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fACIUDADES

AO POVO

w IncumpreüDsão e iloorancia -l
----�-_. Austl'egesilo de Athayde
A propósito de um

artigO" fados Unidos. Pedir, por e
em que o "New York Times" xemplo, que o governo amert
comentou a situação do atual' cano amos-daee o "New York
governo do Brasil, tem-se di- Times", para que o maior joru
to muita coisa errada, fora de na1, do mundo silencie a res
proposíto e até Imbecfl- peito. do governo do Brasil é
Tais dístates resultam da simplesmente ridiculo e quem

incompreensão do que seja pede semelhante coisa revela
liberdade de imprensa nos Es- profunda ígnorancía da realí
____

dade,

O "New Y.ork Times" pos
suí redatores especializados a

cerca dos problemas do nosso

país. Homens que se dedicam
a estudar-nos e tem tanta
competencía quanto os melho
res jornalistas brasileiros para
falar a nosso respeito',
O que aquele jornal disse,

em linguagem polida, sem ne

nhum intuito de ofender, mas
simplesmente com a idéia de
guiar a opinião americana, é
perfeitamente legítimo.
E nós todos os dias dizemos,

muito pior, em linguagem ve

emente, dos governos de ou
tros países.
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fiSCAIS
PAULISTA

S. PAULO, 16 (Meridional)
- Na ultima reunião da As':'
sooíacão Comercial de São
Paulo o sr. Eduardo Saigh,
presidente, comunicou que nos
anos anteriores e C0111 o obje
tivo de obter maiores facili
dades para o público, a enti
dade realizará entendimentos
com a Delegacia Regional do
Imposto de Renda, tendo essa

repartição designado funcio
narres para atenderem os in
teressados da séde nas delega
elas distritais da Associação
Comercial.

Os jornais brasileiros têm
publicado comentários bastan
te rudes sobre a situação ar

gentina e não poupam espe
cíalmente o general Peron, .

Acham os melindrosos que
se arrevelam contra Q' "New
York Times", que o governo
argentino deve pedir satísfa
ções ao Brasil por Isso?
Que poder teria o Itamara

ti para nos fazer calar, a mim
e aos meus colegas, que de
fendemos o pOVO' argentino,
denunciando as tropelias do
seu governo?

Fatos da Semana'

Gesto No"; litente
a policia desmantelou foi a Célula Amélia Rodrigues, num dos
bairros desta capital, quando foram presos em flagrante todos
os seus dirigentes, que remetiam jornais comunistas para o
interior. Na foto, as pilhas de orgãos vermelhos, agora em
poder das autoridades policiais. (FOTO MERIDIONAL).

Escreveu: VINICIUS DE OLIVEIRA

Prosseguem em Blumenau, que sempre foi oficina autên
tica de progresso indescontinuado e fecundo, as camnanhas
em beneficio da coletividade. Louvaveis idéias aqui tfun sur
gido, que se concretizam em úteis e proveitosas realizações.

O conseguimento da internação gratuita, no Hosoítal Mu
nicip.al "Santo Antonio", para os associados da Classe dos
Servidores .públicos, que devem ali aparecer, quando necessi
tados, munidos de prova de identificação, merece os mais jus
tos louvores. A nobreza do gesto do prefeito Hercilio Deeke,
no sentido de atender antigo e legítimo anseio da aludida e
operosa Instítuíção.. teve também largo acolhimento na opi-nião pública desta florescente Comuna. .

Outro fato, merecedor ainda de especial atenção, foi o
destacado êxito com que se revestiram, no Grêmio Esportivo
Olímpico, à Alameda Rio Branco, os magníficos festejos em

pról do Hospital "Santa Catarina", que tiveram >O apôio e a
solidariedade da generosa e benemérita população blurne
nauense, bem como o lauta banquete que, na noite de lI, ali
se efetuou em regosijo à posse da nova diretoria da Associa
ção Comercial e Industrial de Blumenau, ao qual comparece
ram, além dos dignos representantes da imprensa, figuras de
realce e projeção de Santa Catarina e outros Estados. Nesse
ág<ipe, transcorrido sob ambiente de acentuada cordialidade.
distinção � cavalheirismo, foi-nos dado notar o espirita dá
compreensao e as demonstrações de patriotismo- das classes
conservadoras, A solidariedade reiterada de público às auto
r'idades; nesse concorrido e expressivo conclave, causou ex'

celents Impressão aos inúmeros convidados e os discursos profer-idos, com CIVISmo e entusiasmo, nos manifestaram; a certe
za de que, neste chão fertU e acolhedor, ainda existem real
meritn homens decididos que se desdobram, num trabalho per
tmaz, e ardoroso, pelo engrandecimento cada vez maior de nos
sa Pátria.

indústria de São Paulo e gran
de acionista da Companhia, os
escrltórios da SUcursal recem
instalada.
A foto aeíma fixa os ilustres

':!sitant0�, ladeados pelo> sr.

Genésio úé Míranda Lins, IH.

MACEIO', 16 (Meridiana])
- Várrcs prefeitos tem tele
grafado ao governador, agra
decendo, sua interferencia jun
to ao Mínístéí+o da Agricultu
ra pela farta dístr-íbuíção de
sementes pára plantio. tendo
recebido do Banco do Brasil,
para aquisição de novas re

messas, a Jmpcrtancía Oe 400
mil cruzeiros.

ra. l!c,'i'Corrt"-'t
da.

MANAUS, Hi (Meridional'
- Nu mverdadetro exodo, os
mcradorcs de Cuari e Curarí
srnho, estão'. procurando abri
go nesta Capital. Ontem che
garam de Manaus varias fa
milias, vitimas das enchentes
do rio Amazonas.

._------
o

-
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Assembléia Legislativa do Estado
Vetos julgados fora do prazo .. a bancada

da U. D. N. justifica lima atitude
.

�------�---,-------

SEOUL, 16 (U·P.) - 'Pilo
tos norte-americanos derruba
am hoje nada menos que on
ze "M-igs-15" comunistas, a

lém de avariar outros seis.
Esse' numero poderá' aumentar
ainda, pois os caças aliados
estão levantando vôo sem

cessar' devido á crescente
..;__;;;.__"--__-'--__�____'__

.
vídade aérea do inimigo.

FPOLIS, _14 (A. Mercur�o) se retirar do recinto na hora e em assunto de economtaIn
- Na sessao de quarta fel:a Ida. votação, Esclareceu, no en-. terna dos partidos não cabe
aI? serem postos em votaça.o sejo, que essa atitute não tra i aos outros intervir. Estadecladiversos votos governamentaís duzia qualquer rebeldia eon-

I ração tem o anoío do deputadoa deputado Celso Ra?-1�s Bran- tra a deliberação da Casa. Pe- Coelho de Sôuza Üder da
;:0 lev�n��ra a- pre�mlll1ar da lo c.o�trario, respeitava-se essa bancada, e do d�putad� -Joâo
lmpOSSlbIl!dad:. d.o Julgamento dec.ll:�ao, m�s _usava-se de um José de Souza Cabral, lider dopor se haver. eA];:llrado o P�2.Z0 legitímo direito, qual seja o Governo.
�egal para esse fim d�!erl11�n�- de abandonar o recinto. A de- ; Por sua vez, o deputado:lo em 1€1. C.onfOl:me ja noticia mais, assim agindo, obedeciam Paulo Marques informa quemos, a presldenc�a achou pro- cs representantes udenístas a tão logo hâvia lido as l'azõe�cedente � questão e decidiu uma orientação de seu par-tido do voto governamental, acha-pelo nrqmvamento dos preces- ra-se justas e por esse motívo
s?s. Mas. para manter um sen- havia deliberado deixar ore-
t�do emll1el�tem€r:te democra- ,. cinto na hora da votação, nãotico n�s delIberaço€.s _da Mesa, porque essa atitude tambem
recorr-ia de sua decisão para o ; houvesse sido tomada pela. U-
plenarío. Este, por maioria, 'DN, mas porque concordando
rejeitou a preliminar, motivo ; com Q voto não havia razão
parque os votos foram subme- 1 para tomar parte na votação
tidos a voto. Na sessão de 0<1-

,'uma
vez que considerava ex-

tem, o deputado Celso Ramos pirado o prazo. Com essa ati-
Branco, vice-líder da União tudo - adianta - lião irá pre-
Democratíca Nacional, depoís I judicar o operario, como se

de afirmar que acatava a decí- poderia alegar, porque ele se-

são da Inaioria, comunicou i ria beneficiado com uma da&
Casn que a sua bancada, con· 'lleiS

vetadas. O operaria deve
tinuando a entender que o pra ser amoarado dentro da lei e
,lo legal dos vetos havia expi.. não contra a lei. Contra a lei
rado. mantinha-se corrente é demagogia.
com esse ponto de vista e iria Concordando com a orienta-

ção do seu lidero o d�putado'
Braz Alves tambem comuni
ca que deixará i.) recinto na
bora da votação, pois tambem
quer ser corrente com a vota
ção da vespera, quando apoia
ra o presidente no· preliminar
dos prazos. Entretanto; para a
lei que beneficia o salariQ fa
mília dos trabalhadores, volta
rá á sala dos trabalhos para
votar .favoravelmente á mes-
ma.

