos Estadas Unidos, foi a da
cessão ii Bolívia de portos
francos em zonas livres do
norte de Rosario e .terras da
Ironteira- norte-argentina, em

La Guíaea. Essa cessão' foi
tornada pública por uma en

trevista d:; governante argen
Uno ao jornal bolívíano. de
Lá Paz "La R:izon", confír
rnada pela chancelaria lJoE
viana.
As cítacõcs aqui feitas re

sumem sobejamente !J traço
. bem característico da alta po
litica econômica dos gover
nantes sul-americanos.

_::.a:._

v O ( E P O D E R A' G A N H A R
UMA U TOM O' V E l

Fazendo suas compras nas lVI O DAS C H A N E L
Sensaciona! concurso pardal com a distribuição de
mais de Cr$ 350,100,00 de prêmios. As

MODAS CHANEl
distribui a cada freguês que comprar PARCELADA·
.MENTE mercadorias no valor de Cr$ 1,000,00 um Cu
pon Gratuito numerado "LAR FELIZ" para concorrer
ao sorteio, no dia 24 de Junho de 1953 pela Loteria
Federal.

CONFECÇÕES tINAS PARA SENHORAS E CAVA
IJHEIROS - VFSTIDOS - CALCADOS - .JERSEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS - TERNOS FErrOS PARA U:Ol\U�NS I�
CRIANÇAS --

n., 15 DE NGVEMBRO, 1393 - Blumenau
Estado de Santa Catarina

t.roó'1 " não compreendo l1ül' (!'J';
o sr. Gd.ulio Vart�3H aindn n;,o
o fez." �- 'declarou .;, c\Plmül.Jo
Lueío Blti&ncot\1"'t, presidente 'Ia
'Comissão dr, Just.iça üa 0aJn�'

·ra, presentemente nesta. cnptn l.
Acrescentou o deputado Bit

tencourt., ,(it1<' o sr', Getulio Vax
ga.s tom um tempet'>tn1l'nto af'e
ttvo, e que se liga. muito aos

seus auxiliares diretos, e qtllll1'
do "'ente que está 'mal sCI"�d') não
a.ge dn-etamente, e usa meios
e medos, sutis que somente ho
mem: presp�ca.zes compreendem,
lndllª,",o sobre sua nomeação

_..... ..._ - - - - - - - - - - -

VARGAS
SAUDACOES TRABALHISTAS rMeu querídc Chefe, c meu grande amlgo dr. C?etúlio.
O senhor não conheceu Dona Mana Francisca de I

Oliveira Marques, Provavelmente que não sabe de

I'
.

quem se trata' Pois, lhe posso informar, foi a primei
ra professora do Prefeito Dulcldio Cardoso numa es

cola pública, '

Neste momento, em todo o país, estão sendo reali- I
zadas grandes fest�s em homenagem ao "Dia das I
Mães",

tA Secretaria de Educaeão e Cultura, organizo
programa de uma r'nda festa no Parque de

Recrea-Ição Darcy Vargas, (um a participação da Banda Ana.
cleto de Medeiros e Q 'Teatro de Gibi. .

-

Contribuindo, por todos os meios, para o êxito
dessas comemoraci.es. Dulcidio acerta com o prof. Ro
berto Accíoli, Vál�bs medidas que virão dar maior va
lor educativo I.:! moral às festas.

E, quando convidado a dar a sua frase de chefe,
então, o Prefeito teve um gesto de que não podemos
deixar de assínalar, o 'de prestar uma homenagem to
da especial, com admiração, respeito e saudade à sua;
primeira professora, àquela que lhe ensinou a lêr, es�,
crever e contar, prolongando, na Escola, a ação mater-.
na, dessa santa que é a Viuva do Marechal Espírito,
Santo Cardoso.

'

_

Não sou home-n de puxar o casaco de quem quer'
que seja. Tenho a felicidade -de ser amigo de Duleídio
desde quando ,;:>ra tenente e professor da Escola Míli-'
tar. E' o governador da cidade. Tenho exultado a sua

sdministracão sem deixar de criticar os atos,
Sinto-me; assim, perfeitamente à vontade para

consig-nar a sua atitude, .Iémbrando-sé de sua primei
ra professora, na escola primária,

Creio que o senhor não poderia repetir o mesmo

g2StO, porque, estou informado de quem lhe ensinou
a Iêr foi o Vigário de São Borja ... E é tão sabido que,
creio mesmo, já nasceu, conhecendo o A,B.C., e andan
do para dar as grandes rasteiras.
Ontem, hoje, amanhã e sempre, com um bom sorri

SQ, seu amigo certo das horas incertas,
BARRETO PINTO

estudamos acuradamente as marcas de radies

que possam interessar aos nossos fregueses.

Entre as melhores marcas aconselhamos:

"ZENITH" - o radio que dispensa propaganda,
.

'�GENERAL ELFTRIC" _...: o nome é uma garantia.

<\RCA VICTOR" .- Sonoridade, Som e Beleza em

Iseu lar

"STANDARD E:.....ETRIC" - Linhas ímnecaveis a

liadas a sonoridade que demonstram a impecável

tecnica moderna.

Im�orta�ãU e Cnmérch
Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad

quirido na firma Prosdocímo SIA em suaves pres
tacões a partir de 200 cruzeiros mensais.
Prosdocüno é U!11a garantia. Peçam uma demons-

'e Comérclo
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QUARTA i"AfGINA

t PAUIS, -, Qunndo o JUIZ de

I clarou ({\11 PacIa 'f",s<suuci, de' <l
anos de i\lade, era. excessiva
;mente jovem para assistir jUl
gurnunto de 21 individuos "como

crtmíncsos de guerra, sua

obaervou :

-- Creio

Algumas crianças na:::.:em maís nervosas que outras

- uma earncterfsticu (IUe iJqdf( sql' observada desde os ])essa [",'n1'I, de""." c{,. ()it.o,

primemos :.ctiap. No e�tanto, e fato natural. que ,grande unos, começou n sr-r feito justi
parte ,dos, recém-nascidos ,s� assuste c�)!n nlldo� :fartçs ou

ca eontrn 02 Boldados n lr-rnâes
mudanças bruscas �(: PDSlCl;l0: �ntre estes. multos sao os I'lue tomar-am parte ,110 horrvel
Que apresentam maior !len1ünhdade. Por �x�rnplo. qua��- o inlltíl as.,::.s:;inato em massa

do voce coloca um bc;re 5001'e u�a StlP�rflcle: p1!'l1:t<l e 11-

I de 207 ('rian,�as" 145' mnl!1.el'e'5,
sa, e �le ll}exe os ,br<;lc�l" e as pernmhas, ISto 51�n!flca, que

, e 190 homens hahiü!]{tcs da )1Qêle :ia esta eapaettadó para mover um pouco seu prQPrIG; _

" .

