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I 'Ula $ugeslâo a fazer
Assis CHATEAUBRIAND

Fiquei muito satisfeito com
a inclusão no Plano de duas
emendas de minha autoria, u
ma delas. que destina Cr$ '"

15.000.000.00 destinados a

empreendimentos de .assísten
cia social aos trabalhadores
das minas de carvão.
ses recursos poderão ser.

DIAMANTINA, 10 - Vendo para transformá-lo em fundos
este Estado de Minas tão po- suscetíveis de minorarem as
bre, tão baldo de recursos - nossas dificuldades.
como aliás todo o Brasil, de Pouco importa que o algo
norte a sul - a gente tem von- dão seja do Tesouro ou do
tade de perguntar ao governo Banco do Brasil. Tudo da na
federal por que ele faz demo- mesma, O Tesouro não é quem
rar tanto tempo a venda do controla o Banco, do Brasil?
seu algodão da safra passada, Mais os dias se passam, mais
____

perde substancia o ativo que
o governo tem, expresso na
safra de algodão de 52, pelo
Banco do Brasil adquirida. Ju-
1'05, aluguéis de armazéns pa
ra guardar mercadoria, empre
gados Dara guarda-Ia, a quanto
montam as despesas que, des
de junho de 52, faz o governo
para reter tão dispendioso te
souro'!
Adquirida toda ela {teima

muito acima da paridade do
mercado internacional, a safra

CHURCHILl DEBATE UM NIVEl
d�;�dO��j��'e���a,a�a(��táb:::�daâ.

.. fora, quanto antes. Cada mês
:' ;quP passa são entr« 40 e 50

... milhões de despesas a encare-

M AXIMO 'D Ii.. CRISE ·MUNDIAL ceI' o produto.
rv F\ ' po��,l���r�â��ll��.t��l:- cl:l��4�:

üve enHejo de chamar-lhe a

atenção para 11 drama de um

comercio importador, condes
nado a volver-se, todo dia, pa
ra um mercado de cambio"
pobre, cada vez mais pobre,
de dívísas de curso interna
cional.
Como então sustentar o Bra

sil de produtos e matarias pri
mas essenciais, com dolares de
42 e 45 cruzeiros por unida
des?
E' o díretor da CEXlí\iI um

homem que conhece o cí'lcío,
Ele alia, á honestidade pessoal
uma larga expcriencía do co

mercio bancaria. E por isso
compreende que, sem urna

massa de ;manobra, não lhe
será permitido aguentar, 11'0J

departamento que dirige, um

comercio internacional, em

condições normais, que não
seja a chaga viva que está sen
(Conf'lu! na 2,a p9!;. 1etta AJ

ENCONTRO ENTRE OS TUES ORANDES - "BASE PARA O ACORDO NA
� - - CORE'IA A PROPOSTA DOS VERMELHOS" ��-

LONDRES,. 13 (UP) - O
primeiro ministro sir Wins
ton Churchill declarou que se
deve realizar, sem demora,
uma conferencia de "nível'
máximo" entre as principais
potencias do mundo; queren
do significar, ao que parece,
uma entrevista. reunindo ele
próprio, f) presidente Eise
nhower e o primeiro ministro
soviético, George Malenkov.
Em presença dos embaixa

dores de 21 Daises, que ocu
pavam a tribuna dlplomatica,
na Câmara dos Comuns, sír
Churchill pronunciou, clara
mente, a,-sua sensacional de
claração, manifestando-se nos
seguintes termos: "Devo dizer
com franqueza que, apesar de
todas as incertezas e da coa
fusão em que se encontram
os assuntos mundiais, creio
que se deve realizar, sem mui-
ta tardança e delonga, uma

f ( A S A ( O Sconferencia de nível maxímo I
entre aaprincipais potencias. d IAbrindo, um debate a fun- e

_

do, de dois dias, sobre polífí- Peles - Nylon - La
ca externa, disse, ainda, (}. pri-I) CASA "A CAPITAL"
meiro ministro que "a ques-

tão das condições que devem
reger a troca de prisioneiros
na Coréia, foi reduzida <a ter
mos que não implicam lima

díscrepaneia de princípios.
'I'udç quanto agora resta pen
dente é o asoecto ao metado e

da execução",

Prosseguindo, declarou:
"neste momento, não vejo ra

zão alguma para que o plano
proposto pelos comunistas não
possa constituir a base de um,

acordo, uma vez que tenha si
do apresentado com esph-ito
de sinceridade".

I'Houve acordo para a solução:
da gréve nas minas de ouro 1
BELO HORIZONTE, 13

(Meridional) - Foi assina
do ôntem à noite um acor

do entre os representantes
dos operarios e a Compa
nhia Morro Velho, para

cessação da greve em No
va Lima Raposos. O acor

do foi assinado na presença
do governador, comprome.
tendo-se a empresa a pagar
os dias correspondentes à

parede, concedendo ainda
PARA COMBATE

'A MALA RIA
aumento de 20 por cento so

bre os atuais salários a par

tir de 1 :4, até a decisão do
dissidio' nela Tribunal Su

perior dõ Trabalho. Aten
dendo ao pelo do deputado
WaldomirÓ Lobo, concorda
ram os grevistas que o ser

víco nas minas de ouro se

jla· prorrogado díáríamente
uma hora, até atingir o to�

ondente ao�. dias

Convenio com o Estado de

Santa Catarina

Barros

deputado· Derville

Gárcez ,e Adhemar de Bar-l sr� Adhemar de Barros de- I do presidente nacional do
ros. E: certo que nos últi- sejou a solução do problema 1 PSP: está de acôr�o .com a

mos dias houve atmosfera para setembro, quando de-j· proposta: Renunciaría. O
de crise, tudo por causa do ,verá estar de volta da Euro- sr. Garcez, recebendo a co- ASSINEM ESTE'
discurso em Angat(uba. A pa, nara onde seguirá bre- (Conclui na 2.:1 }1ágiua letra. G)

i JORNAL
separação andou por pouco, vemente. O sr. Nogueira - --_:.._.. --'----------------:-----==-.------:-.---

�!::�:r:��;:�����o:t���= �;����i�i�::�e�!�s�����: Gruen'Iher novo chefe dasdo 'novamente l!m caminho dl�ta. Del.x�ndo oiCampos í ,
�e.��. t:ro�;�e��d��e �enSJ� �������' ov�;��r;;��!�arabO:�lfor·ças a II- a das na Eu·r-opa�������oPO�em�������nt;� !a�o� el:!:�Ua��gosCO�:��,

'

Isso determinou em o sr. fiéis, trocando idéias, Sua Ridgway assumirá o comando do Ea M� do Exército dos EE.' UU"
Lucas Garcez realizar uma tendência natural éra não

re�nião ô�tem, no Campos r�l1unciar" atendendo a

pró-, WASHINGTON, 13 (A,l<'-! gosto que o. a!mirante Rad dos comunistas chineses na

E!lseo�, para esclarecer a xIJ?a e:>co�ha do su�esso1', P) _ O presidente Eisenho- f'ord' iassurnrra suas novas Coréia".
sltu�çao. t�ndo o

< govern�)_ po� sofrer:a um S€1'lO gol- wer completou hoje a re- funções de chefe do Est�do Nos circulas informados,
pauh�ta feito uma exposi pe o seu esquema para d 1

- .

st d s al- Maior das Forcas Combina, pensa-se que a nomeação, do
ção auto critica 1 955 Várias companheiros

mo e açao previs a o ,

almirante Radíord constitui,

,-. ' , .