.

.
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Artigos para Noivos
CASA. "A CAPITAL"

Acôrdo comercial entre
Brasil e a ·finlondia

H1t!111 '113" (·.1C:�U, úleos. céras. madcí
ras, mlea, stsaí. mentol, tabaco. etc.

BnASlL -' Papel de in"Íprensa.....
10.000.000: celulose p[fabricação de

papel - US$ 8.500.000;' Instala-

ções e equipamento industrial, .� .

3.000.000; cimento Portland .

1.500.000; além de armas e muni

ção de caça; acetato-celulose, etc.
O Acordo entrará em vigor a 1.0

'de julho do .corrente ano e será
válido por um· ano. sendo conside
rado automaticamente prorrogado,
por períodos sucessivos de um ano ..

sàlvo no caso de uma das partes
contratantes ter notificadD á 'outra
nD prazo minimD de 90 dias antes
.da expiração de. um periodo. de

(Conc1úe na. 2a. Página letra L)

MARATON
A BICI(LETA
INSUPERAVEL.

I\:
�'

congressistas norte americanos
fronteira alemã e que atingi
i·á a aldeia de Widahus. Hoje
à tarde, Oatis, deverá estar em
Nuremberg. Sua libertação foi
tão .reenntina, que nem houve
tempo para mandar um fun
cionário norte-americano
perá-:-lo ria .fronteira.
SUSPENSA A
CONFERENCIA .

PAN MUL'J" JOHN, 16 (U.P.)
:- A delegaçí)o aliada à C011-

ferencia de ul'1nisticio' aCusou
hoje os comu!llstas de terem,

norte-ariü!ricano corifirniou intensi.Qnalmente, interpreta
que Oatis já partiu mesmo dé do mal a, propo5ta aliada ten

Praga em "'utomóvel rumo à (Conelúe na 2a. Pâgina letra �I
.'" . . .

..
.

Um Produlo da
F!ábricà MOMARK

- .. .....

GRAVE ACIDENTE DE
AVIAÇÃO
HENSBACHT, Alemanha,

] 6 (U.P.) __:_ Um caça a játo
Tunderjet, da Força Aérea
n:orte-americana precipitou-se
sobre dois aviões de trans
portes do tipo chamado "V3-
gão Voador", a uma altitude
de 2.600 metros; e todos os
tres aparelhos caíram envol
tos em chamas. Tres tripu1an�
tes morreram e outros do-is es
tão desaparecidos, enquanto
quatro sobreviventes foram.
hospitalizados.

.
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,PJ;ecisà':se, de doi.s, ccll:ripetie�tes, possivelmente da-se mo

radâinfo�m��ões por carta ou pesso��ente,. mensionand.o
pretensões e referencias, a Albano, Boutm e .QUI. Ltda. AV'en1-
da Capanema .:.......,. 191 Caixa Postal �?2 -:-::- Curitiba. ,

-
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BLUft4..ENAUENSE LIda.
lem para venda:
Diversos lótes na Rua 'I de

Setembro. Otinto local para
moradia.

1 terreno tle 750 metros qult
dradoa, no Bairro de Bom Re

tiro. :Preço <le ocasiáq. ,',' ,

1 te!�en') no Jnrdiln Blume-
nau, m"dindo 1: metros por'
40. �ocal de grande futurtl,
Te,rrenos, na Ponta Aguda.
1 'bungalow no BMrro da VP.

!ha. qllase novo. 're:rreno
.
de.

420 metrus quadrados. otima
situação.

1 C�ll na. praia de Cambo

riú, com 3 quartos. 1 sala, ba

nheiro, cozinha. e quarto para

emprellada. Terreno de aproxi
mad�Jlle�te. 28� :x: ;10m. ,Dista
'10 metros ,da praia. Otl;mamen.
te 10caJi:I:adl\.

J:)iver�os lotes na Praia de

Camboríp.
2 eng�hOS de serra nQ mu

nicípio de lbirama, 11,5 quilo
metros d� estação ,de Matador.

Are� de, lO. milhões de metros
qUadrll.dos. Terras com grande
quantÍdllde de madeira de lei e
que se ;tdallta;m. a diversas cul
turas. Prllça de ocasião.

1 serraria. na. Serra. do Cam
bará. (I,blrallla) com ser:ra fota
e lpcomóvel ,nóvos. 'Qrande
prl,duçã,<i. IIfadeira de, leI, pi
nho, etç .•. ile 6{ lótes.

1 recularia, 1 fábrica de óleo
sassafraz, 1 serraria. quadro de
centro, 1 fábrica de pasta me.

cânica com 2 serrarias "Tiçot"
e res�rva,. de, �O.iHlO pinheiros
adultos" � linda fazenda, com
50:000.000' me�rós quadrados,
tudo i;liriádo no muniCípio de
Taiõ:
Lõtçs em Curitiba, situados

em iUversõ,S' FO.lltos da cidade. " ,

T�i:rê�os 'dê grande' e,' r�]>ida dente a r0.n1!>cr o impasse so

v�.Drizáção. Ot>lnO emprego de, b;re � questãc dos prisioneiros
cap{taí;

, '.

cie .guerra. Afirmou '(l' general
Harrison que os pontos criti-

L�Uib:re�se qilC �ocê realizará ca40s pelos vermelhos na rea-
os seus .melbores negócios lmo- lídade estavam compleamen
biliários na Organizaçao BIn- te 'de acordo COIll .a proposta
menauense Ltda., ã rua· 15 I f'pr,esentada, antes peles pro
de Novemllr!) 870, 1,0' anda1:, I prios comunistas. Terminando
sala �r. ·s, c�m t�lefón� 1S7;!.

I
Harr.ison Ilcdiu a suspensão da.

.......""'�""""-.N..........................._........"""........ j; co�ferenda pr)r tr.es dias.

Precisa-se de alguns oficiais
de pedreiros. Inio-rm-ações,com
o ::'Qllstrutox: Elich- P. Georg,
Rua Baia 420 - Itoupava Se
ca.

Duas casas de moradias, si
tuadas-rià Alameda Rio Bran
co. Informações na Empresa
Comércíal- Administradora
Predial ECAP -Ltda., Rua Flo
riano Peixoto, 18 - 1.0 an

dar, sala: 14 - telef-:.ne n.o
1150.

V:E N D E ··S E
vendé�se n�s imediações do

Ponto final do Onibus· da
[toupava Seca, uma proprieda,.
de de. 3.000.metros quadrados,
contendo plantações, .. arvores

frutnerás, .. jal.'dirÍl.,- . edífícado
por unia casa de materíal.com
sobrado, em .. est:ldo de· nova,
agua encanada, ranchos e de-
mais in�talações. .

.

A tratar com T. Herbst
Oficíría Elétro-Mecanica
Herbst na Rua São. Paulo,
481 fundos, ou pelo telefone
1250.

VENDEroSE
Uma máquina de escrever

"Underwood" - Standard e

u'a máquina de calcular mar
ca "OrIgínal-Odhner", por
preço de ocasião e expostas
nesta redação.