"

�c'orp'o, Apenas êsse movimento, de aparência 't�K) inocente, voucao francesa de Oradotrr.

d A jovem Puula a:nd:t nf.l'J na�·
já basta para fazer uma criança nervosa estremecer e

susto. . . .. ,. ." ,.' ". ,..... ,,'... '" ." ... _

eN'a quan'ão EC\I pai foi mas,m-

O banho constitui razão de verdadeiro horror para as era do e sua mãe 1lónwnt" saívou

críancas extremamente sensíveís. Se o seu bebe é assim, cui-'
de' antes de tudo de tranqultlzá-Io. Certamente, êle deve do- do povoado nuquete dia,.

testar o banho porque nesses momentos sente-se muito sem outra mulher, dus que

amparo e dessa forma reclama a prot:?çãn de "cus braç;:Js, ---- ---�--

Nessa situação, Iave-o em seu colo, usando sabão especial e

Usegurando-o com firmeza durante tode o tempo. Seque-o de-
, m'pois, O mais delícadamf;nte nossível. e aplique-lhe em seguida,

o talco nara bebês. Execute iodos êsses movimentos com cal-
ma e delicadeza, e pr.:nda-o sempre firmemente. Com êsse

procedimento você verá que dentro de algum tempo êle gos-
tará do banho,

Alguns bebês tremem durante o prime lro mês, O queixo
bate, ,L5 pernas c oraços tremem, Isto acontece comumente
quando as criancas se encontram supor-exítadas o li quando,
depois de ficarem sem roupa, sentem Iria. Não se preocupe
com isso, 'E' indício de que o nenê ainda tem um sistema

ner-Ivaso-bastante débil. Cora o ternno tudo se nc rma íizacá.
Balançar a cabeça em suas várias formas, é um dos há

bitos nervosos que ma:s Incomodam as mães. Esse fato pare
ce tão descabido e aflitivo que muitas são aquelas que dese

jam saber, . ' se a crianca é normal! E será que a continuação
dos movimentos não prejudicu o cércbrc? . , ,

Os movímentcs de cabeça assumem costumelrarnente vá
rias formas: alguns batom-na contra 8 berço. outros rolam d2
um lado ).1a1'a o outro, outros ficam sôbre mãos e joelhos e

afastam-se ritm leuruen+e sôbre os calcanhares, A variedade
é interminável. Ninguén narece conhecer ao certo o s ignií i
cada dêstes movtment,is rltmiccs. que d!1HreCem nu segunda
metade do nrlrueiro at.o, quando () llf'lif. corneca 11 SC' intc-res
sar !:lela música. Isto ,,;Jenas explica parcialmente (J proble
ma, Convém lembrar (;'le os balancos ou movimentos de bai
xar ou levantar anarecom quando "o bebê vai adormecer ou

já está quase dormindo E' sabido que muitas criancas não
adormecem imediatam aute, mas passam por um ligeiro perío
do de tensão, prindr:nhncnte quando estão cansadas, Alguns
'bebês costumam grita" alguns instantes, outros. mais velhos,
chupam o polegar. COIY� tudo isso, talvez possamos dizer que
os balanços e demais movimentos não passam d2 meios para
aliviar a tensão,

Seja qual Iôr a razão que se oculta !10r t1'ÚS dôsscs movi
mentos rítmlcos, () (lUP é certo é que êles nada representam
de Irnportantr- !JHl'a �', r.atureza do bebê, J

" No Cartório de Registro Cí

-1 vil. desta cidade, realízar-se

! ãe, hoje, os seguintes

- do jovem Bertoldo Set

ter, filho do sr, Alwín e sra ,

Rosa Setter, com a srta. Re

; r nate Esemann',' 'filha do sr, Er
,�---,_""""",-,:"",���-----�-.

win e sra. Adele Esemann;
- do jovem Ni1ton Gual-

Souto, filha do

Virgilio M. de Souto e

Maria de Souto, ;:om a srta:
Agues Wocstmcicr, filha do

DE TOPO SEU E;S'l'OQUE. -- PRECOS JAMAIS VIS

TOS NESTA PRAÇA E qIDADES ClRCUMVIZINH'AS.

- E' LrQumAçÁó' REAL. -
ESTA' ALCÂN('AN'DO' ó lVi'AIOR SUCE�SQ, 'OFERE-'
emA PELA C À S ABU :'E;� G li} R-, AOS SEUS

'AMIGOS E FREGUEZES.

de nuatrr, panos: a altura do

Elegante e prático, em tccí- tecido deve ser aumentada
do preto e píqué branco, este fundo

modelo requer:

ii

SP�(I
Graeit.la IClb:;�lde Pl'tHld;:'� Lr�:"ndtl-·4? Ü·ê.s hatedorest g:Ullc.fos, p?ra fiC8.t"_ hem t:rnpe�a-

N JORQ1JE _ S�!llpre qUE viHi- ';;at�l�f:C ;:. J:r .. lnd(� velocidade (velo ... i do. Os ingl'edict1te� secos saO nus

to"� urna :Jmiga qlll." oIerece enl ci.dade e�; att� que ("ol1�iga que: os f turadQ�, ept SCgllid� na ma!::)�. ell-

sua C'�:n o típico l'OCUll1ho}e de gc- OVlJ::i aclquir;ttn, unia cOllsist-encin! clunndn c��a. é <b�ttida fà lJeqUelln
, .<

•
'

.... I 1 'dade (velocidade 2) até ad-
lein tell10t obter urna receita dcs- I t:�p'2';:jsa [! un1:l CL!l' smnelllanLe é. u�.J I ve oel "

• '
'

ISe bolo, �J.[:."':':i n. resposta aos lncus lin1iio, o que oeo:r-rerft dentro de t�quirir Un1:l conStstencia maCIa
....