. ,tos comandos americanos a- das, que - é o posto mílí- u

O mais Importante con- do sr. Adhemar de Barros .

d di omea- tal' mais importante dos uma "advertencía" aos ne-
•

tí
.....

f
.

dAI d nunclan o lversas n '

SIS iu na exigencia ormu- -eonsegurram emove- o o
eôes. . d Unidos S,. gocíadores sino-coreanos de

1 íd Iicítami t it
.

t
.

t '!; Esta os ni os. empre se
...a a exp ici amente ao l1S· proposi o In ransigen e e o

•

ider st ca 'tal que "devem provar sua boa
sumir a nolítica paulista sr- Baroní Mereadante e ou- A mais importante, em- consi e!lo� nte. Ra df Pd1 fe''', facilitando a conclusão.l

que o a rmran e a OI' a-mediante a renuncia do sr. tros proceres do PSP foram bora não dirétamente ame-
. . _ . de uma tregua na Coréia,

Adhemar de Barros da di- incumbidos de transmitir ao r'ícana, mas "aliada", foi a tríbuí llnportuncla extrema
e daí- a suplosição de que

retoda estadual do PSF. O governo do Estado a decisão designação do general AI- á Asia �. que é partidário medidas ofensivas impor-
_��__� ...;;__.....;._ _:._ _'__:.:::::.;.:..:::.�_.�.�--�-::::--::=-=-�=-......... froed Gruellther, chefe do do bloqueio aero-nl;lval, tantes poderiam ser prepa·

"

t
.' J • Estado Maior da "Organiza-

mesmo de um bombardeio radas anós a entrada em fuu

,rans.glvei O regllTle cão do Tartado do Al:lanti-
intenso cios centros chine- cão do 11ovo chefe do Estado

�o norte", isto é das forças
ses Dara obter-se a "cesssa- 1\.'Iaior das Forcas COI11.bina�

P r e·s I- d e n·c I- Q 1.- 18 t a,
aliadas na Europa, para <;ã; da intervenção'militar das'

'.
'

;: substituir o atual coman-
dante chef'2 dessas forças,

pessoalmente a cada um dos general Matthew Ridgway.
deputa�os o seu_ponto d� vis- Este por sua vez passou a
ta, pOIS que nao acreditava '

.

h f d E t' d M
.

que da tribuna, um discurso ser o c e e. o s a o
.

alOr

Icontendo sutilezas constitu- do ExercIto ' Amencano,
cionais, _chegasse a imp:z:essío-! função que assumirá na ex
nar a Camára. E conclum:

I piração do mandato do a'

'UE desse modo tenho que tual ocupante do P?sto ge
fazer cerca de oitenta discur- neral Lawton Collms, em

sos ao pé do ouvido, ao invez agosto.
'

explicar dEi um". �

Houve equivoco ua mlusalem
de· felicitações ao lal.�,nulra

RIO, 13. (Meridional) - O
sr. Gustavo Capanema achou
remota a possibilidade de a

provação da emenda· parla
:rÍl'entarísta· a despeito do pro
nunciamento favorável de mui
tos deputados e senadores, de
monstrando a seguir que .o' re

gime nresidencialista éra in
tangível, de acôrdo com a .,

RIO, 13 (Meridional) - A
Câmara dos Vereadores de Ba
gé, no Rio Grande do Sul, te

OUTRAS NOMEAÇÕES legr,afou ao marechal Eurico

O almirante Arthul' Rad- Ga�par Dutra, no dia 19 de

ford,·· comandante· chefe das abril, felicitando-o pela passa

gem do seu aniversario.
forcas navais.americanas no O marechal, muito pruden-
Pa�ifico'J foi nomeado "che- temente,- pediu confirmação do

fe do Estado Maior Combi- despacho, pois, sendo dia de
aniversário do presidente Ge

nado", isto é de todas as for- tulio Vargas, seria passiveI um
CélS armadás dos Estados U- equivoco, dada a sua qualida
�idos, em substituição do de de antigo presidente. A eon

general Omar Bradley, cu- firmação foi positiva. O tele
grama se 'endereçava, precisa

'Crus em 2%; se coloca contra

Ida
de ficar seu; professores. jo mandato expira tambem ente, a ele, marechal E.G.

o interesse do povo. O or,ado.r O orador c.:0nc;lUl apr�sentan- no mês de agosto. Dutra, ex-presidente, cuj.o a-
'

cita numerosas leis e provl- do um projeto de leI conce- Foi ainda designado o al- niversário, aliás, transcorrido
dencias que já. teria adotado·· dendo o referido auxi!�o, mirante Robert Carney, co- somente segunda-feira proxi-
presidente Vargas a favor do

.

.PORTO DE SAO ma, dia 18. E' o seguinte o tex-

povo e por isso ,não pode ele . FRANCISCO
. ,

mandante chefe das forças to do telegrama:
ser acusado, de inimigo desse O deputado FranCISco Mas- navais aliadas 110 Mediter- "Marechal E.G . Dutra. A
inésmo povo. '. carenhas, referindo-se aos ap�- raneo, para substituÍr o alo, Câmara dos Vereadores de Ba-

AUXILIO A Ul\l GI· los da Assemblêia LegislptJ;, h 1NASIO DE ITA.JAI va e da Câmara Municipal,,_de mirante William Fec te er gé, por unanimidade de seus

O deputado Bahia Bitten� FlorianopQlis, a favor do rea� como chefe do Estado Maior membros, aprovou o requeri-
court deu conhecimento à Ca- ,!2arelhamc!lto dos p�rtos �e_ da Marinha Americana, não mento da bancada do PSD, pe-
sa de· um abaixo assinado re- São FrancIScO e FlorlanopoliS$ t·· d' f- d

dindo fosse consignado em a-

d" h "voco com se en o, porem, lxa o ta um voto de congratulaçõescebido dós alunos do Ginasio lZ que a um eqUl .

de· Ita�ai, e,no qu.al se ped.e os r.elação ao ultimo, pois o mes� aInda. a. data e� que
..

essa as. excia., por motivo do
a

d b t t
-

t
.

f t transcurso do seu aniversário
bons afici'.!s da Assembléia, no t}Uo, desde 1941, vem sen o . SU S 1 mçao 'era e elO.

sentido de ser eoncedidQ àque devidamente reaparelhado, natalício. O vereador 'fa:rcisio
1e estabelecimento de ensino, sendo que todos os anos são ADVERTENCIA T,aborda, em seu discurso de

um auxilio de Cr$ 100.. 000,,00 ali realizadas obras importan- S" t' d· 16 d _

justificação para o encaminha-
C 1· ,.

.,

letr� C) el a a par Ir e e a menta do requerilnento. re-
pois· do contrario está emeaçu- (oue UI na �.:t, pagma, ,� ,

•

uortou-se às rf!alização do seu.

governo que tantos beneficios
trouxe a este municipio, Le
vando à V.Excia. essa comu

nícação, apresentamos nossas

saudações. (Ass.) Dr. Arnaldo
Faria, presidente".

)

.......... a 1Il1lt1l11'8 ea. ê

enl8t1tU'. ,elOi .,1.' 'talBlnos

OFORENO
(ona..� 1�ltfn!)