VENDE-SE
.. Motocicleta BSA; dois cilin
dros, 26 H.P., com apenas
10.500 quilometros pereorrí
dos. Tratar em Joinvile na Cia.
Fabril Lepper, QU, em Blume
nau, com' José Gonçalves, .nes
ta redação.

VENDE-SE um em Oamberíú,
22x34 mts-, situado. proxini� à
Praia. PreçO' de écasíão, Infor�
mações

ã

rua 15 de Novem
bro, 313 - Fone, 1531.

---_.__------

ii Feridas,' �in:b.a!I. 'Man.
W ehas, Ulceras e Beumatill-

II me, II
I ELOOR DE. N;OGUEmA 1:
li Grande Deptil'att..-. II
" dou.npe II

" .

gabardine!chanrung
blusas de lã, por. preços sem

Úm terreno cem 16 mil me
tros.quadrades,com uma c�a
de.madeira em ótimo. estado,
rancho 'e pastagem, situadps
.em: S-â1t01. de Norte (EStraIJa
'Geral Jaraguâ). - Tratar mi

I
.

Rua 15 de Nevembro, 313, fo
nel§31.

RUA. 15 DE

Mantós de lã, desde

Moca cem menos de 18, anos,
quç teííhã boa calIgrafia e

saiba escre-ver à máquina. A
presentar-se no escritório. das
Indústrias Gerais Câssío. Me
deiros S. A. - Rua Expediclo
nátic Sapucaia, 71 - Blume
nau.

,

-Ou;. terreno na vná Neva,
situ.ado.à rua Al;thur Koehi
l�r. ç_Qm 16 metros ·de frente
per ,40 de fundos.

,

Tratar à- Rua 15 de Novem
br-o, 313, Fc:me 1531.

CAl4 DE MATERIAL
. Tíiln . bungalo.\V com terre

no, medindo 44 metros . .de
frente per 40 metros de fun
dos, situada no bairro da. Ve
lha. Preeo de ocasião. Infor
maçõeS: Rua 15 de Novembro,
313, Fone 1531. EVANGE'UCA
PADARIA AS��lUb!éia' Ge�al OrtÚnária

La Onírvoeação,
Vende-se uma padaria, com- Pelo presente são convidados todos os sócios quites desta

pletamente instalada num dos Comunidade para se reunirem, por primeira convocação, no

pontos mais centrais. na. pros- dia 25 ?e Maio corrente, !?�lás 3 horas �a: I�reja.Màtríz d�sta
pera cidade de Itajaí, com 1)- Comumdade, em Assembléia Geral Ordinária, afim de delíbe-
tima freguezia. rarem sobre a seguinte .

Para mais informações

quei-1
OR,DEM: DO DIA: .

'

'ram dirigir-se ao Sr. EugenlG 1'0 - Ele!ção complementar dos membros do Conselho
Lang Blumenau, Rua Sao Delíberatívo.
P.aul� 1478.

'
'

2.0 - Relatório da Diretoria.
.

.

,
"

3.0 - Assuntos diversos de interesse da Comunidade.
AVISO IMPORTANTE:

No caso de não comparecerem no aludido dia e hora, 314
dos sócios com direito ao voto, fica desde log·;), marcado O DIA
31 DE MAIO corrente, ás 8 horas, para em 2.a Convocação" se
realizar a ASSEBLEIA GERAL ORDINA'RIA, com a mesma
ORDEM;' DO DIA, e a qual deliberará com qualquer número
de sócíoa presentes.

Blumenau, 15 de Maio de 1953.
Wi llv Berndt _. Presidente.

Mdldenhann; Diretor-Espor
tivo - Louríval Schroe
der; Remaq.ores - Werner
Ewa1d, Fernando Piund
mel', Norberto Haritsch,
Orlápdo J-Iille, Romeu Pi
nheiro.. Louríval Gernay,
Marcos Hille, Walter Hoe
ming, Osvaldo Norcy, Er
víno Kruger,' Calixto Zat
tar Filho, Dematrío Lei
mann, Heitor LellnS:l1ll, Os
ny Lopes, H. G. Alfarth,
Aurenio Indalencío; Arínor ]
Fruhstuck, i

i

Um lindo terreno, com uma,ea

<Ia. de madeira e dive:rsQs ranchos,
Perto dq- llerímetro urbanó ,da. Vi
la. de Rio do Testo; medindo 50 x

SOO meus. - Vrente com o Río do

Testo. e cortado pela. estradá, geral
JlIW!lenau....Jillaguá, do Sul., Tr.atar Assembléia Ordinária do Conselho Deliberativo.
com: Rodolfo Klotz, J"la. Empre�a: Pelo presente são convocados todos cs membros do Con-
Kal'IDO ,Lt!Ia., Rua. dr. Sappelt,

1"1' se1ho Deliberativo para se reunirem no dia 31 de Maio corren
- J;'one 1435 - Blumenau. te nelas 9.30 horas na Igreja Matriz desta Comunidade, em
- ,..,..,.,:-- - _. - - -.- A�sembléià Ordiná�ia, afim de deliberarem sobre a seguinte
CENTRO DE AUTOMOVEIS 1.0 _ Eleicáo do '�r����:t�� ����túrio do Conselho De.,

Automovela: liberativo c membros do Conselho Fiscal.
.

VORn 60 Hp. 1937 2.� - Aprovação da prestação de contas e do relatório da
DODdE Kingswày 1951 Diretoria da Comunidade, relativo ao .éxereícío fin-
CHEVROLET 2 portas 194,0 do e orçamento financeiro para o ano de 1953. '

CHEVROLET Std. 1939 3.0 - Permuta de um írnovel da Comunidade situado em
CHoEVROI..ET 193Jl Belchior.

,
'.

TRIU:MPH 2 portas 1:9&1 '1'0 - Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Cornu-
CHEVROLET nidade.
FORO oi portas 5.0 - Assuntos diversos de interesse. da Comunidade.
-MERCURY GrenA OBSE}tVAÇÃO: OS Delegados Distritais deverão apresen- Curso de Ballet. do Conser- I
MERCURY p.reto tar as suas credenciais, para serem empossados na forma dos vatórto "Curt Hering. _

I
RENAUL1' Perua estatutos. 1 •

b ICHEVROLE� Coupé Blumenau, 15 de Maio de 1953'.

f
Das 3 horas em diante, em

FORD - Pilot A Dir.etoria. como no intervalo e tam- I
�""""...,..."""........:-........"""......,.""",,,,,,,,,,,,,,,........................,,,,,;,,,.........,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,w,,,,,w,,,,,,,,""",,,,,,,�

Canilnh!ies:
�.��...�;�����

.

bem após o último número lFORO F.-8 1951
)l do programa haverá venda

I
FORE) F-7 1951

IFORE) F-3 1:950 P
'.

.

de votos; venda de blüões e
IoNTERNA'l'IONAL KB-3

.".
1948

�,',�
. r o· ( PJ II " .!JJ m "�... gulod�ces e leilão de diver-

CHEVROI..ET Giagte "'" li939 H Iii U 'U "" sas surpresas.DE SOTO 6 1/2 Ton. 1951

�Ó�Gi; _:5�ebOqUe ;::: i Procuramos boas mocinhas de meno,r idade que quei- ---�l
::��::�iJ�:s� rm;:d�::""r :::::'r;.A. Com. c Ind. _ RIumeuau.

,oa ;nt,n,,, do n'o o ..novoe

���������

M TABAJARA TE NIS CLUBE

necessarjo para �ua renovação.
DisClL'5SãO C aprovação das contas da diretoria e pa- Será constituida. no Rio, uma

recer do callS21ho fiscal referentes ao exercicio de Comissãll )'dista Brasil-Finlandia a

U}52· fim de e.ssitir e fl'lcilitar a cxecução
2°) - Eleição da direto'ia e do conselho fiscal para u exer- do referido Acôrdo.

'cicio de 1953. Após a cerimonia, QS dois minis-
3°.) - Assuntos diverf'f)s de interesse social. 1ros trocaram p:>l,wra.; de corte-
OBS.: Si não houver número, será feita segunda convo- zia.

cação· U1éia hora ruais tarde, funcionando então, a assembléia I ---_._,....;.
com qualquer llúmcc (� 1° do art. 59 dos estatutos sociais).