.' 1\"' t I Coloca-'€ tocl'l a masa numil ior-
pedidos nesse sentido e fiel'Upre es- uns tres Hunutas. l':LlS ura-se pOll-

1
_.

d
t' d 11\" tm' acl- de gordura e forra a

Ite: "0 halo foi cotl1prado na COk).- 't-o :� poucu o \\(,l1C.?X� cnn lnuan O �_. L� '.

. _

feitaria". a SI'! Ofl\!:r a ��it:: velocidade, até! cnnl papel de sed:l. Assa-se enl :for

, A"ora gr�cas ao Instituto de que tudo e�:;teja ben'1 nüstul'ado. eln no ql;ente. duruntz un� doze .a
, I ,�, .

I"
. 'M' '1

'

quinze 'ninuto�, E' nrCClSO ter eUI-
. Econonüa Dornésticu .d� General ee�ca d'� aOIs. nl��ut�S. _ � ls�u.r�-�e ( �rn tlC� o ho·lO nRo se quei- !
i Electric, estou eti\ condlçoes de dar a agU:1 con1. ns e::f!:>.enCln!:i de lhhlnl- I

dado p ..
� q

� ...

tas nunha& Ieitor.;:\s unla receita lha c lin1iin c nlistura-se in),odiatn- lHe. O nolo dc�:e ser rei Irado t da
-

1 t l'oi'ma COill u nt!xilio de um� es-

',cornpleta do delicioso "heIIy roll··.

f
01cnte eDm "1 nUldsa de O'·�"O.:i. )a etl-

I ROCAlVIBOLE Dg GELEIA do-se a velocídade media Iveloci- llú1uln e colocado, ('Ill posklio in-
,

J Xlc�ra de tal'inha de trigo. I

I
dado 5) duranté' (';:-1'0:.1 de :;(, se (Conclui n ... 2,:< pga" letra R)

f cúlherinha de p6 Roial, lnl'"=la co- __,,:,--�,,,,:,__-,-_,,;,,,,__'_;':_..,,,..'-' ---::�;:----
:::el'���:�al�:C5 S��lh3el'::O��, �50�:IC"�: -Problema -de 181'-1'-8a�ua. 1 c\,:lhennho de es�enC1a d�

.linlün. 1 �,;lf..'��r·? de gelein. :;
,

?vtü,tura-se i:ern u f�l'inha de tri... �.' .

��m�::' ;_:��,�;"�::�,;
I estamos em lamitia

,

Sylvanus e Evalyn Duvall �

V;Jcê iá ncnDl; no que a sua família significa paTa

vO-1cê': Já notou ('O'.1l0� d','\wmos :l vida boa quando cm casa tu

do "ui bem. e '-rue '-lllando aIguem ;::m. alguma cousa, nSlS

preocupa uu Iat1'dlitl (!3b ansiedade mtlma nos destrOl to-

da Dlf�gria? , .
..

As iamilias nã:> '>? : apenas a potencm de uma, nac;ao, maS
consUtue:m tambl'm Q .'limu emocional em que ,vn1emos, .

Vamcs hoje dar i"ícío ao que auguramos seja uma �mlza
de loll!�a e dUI'adollra (:i�m :1<; famili�s de ,tO�05 nos�J.s leltores.QUE Sç encon'lra no 1'vIUSE'U

Há muitos ano'l nO'-1 dedicamos as questoes fanultares, ten-
Britânico a famosa Pedra' de

do durante esse 1 em::,(! csl:;udado 'muitas famili,as ,e ,com elas
R:Jsett3. por intermédio da

trabalhado na sdw:ão de seus problemas. quer,mdlvldualmen
ql.lul o sábio francês Chnmpol- te ou em g1'11.'105. Como as outras familias, .tlvel'nos tambe'l!'l
Hon decifrou.os hierogrifos e-

rnuj.tos pl'oblema� a reéolver _ de nossos fIlhos � et:tre noS

gípcios., mesmos. Porisso achamns que talvez nossa expenenclu pos.'>a
QUE os peixes jamais fe-

ser útil ao leitor, . _

cham c.s olhos, mesmo quando Nossos ai'ligos d�sl;nam-se a iamilias nor_n:als,. ma� naá
('stão dormindo, obstante esperamos aux:Jiar até mesmo. as famlllas mfelIzes e

QUE, na Primeira Guerra
em vias de desagrcg�H:50 a compreender melhor cs seus p�o

i.VIündial, mais de 300,000 s01- blomas e a prccurar unIa orientação ,rn�is segura, Nossa prm
dados de origem italiana luta- ciual preocu'.1ação, como dís5cmos, e com Q� p�oblemas co

ram na Fôrça Expedicionária muns, alguns dos quaiS são graves. outros ü'lvlals, nlas todos
Norte-Alnericana, acabrunhadores. ,

Qt:;E ,o versículo mais cu.rtos O oue há de mais "omum em familia são problemas, Ve-
da B�bJJa �ncont�a-se no ltvro jamos "lguns exem,lJlos a'�Jarihados ao acaso:'

,

de Sao JOHO. capüulo 11, ver- "Até que eu consiga despachar meu mando para o tra
so 3�, onde se lê: "Jesus cho-I balho e as crianças para o colégio a casàé 'Um verdadein tur-
rou:' .