O mii>demo IratamenlO dos

rvnç6es temininas
.;4' ,......_ II.

hoIl ........ndo Mógolhaa.

v- plO-1lllf. do

UIIIRU6ftl1l lltO. Dl

" CiCiO lUlU ',I,
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SEGUNDA PA'GINA !&b�

Vende-se por motivo de mudança, e por preço de ocaaíâê,
uma bem apare]JJ.ada.,

Vêr é tratar na Gráfiéa TU!li Ltâa., - Rua l5 de ND
vembro, 1360, ,(Fu:pQ(Js).
--�----------�----------------------------�----------

V,E N DE .. S E,
Um �F!'en� com 16 mil me

tros quadra(los .eem uma casa
de madeira em'ÔtÜl1.O' estado,
rancho e p:Í$tagem, sttúados
em, 8.alto, do N"Orte' (Estrada.
Geraf JariÚ:'úá)+ __::_. Tratar na

Rua. IS de ,No.vetnbl'o, 313, fo
ne 1531.

-

Mo�� 'com menos de 'IS" anós,
qui tenha ,boa ,caligrafia ,

e

saiba 'escrever à máquina. A
presentan-se n6i esc,r>Ítório dar;
Indústrias ,Gerilis Cássio Me
deíros S. A. -" Rua Exp�ieio·'
nárto Sapueàla, 71 - .Blume-

� "'1Âi ..... ,,�,...�........ .. � -

I A OR6ANJ tA ( A ()
8tUMENAUENSE ,

lida.
"ém ílára, venda:
riiversos' l&t,," na: Rua

Setémbto ' Otimo loéaI
,II' (

morauía. ,,' i :':

"1 terrenc {le 15Jl metros qua
dradoz, no Bairro de Bem Re

tiro. 'Preço "lc ocasíão.
'

1, ter eeno no .Jardim Blume

nau, :ro�dintlo 1: metros par
:lO. Local de grande futuro.

'l?'O!úenos na I'onta. Agu;l:l. '

1 bungalow no llr.lrro da V,,

:I1a. (Juase 110Vfl� '·['erN�no de

420 metros quadrados. Otitna

situação:'
'

1, casa 11a praia de Cambo

rtü,: com 3' quarros, l'sala, ba
nheiro. cozinha' e 'quarto para
empret�adil, Terreno de aproxi
madamente' 28m x 30m. Disu

: 7íl metros 'da praia. otlmamen.

1 te localizada.
1. Diversos lotes na Pra1a de

Catnboriú.
2 engenhos de serra no mn

nlcipio de lbirama, 11,5 quiló
metros da estação de 'l\Iàtador.
Arca de 10 milhões de metros

quadradós. Tei'ras' com grande
quantidade de madeira de lei e

que se adaptam a 1iiversas cút
turas, Preço de ocasião.

1 5el't�ria"na Séria' do Cam
bará (Iblrall1-\l) - ctlM 'serra fota
e tccomõvet nóvos.' Gmnde

I
PWdll<i!O. 'Madeira de- lei, 'pi-
MO. etc., 'üe 64' l�s:- '

l' fecularia, ,:- fábri,ca de gIco
sassafraz, 1 serrarill'�nad'f,d
centro, 1 fâbrica d�asta 'n1e

câ.nic� com!. 2
.

Serrariag1-"Tiçot"
e reserva 'de' 36.000 pinheiros
adultos; i linda fazenda CMn

5U.OOÍl.OO'O
-

meÚos 'quadrados,-
tudo 'situado' no município de

Ta�.·'" .

Lót�5 'em Curitibai situados
em dÍlTersos pantos da cida-de.
'l'errenos de gr;úlde c, rápida
valori:t'ação. OUmo emprego Ite

cai)itat ...

t.émÚe-�e que você realizará
os seus m..lhores negócios imo

biliários ,lIa Organizacão BIu

n1enauense Ltda,. ii rua 15

dê Nóirembro S;ó;' l,o andar,
sala nr. 5, com telefone lãi2.

�

KOLYN05combate as cánes
, �A 'dêrtdª, m0gel'na, 4e-�
monstra Que:,9 crelne
dental Ko!ynós-étimnat&
efetivamente as Cáí·ks.
A espuma concentrada,
suave e penetlf'lnte de
Kolynos elimina os áci�
dosbucais,perfuma o há�
lito e r�nde muito mais.

Um lindo ierreno; com llnla ea- ,

.a de madeira. e díve:tsos: ràncl1os,
pe:rt� do perímetro urbano da Vi�
ta de Ria, do Testo, medindo SO, li;
SOO metrs, _ Frente com o Rio do

IITesto e cortado pela estrada geral
Blumenau-ãazaguâ do Sul. Trata.r
com: Rodolfô Klotz, na EIDpresa

IKal'IDO Ltda.; RUa dr. Sappelt, 177

;n� I;';;T;"� s I

HOJE :- QUINTA F:EIRAi às 4,:31) e 8 hOl'as.' .

JEAN KENT - JAMES DONALD - HIGH SINCLAIR
NO EXT.'lSIANTE E MARAVILHOSO' DELffiIO MUSICAL:

., A" D A M <A 4 t E '6' R t ff

228,00 até orn modelos

o!abanUne!chantung desde 295;00: Pulover e
",

,

, Precisa-se de alguns oficiais
de pedreiros. Informações com
o construtor Elich ,p, Georg,
Rua Baia 42.0 o__;. Ito�lpava Se- 4f blusas de lã,' P01" preços sem coneoTrência.

,

'VENDE-SE um em Cambor'iú,

I ,22·x�4 mts-, situado prexímo à 'M 1Praia. Preço de ocasião. Infor-
I !", mações' à- rua ,15 de Novem-Tbrigacâo da ve�'i�icação de�es' feira. Essa missão, que

hro, sn - Fone, 1531. I doc�un�nto� s1i1]eltando-s� am- económica c financeira. pro----:----;.,._----,-,__�---I da a fiscalização do orgao re-,
'

descontador. nara perfeita curara acertar o pagamento
I identificacãa da-operação; Pos atrasados comerciais e

I d ) as firmas que infringi- firmar novo acordo comer
r�m diS!20sições. destas j�s!ru- cial. Nesse acordo as prln-'çoes serao consideradas Inido- I' . , _' .

ncas: I cl�a,�� lm�ort�ç�es que l�-
e) a Divisão do r. de Renda I

te" essam ,,,os brítanícos sao

Novem' e a Diretoria das Rendas In-, as frutas, principais que te
t,?rna� s2!'ão _incumbida� d!1 i mos na Inglaterra, principal
f�scaIIzaçao .dIreta �os dISPOS!-lmente bananas e laranjas

CArA DE MATtRIAl
í.ívos desta ínstrucâo: I,' ,

.J � f) esta Portaria vigorará pe- \ <.'18111 de alguns outros pro-
l' co' , 110 prazo de 1 an:». ..) dutos e matérias primas. '

Tipa bungalow com terre- .
'

no, medindo 44 metros de I���'-"""''''''''w.........,.,.,.'''''''''''''''''....,..........�.......,.........'''''w''''''"...........

frente 'por 40 metros de fun- r
( L I iU I 'I,

'

.,

f��: _�!��:'�d!l:o:.!iiK:_ [lfJ;�: [ Bl (J1 D E N J A . R I li. l A B 0, R A T O B I O

�i3:u;S��!Ui��il: d: N:emb: I DR. IIEH I(LE I II
P A e A. II. I A I BWMENAU Rua 15 de N�ve�bÍ'o, 389

,Pl�;���� ��t�fa�1���C�� f Te!efone: 1597 (em frente do Café Socher)'_pontos,mais centra!s. na pro;;-j
1

peru cídadeçde Itajaí, com (1-

'timafreguczja." I'Para mais informações quei
ram dir'ig ir-se ao .s-. Eugenio r
Larig, Bhrmenau, 'Rua São "

Paulo, ,1478. '- 1
CENIRÕ DE iiJlOMOVEIS ,:

Um terreno na Vila Nova,
sftuado à rui Arthur Koeh;
ler, com: 10 metros de Irente
por 40 de fundos.