Blumcm;u, 15 -d" maio de 1953.
(ass.) ltALPIl GROSS, Presidente.

C O N V O C A ç Ã O·
. .�

. Ficam. convocados os srs. sócios acionístas deste Clube pa
ra a ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA, a realizar-se dia
Z8 de maic, de 1953, ós 19:3(1 horas, na séde sC'dal sita à Rua
AlvÍn Schrader, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

1°)

negociações
ant!'!s de expir?r o Acordo. as listas

: referent�s, �o periemo contratual de

i cor�ido fi.carão em vigor o tempo

te a Barthurst. ca91131
Qambia, inglesa. e, dCjÍ par:i
Acra, na Costa do Ouro \G.)ld
Coast), Lagos, na Guiné 10-
glesa, 'i! Cap TO'.'Vn Eli"ab(!f,.'1
e Durban,'lla ,Uniâo da Ai.r:ic.;l.
do· Sul. .

."
,

De Durban, ul1imo poptv do

Icontinente ,africano retJrnot.l
ao Atlantico enfrentando, em

linha ,reta a, gl'ande travessb
até Mont2vidco e daí a Buç- rnos Aires. De BULIlOS . Aires
volt:u direto à Ingla;;�::]; ..l,
passando ao Ialgo d'i C)';f;l
brasileira, ,como se o 3.ca,d
fosse um naís de ,'!onhecL:l:> .

Cometeu Ed!:.1.!do VIII ._�ra

grande "gafe" para com lJ;-;1
país do- qual a Inglaterra pre'
cisava e tinha um seu e:nb,,:
xaàor ...

FAU';NCIA DI� EUUo::ItT & X,ESSMANN

Juizo de DireUo dá 1 aa Vara da
B�!lm amul

A V IS ()

(ómarca de

.. I -

�___:Dlt ARY TABORDA-

O abaixo assinado, síndico da lalência de Ehlert & Less
mann que se proces..'la no) juizo .;la La Vara Cível; na forma do
art. 114 do decreto lei n.O 7.661, dp 21 de junho· de 1945, co
munica aos interessados que iniciará a realização do ativo e

pagamento do passivo.
O síndieo se encontra ii dis!)osiçâo, d':s interessados

seu escritório. â nia Alwin Schrader, 173, nesta cidade.
Blumpnau, ':,m 15 de maicJ' de ln53.
IIEINZ 'l'AI,LMANN - Síiulico:

������
�. BEMOKROllllJS ..

'

.

VAP�ES E ULCEBU
DaS i"ERNAS: curas Bem ol'eraçie

VI!SYE·PSiAS. 'PRISAO DE VENTRE, COLI'.I.'E8.
J!< l\!ÉUl��A. FI8SUR�S. COCEIRA NO ANU$
CQ"AÇAO. PULMôES�

" RINS, BE:KIG'{� nGAJ)O

Pro'cura�se 'MAQUIN:ISTA que tenha 'ar·
guma pratica de marcineiro. Escusado ij

p'resêntar-se sem que lenha estes conheci
meritô�

Exigimos refêrêrftias.
. .

FalJtka dé (hééolafe "s A T U R N O"
--- \lE'DiCO ESPECIALISTA"-

Cli:n1ea Genl de Romeu. Mulhel'eI e (JiiaJlfU
tTOUPÁVA SECA.: , b 11 e Ui b i'J hÍÍ.. BL1:J"IDNXU

�����������-�����������"�%��������
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SAUDAÇõES TRABALHISTAS

Meu querido Chefe e meu Papai de Estimação

Df."l"Getúlio. :
'

, Houve um presidente da República que recebeu,'
em Palácio, um casal de patos. E, ainda mais entusias
mado ficou quando pressuroso e; subserviente" apare-:
ceu o Cirilo Junior, sobraçando um Tratàdo de Pato-.
logía. . ��_;_.

Assim estão os seus lacaios atirando-se uns COh-;'
'

tra os outros, de maneira a explicar do melhor modo o
'

acidente de que foi vítima, na vésperado dia de SãC( ,

Nereu. \ ti�; U.i
"

Na terça-feira encontrei o Capanema que se aeha-,
va numa livraria encomendando dois metros de classí-i

'

cos para completar um vazio no armário de [acaran-:
dá que pertenceu a Evaristo da Veiga.

E atraquei logo:
- Que massada, hein, "seu" Gustavo,

Getúlio com a fratura no número?
E Capanema não perdeu vasa, começou a falar'.

em trocléa, epitrocela, epincondilo. E sem tomar res
piração, foi acrescentando:

-;- "Se no homem o corpo do osso é prismático;
triangular e se, as fraturaS'. do nú�? são geralmen- 1te na parte media, as fraturas do cotovelo são mais
frequentes, isto sem entrar na definição do esqueleto'
do membro toráxico dos mamíferos".

,

Ora, positivamente que não podia mais ouvi-lo. A
� - - - - - �- -..... barba crescia de modo impressionante e falei grosso:
P R O f t S S O R E S - Chega, Capanema, por amor de Deus, chegá!

\'. II. e c, AZEVEDO II O líder não quis se convencer e a xaropada ia con-
,

tínuar quando eu dei o basta: >"

'i Reg. no MinistériO I�a Educa· II - Nem trocléa, nem epitoceJa ou ePincondilo;::I'ção e Saúde: Francês, Português, I I
sabe lá v. s. se tudo não f(li feito pelo nosso querido,

Ingliês, Ma�emã1ica, Estenografia,' 1 Chefe, e de propósito? Imobilizada a sua mão direíta �
J Datilografia, Correspondencla II I por 60 dias, Ele quer vêr se, então consegue corrigli,-!
: e :::�r:'��Ma RIo Branco. I: I OS err�s e as falhas praticadas, pondo em movimento'
I B6co depois da "'ua MaranhIo, 11 a manIv�la do regulador governamental com a

mã<tlI Casa, 89. !I ,esquerda.... '

"

'
'

• II I ,Vamos, ag�ra. experimentar o regime de se fá-I'r "Maierüi�al�le""I1Eis�et�lni;e�i'e'r"Ill"11 ::�;��������:.:�:�::; ::::' anili11� lARDIl\f BLUMENAU
'

§., P. S. - o seu gesto mandando chamar, como presidente
::: - da República, o professor Lutero, Vargas, mereceflª PARTOS - PARTO SEM DOR _.:. GRAVIDEZ 'f: ª ser consignado. E como :Dai, deve estar orgulhoso d<{:::: - COMPLICAÇÕES -._'::: .

� SERVIÇOS 1"RE'-"f\TATAL :: grande mestre de ortopedia que é o seu filho, que
§

,

CONSULTAS ME'DICAS DIA'):tIAS _ » _ 11 HORAS § só tem um grave defeito, 0, de ser exageraljiamente r
.. ': mcdesto, '

,
,'."t,

Elizabeth

DA l.a

grande desejo de atravessar
toda a vastidão do Atlantico
Sul de Cane TOWIl (Cabo da
Bôa Esperança}, a Buenos Ai
res, atravessando a grande
cortina maritima de gelos 'en
tre os meridianos de 200 a 300.
trajetoria de cerca de 4.500
milhas.

S. Majestade demonstrando
vivos traços de inteligencia e

slve o ehamado do' "Bicho",
desde que as primeiras In
vcstígacões levam à eviden
cia de que a clandestinidade
não serve a outros fins, senão
os políticos, com a multiplica
ção de u(!'aixinhas", por todo
o terrftorto nacional.
A despeito da Câmara já

ter rejeitado "in limine" um \
'T E L E S ( O' P I O

M Ar G I ( O

á, corrupção
Antes de mandar- fazer seu terno visite .a

ALFAIATARIA LEITES

o criador do tipo clássico
de "Don Juan" foi Tirso de

Molina dramaturgo espanhol,,

S 'Ih"no "Conquistador de evi a.

(Nas proxírcídades do Cine Blumenau)

",e admire o variado stok de casemíras, linhos e artigos

para homens pelo melhor prêço da cidade.