,_ ! bilhi:iD, Será que is:o v�j ,ser assim todas as manhãs?" IQUE a tr�lmla5ao da froÜI I "Meu marid:J gan'i3. bem, Por que será que fiunC,a con-

com qu� Crlstov}'H? Colombo

I seguimos liquidar no:;·.;n� diyidas?"
descobrm a Amenca era, ex- "Nosso filhinl1J L!lís de dois anos, era meig:J e adora

c�tmmdo-sE os oficiai,!, tôda

I'
vel. De uma hora :oar.1 o{ttra ficou impertinente e insuportá

ela c::)in�lOsta de ladroes, ll.- vel. Por que'? O que devemos fazer?"
ven!llr:iros e cond�nadGs, os I "Por que Quandtl ,-,=,lto do trabalbo nunca c;::nsigo uns

quaIS, segundo a lei espanho-I minutos de sossêgo para ler o jornaI1" ,

b, tivcra!n assim uma oportu- Aí temos alguma� umostras dos problemas que pretende-
:1idade para salvar a vida, I mos exarninar com r: lei'or. Mas é nreciso lembrar-nos de que "QUE

_

o Presidente Roose-! a vida em Lmi1ia é 1111litü mais de que acomodar crianças é,'
velt :"tOil c:crta vez uma re-

I estabelecer um r::gime agradável de vida. Podemos fazer de-,
salu:;no legls1::ltiva conceden-' la uma ex:sténcia aleg"p, rica e digna ,de ser viviÇla. A cria
<lo 5!)O,�OO dólares para a ção de uma famili I é pf'sada_. não só em termos de dinheiro"
eonstruçao de um monumento mas tambem de trl:lbulho, preocupações, dores de cabeça e sa

:1 Vli11 Rogers, alegando que crificios. Como fazê-h pagar-nos bastante por esta luta, pro
<'seria n1ais agradável à mc- porcbnanào-nos orgulho e satisfação'r Eis a pergunta básica
moria do áior empr€gar êsse, cuja resposta vamos niudtlr o leitor encontrar,

_Itlinheíl'o em algo que propor-) Não podemos apTO'f'l1tar uma solução satisfatoria para to
ciotwsse alegria e prazer ao dos os problemns, mas desejamos partilhar com o leitor {I

coração daqueles qUe êle dei- que a experiênciu nos tiver ensinado,
�.����-v���__A-������-------" XO\l neste mundo", '

.___� l't����������������������������������������������18j

I Iher

Escreva detalhadamente pai'.a a Caixa Postal 7 9 1 �
- São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em
horario improprio.

•

FAZENDAS CA'OTlvtIRAS -- LINHOS TIWPICAIS

NACIONAIS E ESTRANGBIHOS

POR PREÇOS NfC'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

RUA 15 OE NOVEMBRO, Nr. GUl

B�Ul\'[E�rAU -, BTA. CATARINA

Sófre?Tenha Fé

TaPETES « ITI»
- Matriz: I TA J A r

em 23 de Fevereiro � 1935 Endereço TeIeg

o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS LINDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

não exigível

depósitos em 28.2.53 mais de

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I MOS. A.

Rua 15 de Novembro, 900 �- Blumenau

Senhores ,CIRlercianles
R,F-r:V.llRMOl'l

CREME DENTAI" "COLGA'rE" - PEPINOS EM VINAGRE
.'lIEMMER" - EXTrtA'i'O DE TOMA'fl': "eICA" -

AÇUDAR "IlNIAO"
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vibrnç-ão à Nosso públfco, saudoso de
..

.

"ma bem cotejo pebulistico;
o -

•

!
pc.der[Í' encontrar na partida

.11 ,

. l·al """" ........

l1II!

a"ra,Rol!
,�. I

·aproyeitu;u-se. bem' da opoftunidad'e D Bandeirantés !
Pode-se dizer. sem' medo bastante enlameado, �m ,vil'

, �oleaci.óres 12r.ra 0, Ban-I'de; eri·ár oue-.o:Gluíraní- foi tude do mau tempo reinan- -qeIran1,es,. RudQ!fo .?'oJ:v,) e I
à luta contra o Barfdéir.tin.i te,na tarde dedomfngú.'Qon Egon. Para o Guaraní, Anni i

tes, dómíng<tlilHíno em Sal- tudo, o elevado número de 2 e Rubens, !
co Norte, j� derrotado -. Irn- tentos conqtl�stados sf:;rviu Quase' não foi notada a:
oossíbilrtedo de contar com para entusiasmar os especo presença do a�)jíadbr Wilson Ià concurso de -clneo -playzrs tadores presentes, tendo si- Silva durante a pugna. tal I
titulárest cuja: situação aín- do o triunfo do Bandaíran- a perfeição de sua arbitra- ida' não esta regularizada, G tes justo, sob todos os as- gemo Interrompeu os lances
clube da Itóunavâ

. Norte, pectos, de vez que movi, quando necessário e agiu J
mesmo assim, s�fteú um re_ 'nentcu-se com maior efici- sempre com 'honestidade,
,,"és honroso, frente ao Ban- êncía durante os noventa Arrecadação das mais fra
deirantes, o qtúil 'soube se :1·"nu1'os de luta. Os' bugri cas registrou-se, em parte
aprovéitar muito b:::nl da 0- nos lutaram muito, porém, Ievido ao mau temno: CrS.
pJríúnidade, inflingindo ac ;01n seu onze desí'alcadlssí 3(58,00. 'Equipes:

.

seu adversário o seóre de 5 .no, nada puderam conse- BANDEIRANrrES: Alex.
x :3, guir, eh prático, Ivo e Walter; Alcides, Kunz

Nã::> correspondeu plena- No time vencedor sobres- -= Raimundo; Alberto, Egon
mente o embat� entre as e saíram-se Ivo, Kunz e vei- Rudolfo, Vf.:ldir e Mário, TOi"i'5e;�t i�i�in �a b�sq.u ete daquipss acima mencionadas, dir, enquanto Jorge, Edgar GUARANI: Jorge, Wi- i lU UI ,.ln1.i..9�'J! .1\ � i[E -

não só devido aos fatores já = Romeu brflharam no es- �'old e Edgar; RaU, Romeu cid�tI'... �� tar IflO de sábado•

enumerados, como também quadrõo do (lU1.1'O lado do e Joáor André, Rubens, João I f.a�t; !Ul!l lu lIli

pelo 1l1aU estado do camno, �ío, Paulo e Anni,
. Censtará O meSiHD de 5 atraentes pelejas

,��1i.�n����minu�;;;� :'Níniclal'-sc-á na tarde du 5.0 Jogo -Vencedor do

� n V I S O lia' 16, sábado vindouro, a ��.o x Vencedor do 4,0 -

,f,
.