, Tratar à Rua 15 de
bro, ,313, Fone 1531.

com urn J;mico tiro.

já tomaram
do caso.

Espedalisado em prolese dentaria, dentaduras' amdomicas, pon
tes, fixas e móveis, cerêas, pivos etc: .

. I{',
•.

�"A I 0'$ 'R O ÉN1G E N

lONSULT!S: Todos dias ufeis Hora,-:" ,: Antomo'veb: '

FORD 60 Hp:
DODGE Kingsway
CHEVROLET 2 portas
CHEVRO!;ET Sld.
CHEVROLET
TRIUMPH 2 portas
CHEVROLET
FORD "" portas
�CURY Grená
M·ERCURY P,reto
RENAULT Perua
CHEVROLE'l' Coupé

I
fORD - Pilot
Caminhões:

'

FORD F-B
�'01U:) F-7

1 FORD F-3

T'N'1'ERNA'l'IONAL KB-3
CHEVROLET Giagte
DE SO'1'O 6 1/2 Ton.

os
1937
1951
l!)�O

1939
1938

195i
lD48
l!J40

1948
:948
1,950

1940
1951

1951

1951
1950
1:948

],939

19;;1

19-49
DODGE' - reboque 1946
"A COI § A" Fune 1324 - BIu

meuau '_ Rua 15 de Nov. 983
P.EÇAS E AOESSORWS EM GERAL

'S' l,

�lIns �ãd tão finos e decora
tivos. qüe 90r ,si sós consti
tuem um enfeite dE mesa.

Vlag;ens diá�las -<�i��RIãm:�ú�� O:ritiba;�de' domlcí lio
�

à�'l'õli:tl:i:lo. A,;-êúcias.:
BLtrl'H·E'."'1AU: - Rua 15 de Novembro, 313 {Hotel Holetz) - Fbne., 11l1),Z.

do em boa '/arte nara a econo�, V1'0. Esse arr'ocho t�ll1 como
�mia nacion�tl.

-

• CJl1scquencia uma pressão so-
Sem sair do nosso ramo: co- bre ele. calJaz 'de levá-lo aos

,1110 fazer radio' e televisão pa- exageras, aôs quais voemo-lo a
ra o povo, com equipamento, tingido, nos ultimas meses.'

.

receptores e !Jeç,ps d� sobressa- Se (} Bane.: do Brasil colocar
lente, !:}agôls entre 45 e 47 cru- o algodão lá fora (e já pode
zeir:Js o dolar? fazê-lo ao que parece, na base

Só tem :: governo, no 1110-
do rn,ercado internaCional). so

mento uma solução nara uli- brar-lhe-ã:;' reCUrsos de mo

viar o' comercio de irn-partaçãn r�:pn�f�. !}ar�l atender ,� cumer

de artip,os fundamentais. O cu-
CIO ll,npc:riddur, na parte do

'minha 'mais facil s:;rá vender cambl� ltvr:, que de tem ,u pu

;9 algodão em stock. É' es.sa ga:, DIspora da massa. de 11131-
umá 'medid:l di:' toda a relevun- 11onra: -de qLW se rg1!?lXa nuo

ela para regularizar uma si-l pos,smr o sr, ÇOrlolano de
_ _, . GOlS, flUr.1 lnanlllular os ne-

tuaçao que nao !l::d? ser plOr, g:.ei�s da. .sua Cu1.teil'<1.
sobretudo quando o Eanco do
Brasil só dá cinco dias Dal'a ()

irnportador !1ag,Il', no gL1icJwt
d3 casa. () é;.unbi:..: LOlnado, in
clusive 'a' 9.'1rle d_ mercado li,

�:lc carece )1,) .!)raz::
cinco dias,
b algodão !Jode dar o equi

valente. de duzentos milhões de
dolares. ,Já 'é.,um fundo para
se trabalhar, em importação
e ca)nbio, ent bas� se menos

angus�íosas do que as atuais,
que são agenas as da ganancia
o da especulaçã0 mais ou me

nris des-erifreadas.

A \'id:: pnCarecc hoje mais
do que unt,'m' encareCe sem

pn: n�) Brasil. Se ela era o CHie
eh, era com tacto ° com�rcio
imnortádor' lld base da doIar

j'�����:<;"���<f:i,$�'$�r;."J".)c�"-",,���""'�'9'
,z de-20 cruzeiros cem a l<IXa de

a '_ al () R.tE o I o I!J S
.. tt ij'np':!rtnção)! o que cstú sendo

" , "
, �i COil1 u dol:.tr de 457 E o que

, VABlZES E ULCERAS ,� s(,rá amanhã com as necessi-
D&'9 PERNAS; emas, Bem ope.raçiê <i! �bd,.?s ci'cscentes dá impori.a-� 'fUS'P�S1iiAS� f'kISAQ ng VENTRE. COU�8. � (;ão de artieol búsicos'!

"V-t:tUãNA. FISS{.l:RA,.I:), : COCEIRA NO âNUS §
Se, houve uma sofreguidão

, inaudita t:m se adquirir o a1-()OBAÇAO" PUJ,Mii')ES. RINS. JIE:DU.:i" FIOADO
�.. ! godã;l, mediante aTl'l.::aças. fei-

- �{ 'I ta,; ohr t'.speculadores e avel1-L '

DR' A R Y TA B O R D A � tl!(éir�:-; - mais rapida precisa-

R,' � ,

'-

$: 'C'r ;1 �Ua venda, a fim de ha-

"
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administrativa dã COFAP

operação foi: descoberta du.
rarita � inquérito aberto pe
la companhia de seguros.
O mesmo bando obtivera

igualmente perrmssao de
importação para produtos,
avaliados a preços muito

dos tentaram
funcionários, oferecendo
lhes vários milhares de pe
sos. Não seria impossível,
segundo as informações co

lhidas nesta capital, que es

te bando tenha relações
superiores à realidade. O 1 com diversas organizações
excedente de divisas servia terroristas na Argentina •.. e
para alimentar o mercado que tenha participado

.

na

campanha
. de especulação

Detido após um longo ln- sobreos produtos de pri
quérito, realizado Dela pO"1meira necessidade.

]ficia econômica, os acusa-

CQAP provoca desajuste
:( a t a r

ao pequeno Da boa gente Iusa herdámos-e
preparação d& pratos su 'uh�f1
tos. O cosido - onde en�"'·····

legumes. raizes, carne """1'''' ,
.:om

,

e r c
..

I o n s ee nI
eondímentos - é con:3;i!!;irlHl·
por muitos "uma eomldc. ,?�.

sada". A digestão de :1:"'1.
tos dessa natu �:-a mu'

tivo COIU!). "'':;:;ft'bolel1o'', ap ..

as rereíções.: nfuírali?a a aet

dez estomacal e fa;.,i!H::< a rII-

sei.

Saiba porem, escolher 'um BOM rad�o
,:, "}.

Nós estudamos acursdamente as marcas de radios

, que possam Interessar aos nossos fregueses.

Entre as melhores marcas aconsélhamos:

"ZENITH" - o radio que dispensa propaganda.