Bilhete a VARGAS
.:;.' ,

Nada envelhece tanto as 'pessoas
como o furicionarnento deficiente
dos rins .. }' az sofrer de frequentes
levantadas no t u rn a s , ne rvosísrno,
tonteiras, r-eurn tismo, dõres nas cos-

I
tas e nas pernas, olhos empapuçados,
tornozelos inchados, pCI d.. de apetí
te, de energia; etc A razão está em

I'
que os ríns dev -rn ellmíns r os áci
dos e toxinas e se não r, alizam esta
função permitem que êsses ácidos e

I
tc;xinas se acumulem em seu orga
msmo, Em pouco tempo" (i.te" elí-

'

mina os germes dos rins, fortalecen'
do-os. Peça Clue" em qualquer far
mácia sob nossa garantia d,� que o
aliviará rapidamente. 1 xperímente-o
hoje mesmo e verá como se sentirá
melhor. Nossa gara'u1J,,',é a' sua

,maior: proteção.

Cystex n; h"imenlo de:
,

CiSTITES; PIEUTÉS E Ui!ICEt"'IA. .

o peso medio do coração
humano é de 200 a 250 gra-
mas.

Saiba porem, estolher um, BOM radjo
Nós estudamos acuradamente as marcas de radies

, que possam interessar aos nossos fregueses,

Entre as melhores marcas aconselhamos:

"ZENITH" - o radio que dispensa propaganda.

"GENERAL ELETRIC" - o nome é uma garantia.

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

seu lar

"STANDARD EI..ETRIC" - Linhas imPecaveis a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

;S. D. Im�ortaçao" e &omérch-
Qualquer radio' das marcas acima poderá ser ad

quirido na firma Prosdocímo SIA em suaves pres
tações a partir de 200 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem compromisso.

�,

I'
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RACISMO � Na Afl'ica do Sul c racismn está na ordem do
Id�a, em virtude dos efeitos da)ei conhecida sob a denomina
Iça0 d.e "Imorality Act" e cujo fim é interditar as relacões
.sexuars entre brancos c �JeSSQas de, CÚ!'. A l-ei vai- se' tornar extensiva a tu�l(.• ; _os não euroueus e não 1:;1} aos Indígenas. Cogítam da prmbu;ao de easamenros entre I,H$SOas de racas dife
r�ntes� As. crianças nascidas ou concebidas antes da illvalida
çao, de tais casamentos. pelos trtbuna]«, serão cnnstderadasrecentes, causam perturbações psíquicas e desequilíbrios )lel'-
R U I. D O - Em Cuba o povo anda alarmado cem o' excessode rllldo� .urlx:!1oS. que. segundo os resultados de pesquisascmUQ Ieg itimas' ... , ..

rulho, que: iniciando sua� �Üvid'-ad�s� 'v;,�i' ;l;�l;d��' r�;�r '(i�Pt;i�de amanha, .11,�1 IgreJa de Monteserrut. em Havana. missa sovosos. Em vrsra disso, criaram ncr lá uma Liga Contra o BaIene p<;Ira nedrr a De.us que livre a cidade e o país do castigodos ruídos dcsnccessarios e !Jrejllcliciai.s à saúde.

--------�------�------�----�-------------------------,,----__=__��-+---rr--������������������������, ..

R d ��'�:·ild �liII'd 1 Quem, pre�i��Aes�!��!ras e

on ..:. �,·"�'�\I:�'.t, � l;.!t
horas escrevendova máquÍl!u,

g ::. Y 1;1' ou tocanâo plano, por profís-
: : r '

' são cu estudo, não noderá, ne-
cessàrfaniéfrte. cOI1sel'\wI' asA CAR�.� DO IDEALISTA - Antes de ser :9r("so .e COl�?t;na- unhas lengas' e ponteagudas ,d? a deixar- quanto" ames a Inglaterra, Gary Davis, o cída- E' precísç tê-las curtas, arreda.o do rn�ndo n. 1 ; fez tudo !Jara. falar pessoalmente com a dondadas. Parn a mulher flue::ramh�_ Não !lOqendo fazê-lo: dirtgiu-Ihe esta carta: "Apesar está sempre ocupoda nos afa'?e :?lll.ha hn� fe '! d� boa vontade. flue tenho para c0!1Yosco, zeres domésticos, ú mais simInfrtngí �s. leis b!'l!�l1lCaS com � mmha �resença, ]usti�lcavel nles é 9roteger as mãos com

.I-...,----_.;.--_.;.;.;;........-..;:..;.."'-�

P2r .estaI l�llpOsslbIlJtad.o de deD,;ar a In"'la�er�a. As circuns- luva:" que n.ln ínccmodem nemt�t�1Clas obr'Igam-me, hoje, a reafIl'l:nar os drreitos fundamen- uaral isern c s movimentos.ta�5 do ser humano ao trabalho e a li,b:rda.de. de movimento, 'Ao;: luvas que vão caindo emtais como foram. p_r?cla�nados D�la ONU. DlTl,lo-me a 'vós em desv"o nodem n::rIcitamcntenome d� l:ma ctvílízaeão mundial nascente. pela qual somos ser anru\'CÍ�.:;(hIS' !Braresponsa:vels1 :po1'q,l1'" ela tendi;' a reconhecer, cada vez com fin"
-

maior energia, a Liberdade e a iguualrlado dos indivíduos, em
•.

nome de sua razão e do ideal de fraternidade humana he-
Passar 11:1;; mãos, dlàría-

rança que ncs é comum a todos".
' mente, um 'lOUCO de creme

',;ordurosn. l�Sfl'�'gá-IM com
meio Iimâo so estiverem man
chaoas. Não csqu eccr que uma

1113383:;€111 elid'ia, afirra 08 d('"
rics p c t nserva a esbeltez de
,�U'IS unhas.

EITI UITI mom.c nto de ocro

zonvém fecha" e abrir' <IS
màos, dez, vinil' vezes. E' I

um -cxcrcfc!o magnífico. lV1lJ
vimcntar os dedos um a um.

-

>' '.

Os nt�q_Hes. d:eSefiperadarE."S e via..
tentos da asma. e bronquíte envene-

Inum o'org:\l1,smn, minam II {'ner.lll,
arruí am " saúde e dE!lli!Jtom fi co
ração, Em � mInutos, M .. ndao ...
�1;OVá [órinu:n méQica� comece a çir..

Ieuíar no s.a.ngue, dominanqo"t.aplda" '

rnent.. (5 a'''qu.,s Gêsde o primeIro -,-._--..,..;---":"��..._,..._,_:__....._....._,�-�---------dla comeea a nesapart-cer a dificul-

� �l\..ZAO D.O MONSTRO z: _�<lh';�tore Cam�}olO!lga (38 anos)VIVia t�allqullamellte �m \ llalIteru(} - uma vida monótona e
seli! aCIdentes.

_

De relJente houve' aquHe', que abalou a PO}JUlaça� Ioc:�l: o nOJ.nenl a:'anhoil Ulll revolvei" e matou sUf'(>Ssi....amente, CIH?J- tiros certeiros, quatro !le&soas, feriu oUh-a- gl:awcmente e amda abateu, fluando fugiu d:'!. eidade. duas vacas'e um. ca'V1llo (q.ue �lada tinham que Yei' (!,}m a hisü,'l'ia, evid�llt�lnente. �e!to Isto, foi esconder-Se num gruta. de on<le
mngu�m llOdm ayroxim�r-:<;e "em �orrel' grave I}crigo de vida· AfmaI: quat.ro c�ra,�Hnell'OS se dlsfar!_'aram em CampOllES'CS� c.?nsegUl�·am Ir ate la, :!lrendendo, o lcueo. Ele confessou'-Nao quel:u� matar todas aquelas :!lessoas, mas apenas vingar:t; ofensa f�lta a, uma, jove.;n. Quanrlo comecei a atirar: nãol-ude complcellder maIS n::wa, nem pude ma:.; para!."'.

.