II íempcr-ada oficial de nOSSd Juizes a serem designados
LADISLAU O ALFAIATE DO MOMENTO 'rEM O basoucteból. Na OCasião, a

- Horário: 16,30 horas,

Lígf� Atlética .Blumenauen- Cada enconh�::> terá a du-
.
PRAZER DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO E

racão de 20 minutos, dividi-SE' promoverá o tradicional ':

Torneio Inicio, um espetá- dos em dois temnos de 10
culo sempre apreciado por minutos, havendo íntervalo

aqueles que são fans arden- de apenas 5, A agremiação
tes do esporte da cesta." que não se apresentar den

, Pela número de clubes tro do horário. estabelecido

�
participantes, cujos quinte- será automáticamente des,
tos estão capacitados a jo- classificada:

:gar de acordo com suas ver- II Fraqueza em geral II
��x,;��������P"""R1ilÇO DESCE

. dadeíras nossíbtlídades é de II VINHO C1REOSOTADO 1\(Jade a id f"l ida 1 '�...... . ��"'>"''K��, - ,

IJ étYT-""'JRA
anos

' :as��d�!: � ��p���c�;oe t!:;�. I"
. -.

"a-
.

h
-

'

d ii d I';':;' acr�ditar que &. sabatina �"..".

xou a melhor 1lf: ímpreosões en- .. na..gl��ç o. ama0 a a qUI fA . e vo... espcrtíva corresponda intei-

tre,os de�portista: de F:orian&- 'h:i é'ofiérta do Ghfàsio Estadu'!lI' Pedro III ramente à expectativa. o-pohs, 'senuJ venCIdo bl'lJhante� .

_ �

8
,

' .

uni II UI II ! ,·.t;, ' ,� 14 ')

mente pelos parll,naenses "que, A1nanha pela m&.nhaj ce!". tra mtegrada de rapazes do

\
Cu- eJos cocneçarao as ,�O

m�ll).or pre,p��'ados fk;;C(lm��tp., ica,da,s 9, �o�as, .terálugar�a � Ginásio e Escola N3rm3.: h::ras, 71� qu�dra, do Greml�e ,.l�tados aI,nd:- de· mel�ores solemaade 'de lhélugura'çao Pedro II. Esportt'\o ?hmplco. A,no:, ...quahdu.{'\E8 teemClil<S,. con;ngna.� ·d .....ma·.-·nl·f:"'a· .

ou' dr' ",
.

d
I
'o t· t Ü,bela de Jogos confêcclO-'

.. . t, ,t t ,_o ,

1 ',_ <L iS ...,-. _

a a .', e, acon eClmen'o como se ' '.' . ,

-

Iam ICS en o,�, por ln el'me .'
1"'" 'I b t d' G'

.'. . .". ,'. nada segunda�felra a noitedia "de Carl'aro 2 e Bl'uda, con- 'voe luo co er'a .) maslO, pode notar, e bastante �x- '. .'
o

'

' ,

tra 'zero de nossos rcpre:,<,ntan-' Estadual Pêdro II, onde se: pressiv.:,pois em Blumell'�u e a's�gull1te:
tes, encontra sediado o Grem:o: ajnda não existia qualquer 1 1;� J?go --:- G ',E. DU�Jue
Os ur-3istenlef; ílhéo',; tiverám Esportivo Professor Trinda- ! qúadra de volei cobcrta,- daí ue \..-êlXIaS. x lbere - J':I�es

opJl'tunidade de r'ever em ação,· de,' merecer ,o f[�t::) um registro d4J ;al�:,lras -- Horano:
noouadro dl.i Santa Catar:na, N t t'd d

-

todo esp._�cl'aI. 1'al empreen. 1_, ...0 lLlas,
cracks como

.. F'ntéco, Dia'nanti- 2S a opor unI a e serao
-

"

1 d
.

f "{ d'
.

d' d 2,0 Jogo - O�im''''ico x
no, Chocolate, Procópio e Beck, eva c.s a e e1'0 niersos lO- Imenfo eve-se aos esfor' . .

, Bande'rante:; -- Jil':;:;s c1.oc,;tr.s' tl'es ultil'ÍlOs "Il'egrantes .. ,gos de volei entre sextetos co�, princ'palmente. -d:s sr;
de' uma gra,nde intermediária'

_ fJrm,Ldos por alunos radica- 'I' Rudolfo Gerlach, diretor d�1
que pO'';5uiu o Á.vaí d 1 h'd t E 1 NT,ão e outros, TO�i(!.): li'el'e1'ira',' os aque e con eel o es a-' sco a ormal Pedro F,
.Joaquim,

.

CaIraro e outros .jo· nel€c'm·�nto de ensino, sen- 1 Joaquim Fbriani. presiden
gadores'paanaenses conhec'dos, do que na·partida de honra

I
te do G,Es Professor Trin·

(l� :�Odos nós atuaram na turma I medirão fJrças uma equipE dade, Edgar Arruda SaIo,
VISitante, "

.

t � , f
'

,

.

,
,.. _nlX a ue' _lro essores e ou' (Conclue 113. 2a. Página letra O

'

.....

O'�.', .

,

•
<

"

.".

MaltrDinaôe • Elzbel�]oebler :
,'JARDIM :sÍlUl\IENAU

PARTOS..;_, PARTO snl DOR _' ClRAVIDEZ E
..:.-.:._ COMPLICAÇõES __

o

'.
'

� SERl1!IÇOS FREt·NAT-!\L
CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS - II - 11 HORAS

VARIADO' SORTIMRNTO DE CASIMIRAS DAS MAIS

AFAMADAS MARG \R A PREÇOS BARA,!'ISSIMOS,

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

,

.