"GENERAL ELFTRIC" - o nome é uma garantia.

"RCA VICTOR" ._ Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDlffi.D ELETRIC" - Linhas imnecaveís 1Jl-

Iiadas a sonoridade que:.demonstram a impecável

HaMBURG .. SUEOI"EKIIHISCHf
Damplschiffahrts Gesellschaft

es:

ler Qualquer radio elas marcas acima poderá ser ad

quirido na firma Prosdocímo SíA em suaves pres
taçõss a partir de 200 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Peçam uma demons-EGGERT & AMSINCK

(CIÁ.. HAMBURGUESA SUL-AMERIÇANA»

do
tração sem compromisso.

Prosdocimo
.

SIA -:- Importação e Comércio
Rua 15 de Novembro, 900
Blumenau
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QUARTA ?A'GINA

I
- i

f"CpIllR"111 IIII'(iIll'IIiIlOIlE"S"S" lUlIlII";I·
=_== Vollrath & Stueber

Encarregam-se de:
- ESCRITAS AVULSAS '(mesmoa�)

_;_ª ���LlJ1AS E ENCERRÁl'\!ENT-OS DE ESORI- � :
REt1ISTROS DE FIRMAS _- ,

E== 'n�lfRATO�, A1/I.'ER"�Ç()ES D� CONTItA'fn� § I

m�TRATO:; DE SOCIEDADJi:-5 C.oMEJ�{)IAií� � I

=_---=-
!n�:CLA.RLçÕES DE RENDA

",

LEGALIZAÇÃO DE LIVROS coMmclAJs FfS..
-

CAIS E DE EMPUEGADOS '-

_= Ganhe tempo e dínheíro confiando os &Hi5
serviços por nosso intermédio '.

e &na15 de Novembro, 642 . 1.0 Andar - Sala D.41 Õ =.
:: (Edificio do Banco �INOO») , ::
=.rUllllunulll 1fI11l11111111 J 1111111 J IIIIUlI' IIII ii i 11111 (I li li 1m1111fI i 11111l1111! II.

�

.,Prob e/nas

a mesede

Curtos ,José Castilho é carioca, nas
ceu a 27 de Novembro de 1927. Atua
110 Flul1dnense F. C., do Rio. É cam
peão Carioca, Pau-Americano e Vice
carqpeüo Brasileiro. Um dos mais
perfeito" goleiros, autor de ínúmeras
defesas sensacionais.

=

SytVJ.llUS e Evelyn Duval!
Têm cs seus filhos o hábito de viver pedindo ist» e aqui

lo? Costumam gastar mais do que O Iaítur achá conveniente
:. em sua idade? Qual o cr.tér ío do lettor nara estioular a E
sada de sem filhJs?

-

Uma f�.mllb� de 11053] conhecimento resolveu êste "1'<.,. I
blema da seguinte m ane ira: !

Uma lLlt.! ,'nós o jantar a esposa int:rron1'K'u o 111:U';
do na leíturn de seu jornal nara Lia!' sobre o assunto'

"Agor r que 'I'in inha está na escola, sou de {'_�!ni�(J que
devemos dar lhe uma mesada" ..

"Huml?" :--r.testou o mar.do "'lI' t1':2.,; do j 1'114:1
mesad r? Céus, fiara que'! Urna ('rÍallf;a d..: ::'l· ...t Idad ...: ; :�l(� 1 é
muito nova -';;!l'.\ gastar tanto d in h+ir-n. !'.l{�i,l
situHc-w não ·'t'fmitc".

"Querido, deixe o j .rnal um m men;o p

plicou a E::": -osa- "l!:!d 11'"...:'.>a de UH1a .nes ca

,:pequenas u(·sp:sas. Tem-n a : :'P!1.!_!3 ('11(' \" (t� '"ir: ("'-. t -. ·1 I',:.,
balas, ch.cletcs. sorvete e outras gulodices, Você diz que a
.nossa s.i�u:cão não õ'érmitc', mas a verdade é que há muito
ternoc ja lhe custeamos ('[;1;J5 pequenas descosas. Não vê aue
:tôd� rem.ma C}é1 n�J:3 I..L.'! �

urna tacada" !Ku"a- isto ou clquilo'!'!"-

"Bem, :"3J ':c.:: vccc t?;:!l}, razào. querlda. Na sua idade
'Ullla Cl.:��j_\:cl. r.2c_3d t2.t· u.u \ \.:: t 1"'_':';��) \!(- r ;'" JI)L!.� ..ô.D!t!U tL_
com dinheiro. Isto €. 2 'r':::ll(_1{_! t...:ue J dH:!1<':.l:"u l!tJ.O H ...l:::LC' :.22
árvores e nem tamncuc , no bol so do '�aTm., \';<ll1l);, dar ';['2 uma
certa qu ntía ....01' semana, c S: ela gastar íucto no Dl"1:12Í; �

dia, ::;�t.!nl03 entendidos. nã:'.! receberá m ..�� _ r:;�rtJ :::rt{· -�- S\'!l:an:�
seguínrr- Absolutamente nada".

"Quanto você acha (me devemos dar-lhe?"'�.
_

"Dz+ende tl1 n!:es"td�l du;:_... outras cr iannas cm sua clas :c.-Não quero que 'I'inínha fiquE' acanhada na frente de SU2S co

Iegas, mas tamben; não (Lsej J dar-lhe W;;Í" do que a ma io
raa das outras rcccuc. O;i' LIlL'J (jH" ("h ccrneca a cativar ami
gas' à- custa sórnentc ele �i:;r(--:'(!1_..5· .

"Penso então que D.l1t-=� CP est:..dy�Ject·]�fll(JS a quuní in t7C'
vemos Ct;�1\:er�::n' Cai" '.::-' ',;'_ res dto Vamos perguntar-Ihe
qu .nto omne.r _}, -:; .. ,

� ({": ! ::I_� L ... ;:,tL!ú1aIH ter, seja a tuulode mesada cu nao. De '0["; lhe nedíremos que faca uma lbtace SU:!S !J1.,_il1d-: do:. r::1i.__, .-L.:::-' _\'\.) o seu critério" Ú n1arido estava comcçanao a levar o caso a sérL,
.. Ut�lJ.l_ '} � �z_��·ü ... a·

.. ..1.; Ll�t,dJ.tíU! r ;-!.I.:: ...
-

... '_�ra uil
:"ú,;lO que �,?::,.,.·l ·,l, ::r. ::1"'111'la1' a quantia log:l da nrimeirav:;z�

... r:rO�)Ol.i..u'_l ,-" .. " �eri.lo.s c ......... ela uma I1:e.J3da� exr::eri--
ment-Hl rlUl'!,' 1. ,'-1,' i \ '1" !lll Ctll .� �)ara v .... riT!O CO�T;'O a f.}(:!�_p.teJ.:a V8

�L)C .:"
� 1't��·· •• ',

_

• �'O reI =r:l�11:. ':.� F ... I ... :-�,"'l"'-:1'"
O �roblema c� > l1le33ctil é geralme,lte dí:firil. E c�n�-; � ;"'1-ler a ser cst':-'Llladn nunca ó ião il)lnOrfa·lt ...

rUI')'1 a J·)l.ll .....
·

....

d '

f-
' ." '�""2 _os n::ps C cs 11h05 e�:�arê!r�nl o .:.-r lblcl1la e:�_(� ..,.i, d ;�t.:' 'í'-

Iuç.a: 110 as:.m,nto 0'01' meio ele Ul1l3 decié';;n ennjl'ntu é �, fluegel alll1ellit' da melhore3 rc.')ulb{ius,
��..."...,��.,......."..