Cm rr.ov irnont o de }'()lação em
Forno era munheca depois de
C:(,jxá·ta inativa. é ótimo par'!
3 oc-Icza e graça das mãos- t::;('
,JO' ur.Iras se quebram com fa
,:ili:::'ldfc é indício de que o 01'
',::mlS�<10 está descalcificado,
'fO!l!lJCar as unhas com ba
nhos de óleo de amêndoas clo
>:;08, de pr21e:rência nlorno. é
2xcelc;'}t2 para sua 1,'itóliidade'lA's vezes. nãél convém 1i-

--:----- -'-_r__ � _

�------------------�----------------------------------

"--Quebrando Cabeça-
I 5 6 ? 8 9

fiUA l5 DE NOVEMBRO, Nr. ,619
BLUlVTPUHJ - STA. CATARINA

Problemas ele' 'iami lia
Os l�res devem ser acolhedores
'Há

muitas pessoas que perdem a meL;de de seu tempo.
buscélndo seus 1:1hos pelas casas dos -:isinhos. Ou. 'o que e

mais diiici!. Í<tz?ndo com QUi' os men'no" 5<' 'nrne'lr<"�' l.!pC;

I a:::s outros. Agora, pergl1ntâmos nós: Você 'Passa também' a
I IneÍcde de seu tell1UO arrun1ancto o qU2' U::t 1...1. � l -;«.:.ot " I q-

lnanl? E us adultos elll sua cêlsa, deixi.u�.t:1 tanlbcrn' ·b.S t;':Ji:-as
jogueias flor todos os cantos? Serú que F.:_'ee se sen�e' t�:nh;lrit'
ç'ad:l porque ::I Cc'Sé1 de SE'U visinho é mais bem arrumada do
qu?" a �ua:l

,

Se ','oC't- tivesse jdo CO!lO 5CO a uma casa que visitamos -re
centemelltp, ,'n'ovrr-,-et,1,ente a juJ�aria longe de ser ideal. No

\ meio da saL de !..SL.H·. sóbre o tapete, havia um elefante de
brinqucd;.. e 80 seu lado, uma boneca. EST)�,rramados em vol
ta, brinquedos de várias e'lJt'c1c", Dois menili,:s brincando
com sdc1adlnhoc; cni.l'ibu-iam f1ata d�.r ao ambielltp um as

pécta de vCl'dadf:-ir:J cflm!l0 de- batalha. E apar,eritemi?'nte al-
,gl!m adulto !1avia bn,bell1 contribuído' �nra aquela: de,or-
demo 001s a m::1 cRntn da sé'la se viam uma raquete de tenis

IJOR'1701\1'1' \I� 1 F ' e um conJ"m,t:) citc Clnairechos ,Dar.1 !!olf::,L
.

� .. ,!.Y - unClo de élClnela (Bras.): Alimentos. 2 �

- Sinal gnfil:fl, :3 - Pedra de I,'t�inl:ê>' Im'lLro: F, n]';o anti. Ningtlei11"tcü,�iá'd.? elogiar um as!,éct: de desordem. é
ga do arti:�o "0" ..� - 1\.11:;::10; It!�:n:o, ,3 _ SaUd�l(:f:o; Cami- claro, E algui11&S cas:..;s vivem com'tletamente desarruinad::ts

1 6
�"

B '1 pOL!Ue '�e"5 hêlb�üm,tes !':ão muito descuidados. ,,'11 17. - lÚO (iO 1'a ,L; Senhor I abl·. ant.l 7 - IJl1edíata- _

�-

mente; ReboL;: l";,:0:.\c1(' lL"':l!'. 3 _ Adrr:02s�:,d,l. [I _ Tritu- UtHi.za{{a 001' todos
rar; Serra do Cead, N ,,�se caso. entrêtanio," a' cl"esordem indicava alguma coi-
VERTJCAIS: 1 - SV'1erficialmentc (i';f1)' 1j''''''am .)

_ Q', ,sa de que a familia Il:cl,�:;:ia se orgulhar, Mostrava que t�dos.__
,

' " ,�.,. � <'U •••_ ".;>11,1- I 1 •

!'b d d f d 1 I E'
.plificado (gran l. 3 - Ri: ela Halia: Fil:ir.': ÓllD. 4 _ Opo1'-! <-'!LI $(' sentiam em ! er a .�.!1ara azer ES? .e seu .ar. i JU�-twr,'dadp' Ente ,,- Prefl'Y" lVTel'n "'l'a'� A f�' �l" Dl'"'l'�. I tJ ()UC alswmas �1essoas eXIJam que as cnanças brmquem so-�� ••__, �.._, ... L , .... .:.u-_ .... _ct\i..._·. �1.;:,aO ..... -

•

rde peça teatral. 7 - Ditongo; Caminha'!::;;; A:astar-s;;. 8 ',mente c;� S:U.' :or?.:'Il'ws quartos· lV�as acontece que' a ,C'�saDelíc.::do (fjg,). 9 - Chancela; Do' verbo rir. em ql!':S .. 20 era multo nequena, e a sala de estar era a UnIca
"_ ----- - .------ I pc::;" com es::;::tço bastante para que elas espalha�se� scus brin-

·������w""""-"""""""w.v..���.......,.�w",,,__� i quedo;:;, .

I Era nma casa acolhedora tambem. a de que falam:;s,
(porque os meninc:s se sentiam em liberdade para convidar
I s.::'l1S anligos de hrincadeiras. A casa do visinlJo era mais beln

i arl'l!_ma(�a, �J8.rticLl�<J.rm('nte ,�}orque .suas crian<;2S' r;ãiJ tinham
I per1l' !,;�:ln ;·ara bnncar ITltllto em suas clcp<,ndenclas, e mui
! tD lT!.O!l',é; �:�ra convidar amigUi.nhos qUe c:ntribuissem para" I tiE1r llla:': aind3 as coisas dos lugares.IJf I Vcrific�va-se. portante. que na J1rimeira dds duas casas,

I os ll1eradol'cs s:;; preocupavam lTIais com as �)essoas do que

I
com as COÍS3[, e cbjetos.

I

I

i'

1.2
3

'1
1'5
t'6

POU PREÇOS 1W'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

,7
I

'8
l '_-1--+--t---

�

J

OS MAIS RICOS DESENHOS Casa

- Matriz: I T A J A I'
de FevereirQ de 1935.

o M�.IS Vft.RIADO SORTIMENTO

AS MAIS UNDAS CORES ;28.2.53 mais

Vendas a longo prazo

P R O S D O ( I M O S� A.
Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenau

DE TODO SEU ESTOQUE. � PREÇOS .JAMÁIS;Vl$
TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CtRCUrvIVIZINlIAS.
- NÃO DUVIE'F�VL - E' LIQUIDAÇÃO REAL.
ESTA' ALCAN('ANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS

AJ),UGOS E FREGUEZES.

CASA BUERGER .LTDA. - RU;;t 15 de Novembro, 505.
BLUMENAU -��

4,lf2-%
4%

Senhores :·Comercianles
RECEBEMOS

C,RElUE l)ENTAL "COLGA'l'E" - PEPINOS EiU YLVAGRE
"Ufi:l\IMER" -- EX'l'RATO DE TOMATE "ClCA" -

açUCAR "UNIãO"
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Seca
Promoverá o Gremio Espor

tivo Duque de Caxias, sedia
.do no Bairro do Garcia, . na
data de 13 de junho, uma sen
"aciona! prova de pedestria-

MOTORES DIESEL
, MAR!TlMOS

I

é
SEM lRtPIDAÇãO

I�NTÀ�EGl�.
lUAQUINARI/i' ;_'LS}';,IJA

15 de Nov., 823 - C. Postal, 133

oe
,. fi

res noe

alcott
na derro ..

(�-g(�ndes» elo futebo I loca I
Ewbaixadaulo C. N. IUlalitico rEe Joinvile

[�O
Desde �is 10 horas ele on- tes ncssoaa:

tem. encontra-se lH,;,iu cida- CÍlf::Ie - Raitz Safffert,
de ;l cmbalx: da r l) ('. N. secrctúrio - Arry Beiilike;
Atlant.ico, de Jllin'::J<· 111W 'I'esourciro -- Darcy" 'O.

hoje na raie r:,l 1(1I1;p;;-;a {C()"cluí!la Z.a pga., letra B)
Seca estará com �!'r.:: g.l"r I -----,-�-----

nições em atividade, .;t:11lpe, ���ll��q � M €'AUIA. ] S
'

1 1 R r � ",�""� L !.. J rt A
tínr:o com a , OCICC ac e .e-

•

creat!.\'ll Espcr tíva Ipiran- ! CATARINA
ga.