.' .:',
.

'�" .

�������.". -
..., .

:' 'IISIIIUIO' Df·,· .

DjbflS� OUVidOS Nariz,e, "; Garga8ta�
dos D'5.-

layares ..

i\. vBedade. no l"lntanto, é OUf.�

n;w f'ne()l1t rou ní:liül',,:, <liflcultl;J-'
c1f:!':;; )}!,ll'9 eheg31'" h vi1ol·ia "., ·i
.

� O. �,O'];l'(; ',JS· alvi-negl'GS, mui:o

f1:ste Instituto Espe6iallsado está,Magnifiea
menté Montado'e Instalado com a mais
Moderna. Allà:reUiagem para todo e

.

. Qualquer Ti-atllmento da sua: '

,

" especialidade
Todo o ,seu Instrumentai foi Recentemente

Adquirido eIlÍlportado da Suiça
..

Alemanha; e America do
No:rte.

FuteBol' em:,lIlo di
.'

Testo

Em,alê· no· Clássico da segunda djYis ão
.Floresta de. Rio do Testo 'e', Quadro'J. _:_. FLORESTA

--I
tas faltas e permitiu aô botina'

,U�Jão '.lecTimbú, u;m dôs é1á,�f;i- Carlos; Htrberi e Henrique; No!'- das que se via ::! todo·in.�t.ante,
C'JS da 2.a DiviE'ão, diS'}mtaram' bDltO. Dado e Waldemur, Can- Errou arnda na . cron'Jnwü'agel11

� ,partida principal da. ,r.odada gur:í, Lui;;ihJlo, EricO', Cor'

�cnceI'rou
o �rime:l'� te,mpo CO!J)

m!1ugura,L <ló certame ofIcIaI de reu e Herbert;.. .apenas -10 mmutos <le Jogo..

UNJAO --;- Lauro, CUI t . (! Lu - 1I!It't.IIJj�tI.'i"· ,

la; Alvin, E}jmir e EU; Chicu, AnormalidadeG - Durante a

Mengal'da, 'VVeriler, GerátdO' c AI- partida não houve, porem ante'3

bano.' de iniciar a partida os Din,t'l'

Os melhO'res _ No .I"")lcst:t: res do União percebeI'am .� e'-

Carlos esteve inui!i:o seguro. f('7. tudo de alguns elementos do�

'fe'33 espetaculares, não faí cul' quais o sr. Repl'sscnta:nte da 1,'

pado na boJa"aue tocou ,nas Gua,' ga se fez acompanhar, inclu'3Í\'c
redes, po's Werner desferira nO' recinto 'Je:stinado ás nutol'i
'mna bombá. ·de fora, da úrea, Ci)" dades, diú,ndo. :,qu.! um delps ê
1':>1'an'do uma. falta. A zagn; mui irmão ao qual foi sOCOlrer du-
'.,). bÔ9, Na intermedíár'in mern, rante o �.)go, abrundonando rJ
0::0 '.!estaque' o 'pivót Dat'cio. ex- seu posto, quando deveria estar
o::plent."'l no 'à}Jl)io· e ,seguro nas atento ao que. se pasGa�� _�

C'l)

':�f;fe;'{ls; Nó 'ataque Lu'zjnho, o .calllpó�e não se preocupar CO!;1
'"e1ho1', '�f!!"lÚdo de nel'ttl Dor

..zeu's capangas e irmão em.hl':a-
'Correa <: C;mgur(J. .

No União.
, , 'S1lJoS, Imaginem, onde vai parar'<",urO' prlltiço�l' defesag míla- Q' ,nosso' futebol, se o ca.mpc'Jll'-l.,
·-rrasus, eÚá il1Clho�,ándo dia to mal com�ou, acontecendo
:lia n jovem :>rllUEiíro Timboeu' ,coisas tão. ·lamenta.veis.
se. Na, zal!;a Lula esteve exce·

.

Jante. mosti-ou ao.,.· -seus ��JYll)a
"1heiro',;; com" Gfl. :')I[a, ,{utebol
Curt

.

com a:ltos; e . baixos nO'·' pr':
meiro: tarnpó., ií��mándO"lle', . po-
,riam no segundo_'; A1v"11 na, asa.

miWa direita' ,esforçado" .•como

>'empre, Edmir o melh'Jl' da' in
l'enI-

WALMAR SCHWEDER
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BLUl\'lENAU, 13-5·1953

com O'
OHmpico x Vera Cruz en

t}'2'c':llimcntos os mais vu

ri:dos, na tarde do próximo
domingo .

....... ...
"'
............ � r'.. "" ..

INDUSTRIA E-COMERCIO

R.EPRESENTAÇAO E CONTA PROPRIA

Sulteco Ltela.
Rua '1 de Setembro 1922 - Blumenau - S. C. - Caixa

...::.;. Postal 521 - End. Td.: "SULTECO" -

LABORATo'mo ESPECIAL PARA TEST :;: CONCERTOS,
REGULAGE)'i. CAI ,'mAGEM, SINCRONIZ,!\ÇÃO DE BOMBAS

lNJECTô:'L' S DE QUALQUER SISTEl\lA
-----:��:.x:x---

TA:'tlDE:\l PAltA BO,\ Bi\.'" ALlll1ZNTADORAS E REGULADORAS
AP!lF:ELllO r�:PECI·\1, PAltA FORNIAH .Jl'NÇ'üES PARA 'rUROS

pr; ALTA PRES::;AO

---------xxxx-----

M/,QUI:'IA F.SflECU.:, F: !.U'fOM.'\TICA ALF:i\L\ W 1 L B A E R

------ ---- xxx:,:.:-·�--- ....

sJ.:r,v!(o (;FA'J'{;J'I'f; DF. F:�/.M�� me PHES�ÂO K,\1 MOTORES

Prepare
o futuro de
seu filha
dando-Ih, II

S. E.- Duque dr, C2�xias -

1.
. Hor�rio: 1;1,00 hcge,!,:,

3.::> <Togo - Pa;mr::l'as X

Ipiranga - Juizes do Iberê
- Horário: 15,30 hrs.