SiVo ainda não experítnentou GilleUe
��f.;C�I experimente-o hoje mesmo!

�:::;>/ v era como fazer a barba é mais fácil
e rápido. TECH não é um aparêlho debarbem' comum. Possue "barra distensora"

e outras ínovações técnicas que tornam o
barbearmais suave e sezuro. Gilletle TECR
é considerado o aparelho de barbear mais
l.�erfeit.o € econômico até hoje fabrícado.:

À venda ttas boas casas do Tamo
em estojos para todos os gostos epreço;

AS MAIS lmDftS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

o APARELHO
DE BARBEAR

TECNICAMENTE
PERFEITO

IA·C·H

T

,-'

Vendas a lon�o prêlo
P R O S D O ( I M O l. A.

Rua 15 de NovembroI 900 -- Blumenõu

[}';f�{)Sjtos a ?wta (sem lh.oite)
DEPO'SlTOS 'L1M1TADOO, -

Limite de Cr$ 2"110.000,00
. [�imitp d.....Cr$ 5.'Io.nOIl,Ofí

DEPO'SITOS POPULARES
Limite de Cr$ 10Q_OO�,OO
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BLtliVIENAl1. l4 5-1953

adureifa
cruzeiros per ambas

as exibições, correndo as

despesas de viagem ,e esta
dia, enfim, todos os demais
gastos, por conta do Madu
reira. Está sendo esperada
para hoje ou amanhã a con
firmação dos guanabarínos,

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVEL, sita a Rua
Marechal Hermes, nr, 11 (PertG Centra Civico) em Cu
ritiba, necessita de oficiais e meio 'oficiais estofadores,
para" Automóveis e fiTóveis estofados..

PAGA-SE O'TIMOS S.ALARIOS
Os interessados, deverão se dirigir à Gerencia com

o snr. Emanuel Machado em Cuzíttba,
po.n'dencia para C • .fostal, 1.242.

Olímpica x Ibes ê de G rsaar e IpiraRga
x Palmeiras os colejos iniciais dD cam

pennato de bll} 30 cesto
Com seis clubes concorreu- da próxima semana. Bandei

do ao titulo máximo. COme-
I

rantes de Brusque e Iberê de
çará segunda-feira à noite o Gaspar são verdadeiras incóg
Campeonato oficial de Bola ao nitas, já que não temos acom
Cesto da Lig-; Atlétrca Blurnc- panhado suas atividades nes

nauense. Havia a entidade di- tos últimos tempos. Darão in

rígida pelo sr. Renato Benito tenso brilho, 'por certo, ao cam

elaborado uma primeira tabe- peonato de 53, como nos unes

la, há mêses. porem. como não anteriores.
ivessem �'S agremiacões filia- 'J l:RNO
Jas soltcitad n suas inscr-ições A tabela dada a eonh-u-c r

para o certame e lambem por l:�'b L _ A B., elo campconat i
ele hcb ali cesto da cidade, é
l-S,l rjue aqui ap: esentarnos:
Dia lH 5 - G .E. Ollmpico

x C.R.D. Iberê - 5.R.E.
(pinmg" x Palmeiras E.C.
Dia :10:5 -- C.R.D. Iberê

-.

Dr. Aires GonçõJve't
- ADVOGADO _.

"'_ltl_�ll':;" e H!(:l'I;;(;{'!""
- BJJUNfENAft _.

�-fl R""""�6'P," UI'; ��t:'tfIiP I""

�!lli.ó dr� j'ç-;::1eito aos grC'l1lio:, x S.U.E. Ipiranga - Palmei
locais. e,tão eles se !Jre'Xl!-,'n- rus E. C. x G.E. Olímpico.
C'!) intcusivarnent>. N..: AI",-!!v DL1 23j5 - S.R.E. Ipíran
-la Duque 0:;(' Caxias, seb a 0- g,l X C. E. Olhnpico - PaI
r icntaçáo de um técnico muito me iras E. C. x C. E. D. Ca

capaz, os fi vos d} Pulrnc irus _:1�-t3.

L.·,I,j) �'I' ,,-,,,villWlllalldn ('0/11 DL, 27 fi -_ G. I�. D. de

Ô'::'Pilll:!;i!'aç'O t- ludo l;t�. l"IH' Ca:-(i�·;xC.H.D. Iberê.

'lH' se constituam ('lil �;él·ilJ:·: Dia �{():5 -- G. E, Ollmlpí
-ai.didut os à conuutst.: do eum c; x C.E.D_ de Caxias - C.
':,muL-. ::-;0 Bairro elo Garcia I R.D. Ibt rê x Palmeiras E.D.
13 � se descuidam ele seu pre-I Dia 3:6 - G _ E. Duque de
)3rO as equipes do Duque ele Caxias x S. R. E. Ipíranga.

'

:�i,;S;�cl��;Je=q;:-;es�re SW- i RETURNO

)� se projetar nesta atraente
11: ela! idade es.::'ortiva. \ ·l'RF.lNO no PALMEIRAS

�\ suc lcdade R(,{·l'(·:-.tiv:l to AS 9 HORAS .: ';,

dOS1 de costume, este interesta
dual vem empolgando (

mundo déspor-tív., da 'rnan
che!;i€r' b'd'Ciga-v(,1'f1·,
A eegunda apre ,'�!I::.ll:i�r. Sob a direeão do técnico Ar

.n.1,,"; iII!�I'!Il;!dG3, deseja pl'�'- gemiro Carvalho, realizarão
guf' um.i grande SUl'!11'í'Sa ;1- esta manhã, as 9 horas, mais

lu�L-� (il�e afirmam n:�o mais I :�lll tl�:illJ; de .conjunto os jo_�
;)fJc:mJ' Ci} renrcsentacões de' lr1nrf > p,d.�1elrense!'l. O pre
'. ,. . -." "

.

_

- parador alví-verde -por nosso
J ,d dO cesti a altura dos de ,.llcrmedio pede o compareci-
!1�áL,; adversários- Os "baskett- menta à pratica dos seguintes
,}.!llvr,,;" do O limr>ico. por ueu elementos: Juca, Itínho, Harol
[L!nU, VUll comparecendo com do, Padeírfnho, De Lucas, AI-

. . ..
, ...o. Lázaro, Bétinho., -Girão,

:::::Hduldade aos ensaios colcu- Ou ico. Wurges, DaTéÍ, Genê-
V,); :; individuais e núo será 2.iO. Bértoll , Augusto, Zeca,
,�� extranhar que cumpram I /.Jyo. Snb.á. Marzính.o, Nelson

d2S mais destacadas !P com- í Lopes, !-forst e demais pIa!,.::rs.,

o ue ultJmamente teem trema-
)):.t.içuo que tErá ínícii dentro do 11] AI. Duque de Caxias.

l

�'llllli!llllnilltlmllliUUlnllllil!II!lllmlíllíllll!IUlllfInUllilml!nIJII!llllllnmlllm!llml�lmmJ'.ttlUllnll'·=
= =
= =

ª DOENÇAS ::-iE.n.'f;{O�Ii§ E M/�N'�rAIS I
'::

I
:

"j
§
ª
'.�
g
5
!