Os "Atlanticos" encon- Diversos jogos estão pro
cramados nara a tarde de 110-

trarn-se hospadudos 110 ho- �'e, além. d�qlleles em torno
tcl \\'W;TgcS, na Itoupava ÚJS quais tecemos algumas
Seca rendo uue a ernbalxa- considerações, neutro local
• c.,'" -

-

_1", <:: P' rin desta página.da ccmpõem-se nas ..Cal. -

I O Campeonato de Florianó·
.-------

. polis r.tingo hoje sua ,terceira
I tldFlil' ""ii G1l8F '"r, li ,rodi'da. Na primelra, domingo(j�Art!i.l1�j� !{ ti\.YK.,>� � g;� I passado. o Bocaiuva regressóu

(\ i' j�"" 1\ "i( Ifi'!' U� i� "�A 1 vít . ríoso de Irnbituba, onde
�'! UHdt�!!; �� nU,;;!l. �.8� I cbreputou o Atlético por 1 x

- ....., �'1'U"il""fi: I O. O Figueirense. num prélio
HOuPt1_Vã ftilí.d;:: (' inter-,:ompic1o pelo á�bitro a�s

15 minutos da fase final, devi-
I do a irnnr-aticaoil idade do

Dentre os quatro embat-r.s i "r-mado.- assinalou 5 tentos
de certame da. Segunda Divi- contra zero do Paula Ramos c
são marcados para a tarda de ,I!. ; minutos restantes, quarta
'laje, merece destaque es o i- I

��ira à n- ite, aumentou para
cial. sem dúvida alguma, é{- 6 x O o nlacard.
,çl,ele do qual serão protago- I Quinta:fcir,l. sob a luz dU5
j restas Guaraní e FLr�st� de' reilewrps, Atlético e Guaranf
I Rio ctt? ,Testo, 03 incal : r-s i : m,-)� tnrnm em um tenta, sen-

I
t·�<,D.1. ótima chance para 1'<:;'1- 1 r'� C'1I!"' hoje dois Iíderes se
bilrtar-se e .9a8,31' 11 frente (\')5 defrontarão: Avaí e Bocaiuva,

! alva-verdes, que já estão com :"\ outra »artida realizar-sa-á
j U'Tl ponto perdido, E' dos me- : P111 Imbituba. entre AtlétICO
l Ihr-res o espetáculo peb:1i"� i- local e Paula Ram :5.1
C'I dêsta tarde na Itoup.i va I Em Joinvile o Caxias !J1'::;-

,
Nllrtc, I curará vingar a derrol a

.

so
Os demais cotejo� serão' 0= frida pelo América quinta-feí

seguintes: Bom Re,tlr_') x Pro- ra à tarde. contra o Bonsuces
gresso, cerno !')reIll11m<lr do so. nor ;3 x 2. Os cartoi-às con
chóque Olim!ii�o x 'Vera Cruz. i tudo, querem deixar Santa Ca
na Alameda Rlü Branco: .TU'I larlna Invictr s. Ao qu:! fornos
ventus x Vasí; Verde, em Tes- informados, Teixeirinln não
to Salto � Ul�ião x B;1l1d�iran-lil1tegrará o quadro alvi-negro,
tes em 'I'imbó, ,:)oÍS terá de treinar segunda-

. i feira cm Brusque c segrur
,

com o Carlos Renaux quarta'
[eira a Elor+anópolis, onde Q
trícol rr medirá fOl'i;as, '('.ln:
match noturno, com G :Bons�-

.:�. I

- ADVOG1UFl -
&MIdenela e escrlt6rl�,

, _ BLUM1!!!NAU -

a•• Rr'l1:11qne. 55 - "�D.CH H1r.

Lisas e Estampadas
CASA "A C.f\....PITAL"

em
I'Bom Emprego deCapnal"

Começará amnnhã á noite o

campeonato de bola ao" cesto
da Liga Atlética Blumenauen
se; cuja primeira rodada com

preende duas boas pelejas,
ambas a se realizarem em no<,'

sa' cidade. O Olímpico, na

quadra da Alameda Rio Bran
cc, pelejará com o quinteto d9
Iberê de Gaspar, enquanto na

Itoupava Seca equilibrado (,?l

[-on1ro d(;verâo 1a::01' Ipirnn
ga e Palmeiras.

OR�tANrZA('';:�O no l"i1l110 de Automóveis, proprte
tár ia d� uma Úl'i:iI de ] ,034 metros quadrados, fazendo
esquina czm duas 1 uas de grande movimento, frente pa
}'� a princilml AVI,pida da cidade de Lages, e�tando apa
rélhada com dL'&s cOl1stru�ões de material, 'um galpão
e l'ma casa de n:a'leira onde funcionam: AGENCIA DE
PEÇAS E ACES�ORIOS FORD E CHEVROLET, ESCRI
TO'RIOS, POSTe: DE GASOLINA, LAVAÇÃO E LU
BRIFICAÇÃO, GFICINA lVIECANICA E UMA RESI
DENCIA, el1COl�tra-se a VENDA !:lor preço compel1S,,
dor.

NEGO'CIO DE GRANDE FUTURO, pois a cidade de
Lages ê entroncamento Rodoviário obrigatório entre
Norte c Sul do Pajs.

Os intereSSRdl's deverão endereçar-se à Caixa Pos-
t:ll, 81 Aven:du Marechnl Floriano, 373 - Lnges,E;:tado de Santa Catarina.

ESt'ECIALISTAS
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Condenação do 'Instituto ,Intem. de Imprensa" e m reunião de Londres

Os circulas SOCIaIS désta votes; Traute Sehindler

-\
Soares - 5L12 votos; M.

cidade estão com as aten- 1.162 votos; Suzana M. José Klock - 533 votos;

ções polarizadas em torno Buerger - 1.133, votos; Lorena Starke - 35.5 votos

do interessante concurso in- Marcia Schwabe - 1.115 Vera Magali Radtke - 330
fantil que a Congregação votos; Ivonne Pradi - ., .. votes; Rosemarie Carvalho
Mariana da Igreja Matriz 1.100 votos; M. Cristina - 148 votos; Gêmeas Au
"em de realizar, denomina- Oliveira - 1.100'votos; So- gusta Maria e,Maria Regina
do Concurso das "Bonecas lange M. da Silva ---;- 1. 041 Souto - .139 votos; Vera

Vivas"; cuja festividade te- Lucia Gonçalves - 69 vo-

rá lugar no próximo dia 24 tos; AnisiaJ Isabel Vieira,
no Teatro Carlos Gomes. Mácía Reis, M. Jeanette
Iniciativa das mais inte- ,'Pimentel e Ncuza Pereira.

ressantes c curiosas, êsse Total de votos apurados
I certame, pela primeira V22, : até hoje - 23.905. Votos
• realizado em Blumenau, es I em branco - 8.

'

I tá destinado a alcançar o I E' o seguinte o p::ograma
mais completo exíto, por- I para a'Apresentação das

quanto, são as mais favora- � Bonequinhas Vivas, no dia
veis as perspectivas sobre 117 de Maio, domingo, às 4
os resultados, haja visto c ! horas da tarde:

grande numero de candida I, 1 - Darisa da Fada -

P R A ç A
tas já inscritas, sendo de no· I Krin Frischknecht
tal' o entusiasmo acentuadc I 2 - O Pequeno Cavalheí-
observado entre eleitores 1'0 --'- Vera Deeke

T. A. (. E (RUZEIRO DO SUL para a escolha da eandida- 3 - Apresentação das
ta ao titulo máximo. Bonequinhas - Intervalo

(omunicam à praça e aos seus diente�

�
A renda déssa festivida 4 - Bonecas Mecânicas:

qUe d6!'fro de, bre'veco di"as .·nc;:ara' novas II".'
de reverterá em beneficie O Dono das Bonecas: Tiro-

� �ll v � n� das obras de construcão da lesa: Chinesa: Espanhola:
nhas, com aviões oC..3 de 1.a classe ligando J

no�a Iglrt�ja �atriz. _J I
MARLENE

l' Roct)c�: Arlequins: . I h :ra em que doís índívíduos sos na Cadeia Publica, são os
4"S u unas apuraçoes de Maria Luiza Schellmg, I suspeitos achavam-se em fren- indivíduos

Itajai a (uriUbti, São Paulo e Rio de Janei- votos do referido concurso i votos; Leila Matilde P�m- Cilda Cely Corrêa Huber,
'

apresentam o seguinte re"1 plana - 1·023 votos; Eliane ---�-�,

ro, di\áriamente� sultado até hoje: Marzall - 1.000 votos; Car

�
Marlen-, Wippel- 4.215' men Lucia Rosa - 842 vo-

votos; �élia Vivianí -:- .. ; I tos; Verônica Theiss - 754

/3.201 votos; Ana Mana Gal

I
vetos; Vera Dalsender

lo 1.386 votos; Gerda 747 votos; M. Salette Sauer
��"}"}$."",���""",,,,,�<S.'<S.��,.,:>,_.�,�<S.����<!,��: Paulina Pfjffer 1.251 - 719 votos; Silvia M.