4.;) Jogo - Vencedor :10
1.0 x, Vcnc2dor do 2.0
Juizes do Ipiranga -- Horá·
!'io: 16,00 hJras .

Of. Aires Gonçalves
- ADVOGADO
ltealdeneia e eacrltórbt.
- BLlJ:MENAU -

>t"". RrullQU6•. 15 - 1'61k.' 1&(
)'IJí,��"""�,,,,,,,,���,-.....,,,-,,,��
� .

AtencCiO snrs.Oficiais'"

Estofamentos ! !
A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua

Marechal Hermes, nr. 11 {Perto Centre} Civico) em Cu·
ritiba, necessita de oficiais e meio oficiais estofadores
'pua Antomoveis e M'óveis estofados...

•

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os interessailo�" r1everào se dirigir :i Gerencia com

o Bnr. Emanuel'Machado em Curitiba (lU por corres-
pondencia lJar3 C. Postal, 1.242.

'

������

Proles to do União contra a in
clusão de Cangllrú Luizinho e

Pareio no Floresta
Já chegou à Liga Blume- '. go, mesmo com as resolu

nauense de Futeból o pro-] Çóes baixadas sábado último
testo formulado pelo União' pelo sr. Sebastião Cruz
de Timbó, protesto este dando os joadores com�
tambem lançado na súmula inscritos pelo Floresta,
do encontro que disputou Apresentam outras razões
domingo passado em Rio do qU? pr_'curaremos publicàr
Testo, contra a inclusão dos

I
ainda esta semana, se qual

players Cangurú (Beriram quer obstáculo não surgir
NeitzeD, Dardo e Luizinho devendo o fato ser levad�
no conjunto do Floresta, ao conhecimento da J.D �_

Alegam os dirigentes' do D" se não for a Questão de
alvi-rubro timboense que os -'irlida pelo próprio presiden
três citados elementos não te da L:B,F"
estavam e'!'l1 condições de ju

·CasíI·de Saúde Nossa Senbora d'a.Gloria
ASSISTJ:NCIA ME'mc li. PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS,

ABER.'l'A AOS Ml!:'DICOS EXTERNOS

-ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESIN'.rOXICAÇOES - ALCOO
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _ I

AV:ENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 30153

PARAM A"
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::1". Federtco Carlos Allende

pio, visando c:n: �s.sa medida

Isente
subscreve, considerando culados pelo leite, consíderan

estabelecer o crttérío de uma tornar-se cada vez mais neces-

IdO que não existe no Múnící

COl:npleta profilaxia das doen- sárío o lev",ntam�ntJ sanitário pio de Blumenau,' a. obrjgato
ça, contagiosas entre o gado de todo o eado Ielteíro do Mu- rtedade da p'lsteunzaça� do
vacum existente nêste municí- nicipio de Blumenau, por- leite destinado ao consumo
pio, quanto, como se sabe, alastram 1 público. a qual, é certo, não
-- Interrogado pela reporta- se mais e mais, no rebanho, as elimimiria o animal doente
gem dêste jornal sobre as ra- doenças transmissíveis ao ho- mas colocaria o produto cor{_
zões d::- seu requerimento, o mem, quais sejam, a tubercu- taminado em ocndícões de ser
vereador Pedro Zímmermann Iose, a .brucelose e as rnamí- consumido considerando aín
alegou motivos imperiosos que tes estreptocócicas e estafilo- da que são distribuídos' nés
estão a exigir a providencia cóeicas, cujos agentes são veí- ta; cidade, leites de di�ersas
reclamada. frisando que a dis- origens. sem que oferecam as
tribuicão do leite em Blume- garantias necessárias á' saúde
nau por pequenos produtores do Dava; INDICA ao MM.
não cc rresponde ás exígencías Prefeito Municipal, que solrcí-
lega ís sanitárias, pondo, mui- te a co:peração do Serviço de
tas vezes, em perigo a saude Defesa Sanitária Animal, do
da população, quando é sabi- _ Ministério da Agricultura re-
do que o leite não pasteurizado

'

pode ser veículo transmissor
de muitas molétias contagio
sas.

Fez sentir o vereador Pedro
Zimmermann a necessidade de
um cadastro que permita 50-'
lucionar os problemas em fó
co; preservando assim as ga
rantias sanitárias no consumo
do pr-Gduto.
Esfá vasado nos seguintes

tênues. o requerimento apre
sentado á Câmara Municipal
pelo sr. Pedro Zimmermann:
"Exmo. Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Blume
nau - O vereador que a' pre-

RIO 12 (Mcrtdioual l �- O :\10<;' • bí aos CI\!(' apresentem Indí-
millist�oo da Fazenda. cumprin-I 1.0) nu apreciação da� rlife- 'c(·s mn ís baixo de salubída-

do o que f:;i dcl ibcrudo para rentes propostas devera ser I de:
.

IX Reunião C:i.:ngTl'ssal ,

da' �(?ll_cc:did'l prioridade aos n;u-l, c) á�lIeles em C.LlJ� sede h�:
Conselho Superler das Caixas \ rucrpros na orde-m segUll1-j! ja m�lu' eoncentr acao de po
Economicas Federais, assinou lle: pulaçao;._
portaria, determinando a esses a) aos quo ainda não pos-I 2.0) os empre�tllnos.deyerao
estabelecimentos oficiais de I suam serviços de agua e cone- . ter como garantia o direito ao

credit� que promovam o finan X.IS
.