� .. - iE�mH)5i(ãS ......

l,,! • �. F .: In � n-I; <:.pr (.l '�/;: "�"{"""oni::}tith.);(.lll�':O ÚG t\'l(lOT',,l '" i HC.d->,-.' 1,$,\,.··
.- ------ ,lt �-----�

!�LI..IXGER - tV{ll'nuHlo pela Fa'_'\lldn,le !lf� '\1f'ri;";11:\' ,1"

para;,,",} ('ünl eursog d;, espeCial. nos lab. de CUl'itiha, São Paulo

e Porto A1p;.!re. - 1 ";::l1nes de S;ln�llt. Urjna. J''t''i,e'�, J!i�'-e ... rro,

''Utu'o �!·.:a!. L;'lUicJJ ('('i'akr:�q1!itEa!I{). Cu1t·,n·a'. C":S!)l:Tmo). -

DiU!!,U:}F;ti{'{) Bact�'rilij }gÍ('ú {. t'n1�ur!l da nift!�r:a -- Urod:3.g ..

nÚSí�('(: -(ta G�a\'id(l7 - l1xechta t'{un a n.aior' .tô?pi!!t�Z todos os

examt'S" refll.lh;:a�uus Pt"!(�� Sn;-s. l\I,·(Ij("{)S {·Unicus. p_;:l_ra a elu

cid:ll:�O de Dia;gnÚ;<lUf'( S

ASSIST�NCIA ME'lHe j!; f'ERMANE�'_n ' f �," .{l II".

AREH.'lA AOS M"€'iH(,O� "�o \. _n:a ..... 08

rçS J'F.CIALlS'l'AS

ELE'l'RICIDADE ME'DICA - REPOUSO m';S!NrOXICAçC.ES - ALCOO-
[,.fSMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS -

A\,rENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 _: Fone. 3M!!
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
CURITIBA PARAN.A'

I "',
'.'

-�ªª protege as
partes vitais domotor
confra a CORIfl?MO..

/
..

• .._ •• tj
�, J .;:

.

:1

.�
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p
c
Dprovada pelo Kremlin a
in, sãs do reino de Laos

nI�CIDiDA NUMA REUNIÃO EM MOSCOU A AGRESSAO DAS
- - - - TROPAS DO VIET-lVIINH - - - -

MONROE, Louisinna. 13 tura de Cholon' onde se cri-
(AF'P) - O general Claire! contram os regimentos da Di
Chennault, antigo comandante! visão 321 do Viet Minh. Ele
das forças aéreas norte-amerr-] mentes dessa divisão já co

canas na China durante a se-j mecaram a infiltrar-se no del
gurida guerra rnundial,

deda-I
ta.

rou que tinha em seu poder a Um segundo ataque ioi lnn-
prova de que a invasão do La- .,.-----________ COMBATES
os pelas tr-opas do Vit>t Minh' HOUVE DALP-IIES

. Por outro lado, verificaram-
fora aprovada pelos Roviéti-: f". se tres contatos importantes
coso . l QO proprto delta, tendo custa-

Dírtgíndo-s« uns rnernhros de r NO (ASO GOUTHIER do ao Viet Minh cerca de. 30
UIH club CJVIC:) de lVIonroe no I mor-tos.
Estada. da Louístana, eSClal.e-1

ESse recrudescimento da
ceu o general que possuía a 'RIO, 13 (Meridional) atividade dos rebeldes produ-
copia da ata de urna conferen- Não revelei em todo ou "em zíu-se no momento em que as

ela realizada em Moscou (! na ! parte o parecer que redígí na unidades do Víetmính abando
qual teria sido decidida a in- qualidade de relator da comís- nam o norte de Laos e sobem

• vasão do Laos. Essa contercn- são do inquérito designada pe- para a extremidade norte do,
cía teria sido realiznda no mil!') lo Senado Dura examinar as Delta, onde ficam suas bases
de janeiro e. segundo o gene- ocorrências que redundaram de repouso, tradicíons ís.
ra1. Stalin teria aprovado pes- na saída do sr. Gouthiér do Embora sejam unicamente
soalmente a decisão tomada no Te.crã - declarou o sr: Fer- unidades rebeldes não regula- Sob a mais intensa espec,

f
sua séde social,

transcurso da mesma- ren:a. de Souza, desmentindo a res que op�ram neste m<;men- tativa do mundo social blu- 'rua Quinze.
Acentuou Chemault que ha- noticia de seu 'parecer, que de- to, e que suo responsaveis por 10' 'd " ,

Via obtido o documento gra- clarava o sr. Gouthiér incapaz, esse« ataques. constitui ele- rrrenauense, esta sen o a- Pela ortginalidade
ças a "amigos russos", cujos para cargo no exterior, O do-,mento de seria inquietação es-

'

nome se recusou a declarar. cumentc é secreto, portanto, ta renovação da atívtdade.ipor I
AMEAÇA DE ATAQUE tudo o mais é palprte - salí- parte do Viet Mính, no delta
RANOI, 13 (AF'P) - A a- e11tou o sr. Ferreira. do rio Vermelho,

meaça de um ataque, untes do
fim de junho, dos rebeldes do
Vlet Miuh: HO sul do delta do
rio Vermelho. vai se acentuan
do após a sede de operações
que empreenderam os elemen
to, c rmunistas. nessa. região
onlnam 03 observadores rnlll
tares.

Os ataques lOn1!11 Janendos,
de surnresa: a nlCT,05 de 25 Ie
guas de Hanoí. O nr irne iro. a

oeste de Phulv, era dirig{nn
contra um posto que comanda
a famosa passagem da "Aber-

çado pelos víets contra gran
de aldeia situada a 30 km de
HanQÍ, ná estrada de Hanoi
Taífcngm e no qual fora insta
lada a retaguarda de um ba
talhão vietnamita,

:NOVA YORK. 13 (A.F.P.) I que pertencera ao partido co
- loJL'Dla editorial intitulado

I
munísta até 1933. énoca na

'0 medo e a Iibcrríade", o qual contava apenas'22 anos.
"New York 'I'imes" afirma Afirmando que desde então es
boje que 0;5 métodos do

s.:ma-,
se j._rnalista não' cessou de dar

Idor Me Csrthy Dott:"111 p�i- provas de sua oposição ativa
ern :;erigo a liberdade de írn- á doutrina comunista, o "Ti
')r2r!S� nos Estados Unídos. mes" declara qUe o sr. IV1c
O grande jOl';'1;Ü nova iorquí- Carthv 'se s=rve na realidade,

,10 ataca axsirn o SEnador Me de seu direito de inquer íto pa-
. ...-'-____ Car thy de.�y;is ela atitude que ra procurar intimidar o reda-

21e adotou \101' "casião do re lar-chefe do "New York
c 'o'111.e comparecimento de Ja- ;:':::st", porque este denuncia
mes Wcchslcr, redator-chefe s�us métodos com intransígen-

f_____
elo "New York Pose' perante ela nas colunas de seu jornal.

1 Pur ser feriado municio II a comissão de inquérito par-I Observando que todas' as

I: palo dia de hoje, cousa- II lamentar a que preside. provas da sinceridade de sua
•

conversão. que forneceu We-I! grado á Ascensão (b Se- li Nesta ocasião o senador d:

li
nhor, êste jornal deixará ii Wisconsin exprimira uma sé- chsler, não parecem ter pro-

l'. de C,!""'III,"l' "111"1'ha-. ','1' I
. T t

.

íd
duzido nenhum efeito s'_,bre o

. _ , _ "". na c UV1(,3 quan o a Sll1cerr a- d
"

1:_ - - - - - - - _i"I d:J da conversão de Wechsler ..
s;na 01' Me Carthy, o '.'New
York Times" declara:
"O crime do sr, Wechsler

�.��A-'"�.w'p."""��R'��<;'�A�����Ç'"��""A"������ .parec:e
reduzir-se claramente

.