LONDRES. 16 (AFP)
A segunda assembleia do
"Instituto Internacional do
imprensa" aprovou hoje ii

tarde, por unanimidade, u

ma resolução conderrandoô
em termos enérgicos o go
verno . argentino, especial
mente pela liquidação do

grande j .rrnal independent
"La Prensa" assim COlHO

pela expulsão de jornalistas
norte-emerícanos e pelas "a
meaças que esse governo faz

pesar sobre a distribuição
no mundo de noticias pro
venientes da Argentina".
Essa resolução :iioi apre

sentada pelo sr. Marcel
Stiins, redator-chefe do
"Het Leatste Níeuws", de
Bruxelas, e apoiada pelo
dr. Oscan Pollak, do "Ar
beiter Zeítung", 'de Viena,
foi calorosamente aprova
da pelo sr. Pedro Beltran,
de "La Prensa", de Lima,
que declarou que na sua o-

�ausoo SeDSa�aO n sorteio �o
IConcurso �e Pascôa Bom·Bril
Perante uma assistência \

Brasil - o aue constitui

que lotou completamente o um autêntico recorde nacio

auditório da Rádio Nacio- nal.

nal do Rio de Janeiro, rea- No clichê u:m glagrante
Iizou-se no dia 30 de Março f do sorteio do sensacional
último o sorteio dos Cr$ .. Concurso de -Páscoa Born
100.000,00 oferecidos pelo Bril, realizado sob intensa
concurso de Páscoa Bom expectativa popular.
Bril, A despeito de sua cur-

ta duração - apenas trêe

meses - o certame teve in

1 !ri:lS$_: �a�r2 �
Algodão

CASA "A CAPITAL"

vulgar sucesso, pois foram

recebidas nada menos de
210.000 cartas de todo o

;1.----- --- __ --::- __

�����������������

A

Agênda de BJumenau
Rua 15 de Nov., 459

piniâo "Uma tal resolução
teria por efeito desencora

jar outros governos sul-ame
ricanos que poderiam ser

levados a adotar as mesmas

medidas restritivas como as

que estão em vigor na Ar-

gentina'"
'

DUVIDAS SOBREO
EFEITO

No entanto, o sr. Beltran

pôs em duvida que apropria
resolução tenha qualquer e
feito sôbre o governo argen
tino.

cos.

A propósito
E' o seguinte o texto d popular que o

resolução aprovada pela as- T _'-,-_' "'-----------
sembléia geral do "IIP".
"Considerando que o go

verno do general Peron con

tinua em sua politica de
supressão dos jonais inde
pendentes na Argentina.
Politica da qual a liquida
ção de "La Prensa" é um

símbolo;
Considenrando quê o go
(Conclui na 2.a pga., letra fi}

Notitlas ue NH] dlJ SUl

Comissão Murricípc.I
I

Aba�tecimento E
De
Preços

DATA

RIO DO SUL, 16 - (Não Possuímos bons elementos ly Koester e José Prestel, o
resta duvida que Rio do Sul que chamados a dirigir a Co- córo de cantores riosulense de
de há muito vem necessitan- missão Municipal de Abasteci- verá se exibir por estes dias,
do da instalação do orgão con- menta e Preços (COlVIAP), po- ao míerorcne da Radio Mira-
trolador dos preços. afim de derão demonstrar grande C:Q- dor.

.

que se coloque ccbro aos abu- nhecírncnto de causa, coope- Embora composto de ele
sos que se vem verificando na rando contra a ganancia que mentes idosos. os seus cornpo
alta cada vez mais crescente redunda sempre em prejuíso nentes fcrnecem magnífico e-

do custo de vida, prirrcípalmen do menor. xemplo à mocidade de hoje.
te no que tange aos géneros de _ A instalação da Comissão Aos 4 valorosos cantores, os

primeira necessidade". 'deve ser assunto a ser trata- nossos parabéns.
Eis uma afirmativa que não do com a máxima urgencía, OVIDIO COLISTET DE

existe quem possa constestar, porque os preços dos géneros ARAUJO
muito embc ra saibamos que o alimentícios, em Rio do Sul, RIO DO SUL, 16 - Aí efe-
comércio de tecidos, ultima- estão assustad�('s. méride de 14 do atual,' assí-
mente, vem concedendo des- QUARTETO DOS nalou f) transcurso de mais
contos especiais e reduções de CANTORES um ano de nroveítosa exís-
preços, em todas as lojas de RIO DO SUL, 16 - Após tenda do sr� Ovidio Colistet
Rb do Sul. ótim�s e proveitosos ensaios, de Araujo.
ü artigf), indispensavel à já possuímos o nosso grupo Proprietario da tradicional

:;ubsistcl1cia do operariado, formado por ótimos cantores, Alfaiataria Carioca, () sr. A
que represellta a mola mestra cujas exibições recentes, em i ranjo é um dos elementos me-
do progresso desta zona, de- municipio5 circunvizinhos, a-: recedo'res da éstima e consi
saparece, como por encanto, gndaram a todos que os <IU-

: deração dos bons ríosulenses.
cm certas ocasiões, para rca- v iram, 1 OSNY JOSE'
parecer lego a seguir. com no- Integrado pelos srs. .José GONÇALVE;S .

vas majorações.' Wiemers, Hans Viandcn, Wil- RIO DO SUL" 16 - Todos

E

Dias 19 (3a'), 21 (Sa.)

Das ' O às 6 horas
Das' 6 às 12 horas

,

Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

conhecem em Rio do Sul o

popular Iccutor Diretor Ge
rente da Radio Mirador, cuja
efemerjde foi festejada dia 14
do fluente.
Osny, que está preparando

<om esmero a nova programa
.� :ão da Mais Popular, é tam
bém valoroso atleta defensor
do Gremio Esportivo Co,ncor-Idia e sem a menor dúvida, o (autenttco ."craque-gcntlc- t
mann",

, J
LIGA RIOSULENSE DE )
DESPORTOS ,

RIO DO SUL, J 6 - ,Temos 1
recebido, regularmente. os I
boletins da Liga Bíusulense Ide Desportes, expedidos

sem-,pre com exatidão."
Hrrminio Cé, o :presidente ,

da nossa Liga, nãO' se descui- '

da da "mater" riosulense e as'
.,lm é que sempre procura es
tar em dia com oS'-seus aia·
ocre:;.

P,�ra domingo, dia 17" te
remos a disputa da liderança
CIO Torneio Taça Ermembcrgc I'T'dlizzetti, entre o Duq�le de
C<lxlas c ::' União, de Ibirama INe>s duis ultimas emb"tes ,}

lflÜão levou li! melhor, e por:
j �,l motivo o interesse dr;.';;,
desportistas é bem gran::le pc· IIL jogo óra anuncüldo.

I

Dia 24 - Domingo:
Das ' O às 6 horas
Das· 6 às 12 horas
Das 12 às 24 horas

HORA'RIO

Das O às 6 horas
Das fi às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Dàs 17 às 24 horas

PARA fERIDAS,·'
ECZEMAS

c ' ,

I N f'L AM A çÕ E 5,
COCEIRAS,
FRIEiRAS,

'-�� � ,:"�I �,�:���::::..J
Fraqueza ,Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silvt'.in
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