A poptlll1,�:") ("aj óli"(j df'st:J tl'
do_de aguarda com anstedade .e

geral vspectatlvn
-

u tradlclonal
testa do Divino E'spirho S:mio,
o. realismo-se no 'dia 24 do COI'

l'ent�. cuja aeontecrmentc reli-

esgoto e enereia cletr-ica ,

A POR'fARM,
E' o seguinte o texto lia P(J!'

tarja do rn inàistro da Fnzen
da:
"O ministro dos Negcclos di] I

Fazenda, tendo .em conSidera-Ição a polttíca traçada pelo ex- I
celentíssímo senhor presldenta I
da Republtca de asststencía aos

IMunlcrpíos f'acif
í

tnndo-Ihes fi
nanciamentos para Instalnção ]
de serviços de agua, esgotos t'!
energia eletrlca, e atendendo i
ao, deliberado nela IX Reunião;
Congressual d�s Membros do IConselho Superior das Caixas
Economicas Federais. r-esolve I

recomendar a essas autarquias'
as seguintes provldonclas 11:1 I
concesão d.rqucles (�ltj�)re3ti-1

1
TELEGRAMAS i

REliDOS!
1

Por insuficiencia de cndcre- I
�;-, cnconí ram-se retidos na I
Agenda dos C Jl'l""io.=;, telegra- \
mas para as seguintes pessoas: 1Arno Metzger, Aniceto Comes
Mello, Ana Dorotéa

Bentl11Ul-ller, Daniel Fcrmagí. Francis
co Sachl, Heínz Riebau, Luci
nío ,Cris\cfol:ni. N�y Marques i
�Nlcolau L���_t� !

IlDOOV � /p� TE;� �.E'Congratulou-se a Camara dos Vereadores
com a reeleição do presidente da· ACID

1 - Tenho o prilZ2r de co- .. •

mllnicaI',a v .s. que assumi o Iprllvado O requerlmenlo do vereador Pedro lUI.ermann
cargo (te' Agente do Iapetc, •

nesta Ci�i1dc, no dia 9 do co1'-' No seio da Camara l\!Iu-, dente da ACIB, cujo

dOCU-'
prestigiada, com apoio lealrente mes, -,

1 ti
,

Ioi bi
, .

.2 - ES11:_,ro quP.. durante a �lclpa repercu lU com mu�- mento 01 a�Slm ccnce 1- e SIncero, e:n dura ]orna?�,
Imnhu gps(aü COlJilIlUe a me· ta sllnpafl:J a recente ree1:::1- do: pelas autondades mUUlCl
l'ecer o a:'oio dislH.:l1sado por <:-ão do sr. Federico Cario" "Foi empossado, em data pais da te1lra blumenauense

Vt'lf:iSC�11adoo lqnl;e� (�!tlta:,ce�s�,o)r'·nCte�·.: Allende !.lara a presidencia d� ôntem, a -l'ecem eleita I para que, -norteando, seus
'! - -:; • 1 <.( L \:1

1!\ ,-

C
.

1 D'
.

d J\ • - • ,

1'0 di.'!lOr daqueles que de mim ::.a 1l.SS0CLaçao omerCHl e Iretsna a .'>.ssoclaçao CO-1 assoclad�s airaves de sua

necessita 1';1;1 ,

, "... , I Indu3tr��1 de �luer�nau, o mercid e Industrial d.e BIu-, d�retoria, possa a �sso:ia-3_ - CertO de v,)ssa cola))!?- que, ahas, fOI motivo de menau. Coube ao Ilustre, çao cumnrlr suas reaIS fma-
raçaO', apresento na onortum- .
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� dade as minhas" lU� o regoSl)O en re os ve- .umenauense e cora- I a es, em melO as VICISSl-

Cordiais Saudações readnres, considerando o ção", sr. Federico Carlo� tudes que assoberbam os
ADEMI PEREIRA DE ABREU fatÜ'- do sr. Federico CárIos AIL:nde, destacado vereador produtores de hoje·

Agente Allende ser um dos mem- désta Camara, rea�sumir,
Senhor Gerente "A NAÇÃO" bros proeminentes daquela pela sua reeleição, o cargo

1 - Ao entregar a direção Casa. honroso' de Presidente da
desta Agênci:l, para (} colega referida AssocIação de cla-
ADElVII PEREIRA DE A, Num gésto de cOi1fortull-
BREU, quero, muit() e muilo te solidariedade ao sr, Fe-

se. Nesta hora turbulenta,
d V S d 'd'd, , em aue todas as classes pro"agra eccr a . -, o CCI I o denco Carlos 1illende o seu 1
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apoio que sempre me foi dado
, .' (utcras, sem dlstInçao, se

por esse .Jornal. coléga �lJ. �:glslatlvo Mu-
I d�batein em meio. a proble-2 - Na Chefia da Agência nicipal aplesentou, na ses� mas cada vez malS cruciandêste Institulo em São Fran

cisco do Sul, estan'i �('mpre. sá:) de ôntem, um requeri- tes, é Dreciso (lue a Associa
ao inteiro dispar desse Orgão. mento, no sentido d,= ser in- ::;ã� C�)merciai e Industrial

Saudações d d Bl l'd'
JOSE' MANOEL MAFHA serto crn atr, um voto e

r e umenau, 11m3 repre-

Agente congr':ltulu(;ões ao 1')1 esi- i .;entante das classes, seja

Recebemos as cornunicacões
a seguir reproduzidas:
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Senhor Gerente "A NAÇAO"

FI'citaR, Bispo D1<:>_e"$llno,
de autor'dades locais,
As festlvídtiUes constarão de

mlsve campal, que SE!'á of'Icada
por D. Pio de Frf'itas, ás 8 ho-
1'i't14 daquele dia, s-eguindo fl'" :1 cei

Solicitada a ceeper ação do Serviço de Defesa Animal do Ministerio da
Na sessão de ôntem da Câ

mara Municipal, o vereador
Pedro Zimmermann apresen
tou um requerimento ao sr.

Prefeito Municipal, solicitan
do os seus bons oficios junto
ao Serviço de Defesa Animal
do Ministério da Agricultura,
-no sentido da sua cooperação

:' 1 pana o levantamento, sanítá
I rio do gado leiteiro do munící-
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CONTRA CASpa.
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