"-J fato de que ele empreendeu
{Conclue na 2:1. Página letra 1

------,----._�--���------,������--�-

�om!�ic�m � p�:�!E!Ra�s��USS��ienles I Medidas bancárias. visando a baixa
que dentro de brévei dias indará novas li- do custo da vida no t'9tritório na:cional
ahas, com aviões 0(-3 de 1.a classe ligando

IlIajai a (uritiba, São Paulo e Rio de Janei
ro, di,áriamenley

Agência de Blumenau �Rua 15 de Nov., 459 �
;..���<:>-��..........�<;.��....����-s.-'�������"'4�"""��

o l «N ew � York Times»)
f r1� M C "hc O n r a��; c a f y

o redator-chefe do jornal perante,' a comissão de
- - - inquérito do Congrésso - - -

li

1-------------- - -- -

Inidoneas as firma s que venderam . forá da tabela ..

RIO, 13 (Meridional) --1 "Considerando que' o bafa
Tendo. e mvista o despacho! teamento do custo de ·vida é
prof�r\?o pelo presidente da' um dos objetivos . fun,damen-
Rep�blLea na exposição de

j'
tais do governo; '.

maÍlv_s n. 903 de 12 de abril Considerando 'que ó combate
do corrente ano, do lVIínisté- á alta exagerada e especulati�
rio da Fazenda, o ·sr. Horacio va dos generos de primeira ne
LafeI' baixou a seguinte por- cessidade podE' ser V<lnta;n:::a
taria: mente auxiliada. se,fOrem t,q..

da C apitai do
FPOLIS, 12 (N . P , ) - pidamente dar and�mento' ás das. se tornarão atrativas de. Instalado lá um centré} de

C;onstantemente S:: _ouvem crj- ; ob!'�s c ))r0!)orcionar lilll. �os I signific�(:ão nacional, e farão l turismo, terá o poder dado
tJcas conü'a o pêSSltnO estado ! m"l� redamados benefIcIos convergIr para esta Ilha, um Hm grande passo em favor do
do calçament� ll�S nos�as ruas I p�!blic s, que é a pavimenta� e:-:t�aGrdinario movimento tLl- sturismo em nossa terra.
e contra o fatO ae mmbs de-I çao dos nossos logl'udcuros. l'IStlOJ. ?' Pode-se adiantar que pro
Ias ainda não terem recebido, EM PROL DO TURISMO I Diversas as providencias jeto em referencia: ·colHa, des
esse beneficio. Ac;ntC'ce que I FPOLIS, 12 (N.P.) - Ca- I que a Câmara Municipal já' de já, com O. a!)oio de todos os

a pavimentação das ruas veOl

II
d3 dia se está ('empreendendo I sugeriu ou adotou nesse senti- srs, vereadores,

.

,sendo executada pela Prefei- meihcr que o futuro de Floria-l do e a elas vem juntar o pro-
tutu, que depeis cobra dos pro nópolis reside no turismo. ,jeto de lei do sr. Gercino Sil- RAINHA DOS ESTUDANTES
prietarios de,:; imoveis. l'v'Ias es- i lvIunicipiJ de escassa renda, va, no sentido de ser desapro-
5a pavimentação envolve des-I s"m indu,,;il'ias e sem condições priada a Peninsula da·Compa
.pesa m.ui�C? grande,. supe�ior I ele te-las em ferma expressiva, nha, sit� ll? ;;ul da. ilha, distri
as pOSSibIlIdades fmancelras i conta, entretanto, com des- to de RibeIrao, cUJos encantos
d::,-. Município. Daí a impossi- i 1umbrante serie de belezas na- constituem eterno, ,enlevo para
bilídade de resolver-se o pro- \.�lJrais, que, se bem explorá- quantos a visitam.

.•

���:::r:.e Gn:�.:i;';or ::iS�:;� I �VplodO maJeiS Dma bOlbaseu �ider. sr. G21'Cino Silva. I t 1\ li ..depols de atento estudo, encon I
irou uma formula capn de

i
ii...

d
II I

��i��t���ag;!fI�fl:�I{�11�ro: I em aVia0 e passageirosP�ra t:ilnt:J apresentou á con- 'r
A

f'd b I .

sideração de seus Dares. UI"
- _res 11101'tos e 8 erI os o a allço do aCldente -

IJrojeto de lei que-autoriza a -.., .

.
' ..

PreJeitura a contratar o cal- M�XICO,:" (DP) - E:X;-l linha regular Mexl,�o-Noga-
.:;-amcnto das nossas ruas com P�OdlU l�o. �croporto _d� Mazai- 1e5, !lerte!lc.en�� a. "!:er0r;.a
firma idollea e a g' ranli-l�

-!l. na _.'sta do Paclfl[�o, uma veg do MeXICO , e fOI tao VlO

por nwio' de" cmnrestiI�l� cu -� bomba e!e grande 'po�er, f�- lenta que pulveríz:u literal

a eontratanh> não quein; ex�' :endo Ire;; '119rtO$ e oIto ferJ- mente a. sal.a de eS!lera,
..

ma

cuta-16 ellHl l'�(,L1rS':lS pro- 10.3 c: cawinncb enormes pre- tanclo tr�s Jovens e fermdo

prio.5. UIZO;;, outras oito pessoas, entre as

E' de se es�)('r;l r que n pro-
O acidente ocorrGU no mo- quais o proprio comandante

jeto obtenha imedbta apfOVél-
nento em que os homens da do aeroporto. Francisco de la

ção da Cân121�a? pois conl e.s-
::quipagcn1 lnllnÍilulnvam as Vega.

!;a lei o Exp{'utivlI p!:dt>!'j I'a-
:mgagens dos passageírçs. De acord� com as 'primei-
ACI'l'(Hía-se que a bomua ras investigações se trataria

'fbva n::l maleta rle um inte- de uma bomba. de grande po
-e55:1(lo. sendo talvez destina- der explosivo provavelmente
la u· explodi.r �'m 11h:no vôo e munida de alJrltelho de 'i'etar
'epetilich fl>,sim o atentado 0- dame!1to que deveria deterrríi-'
"orrido em setembro último e nar a explosão em pleno .vôQ·
'rue Cjuase custava a vida de Essa hipótese e reforçada 'pelo
"lIlte pessoas antecípadamen- de ter o avião México-Noga
Le "seguradas" contra aciden- les chegado excepcionalmente
tes. ao aeroporto de Mazailan com

catorze lntnutos de adianta
mento sobre o horário normal,
salvando assim milagrosamen
te OS pasagei:ros de morte cer
ta.

Noticias da CapHaa

Péssimo o
das ruas

FPOLIS, 12 (A. Mercurio)
- No Lira Tenis Clil)Je, pe
rante uma numerosa e seleta
assistencia, teve lugar, sabàdo
ii. noite, a coroação da nova

Todos os Bhmwu:llltm
ses' aguardam com ll.lJsíe
dade o di::> 24 {lê maio,
dia' em (ll'C a ('t!tnuuida
de católica comemora (I

75,0 aniversário de fun
dação e qUll.ndll será 1an
�..ada a l)cdra fundanum
tal da Nnvo Igreja Ma
triz.

RegisttlQu-se a explosão
pouco depois das 11 horas,
quando os carregadores des
,'iJm ns bagagens do avião da
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