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filosofia da livre empresa
e da liberdade política

Assis CHATEAUBRIAND
PORTO RICO, San SUaD, 12

'-de Abril - Teve lugar hoje, a
qui, a: inauguração da Co-nfe
renda Amerii:ana de Rádio e

Televisão. Estão presentes to
dos os países do continente.
Inclusive os Estados Unidos.
A única auseneía é da Argen
tina, onãe o governo tomo �

CO'TAS .M/N/MAS

dt assuto o l'adi" lll"Ívado.
Em reI!' .'!'clllat,:ão di Assoe '-l�

cão de Radio e Te'tvisiiol h
É'ãa Paule , falou, d� impro'"
50, o for.-Assis Chateaubrfa s-J,
nas palawras que a seguir ,.

sumlmos. O ora�o" rec,eb.::'J.
uma. salva de pabn<"s, ao �l'r

minar a sua aloeuçãc.
Presidente Quinones. Se,

nhoras e senhores;
O que há de especificamen

te fascinante, neste Congres
so de homEns do radio e da
televisão, é o seu cunho prí-.
vado. Não estamos convoca
dos a Porto Rico. por qual
quer governo, por nenhuma
entidade estatal. A conven

ção, que nos reune, constitui
uma peça do sistema dentro
do qual vivemos, e somos
prósperos e felizes.

70 h d cI _, A liberdade tem isto de

L1 ,,'mil o-os e pés qua reaos se- ���!�w��:e���t���:���o.�:� malfeitores suprimiu o radio
, livre. Dír-se-á que o golpe de

....
'

cI A· uma ditadura fôra capaz de

reo exporta os para (J rgentlna ���b���ta:Ol�V����c�K��r�t��t�:
, . maio: as barreiras se multíplí-,

RIO, 18' (Meridional) - Na reunião dos orgãos técnicos dos governos mercante, perguntamos ao embaí- cam na Argentina, mais ali
Brasil e da Argentina. o embaixador do Brasil naquele país amigo xador Batista Luzardo se sabia que crescem os obstáculos, tanto

<!isse que devido a intervenção pronta do. madeireiros gaúchos, o Ins- estáva em organização no Rio Gran- mais sólidas são as correntes
títuto Nacional do Pinho modificou àquele regime, estabelecendo na de do Sul uma frota de cabotage� liberais do radio e da televi
ernergencía, quotas rnínímaa para a exportação de quinze milhões de pés para a qual o diretor da Carteira são na América. As tenden
quadrados de pinho serrado para o Rio Grande do Sul; dez milhões para de Credito Agrícola do Banco 1110 elas liberais, que inspiram e
o Paraná e quinze milhões para Santa Catarina, Assim os tres estados Brasil, sr. José Loureiro, já ha; dirigern 10 radio e a televisão
madeireiros estão com uma margem 'de exportação de setenta milhões de via sido autorizado pelo presíden- rivres, estão vitoriosas hojepés quadrados de madeira do tipo Atlântico. .

te da República de conceder um au- mais do que ontem, na super..Isto dar� 'uma certa liberdade às vendas até que o assunto seja re-I xilio de cem milhões de cruzeiros. fície do hemisfério. O arbí
discutido �or ocasião da .pr��ima reunião, no interesse dos made�reiros Responde�do-nos af�rmativamen-I trio da tirania peronísta vive
nesta ?aplt�l, a que assistrrão delegados de economia de madeira da ! te

o embaixador Batista Luzardo cs seus derradeiros espasmos.
A:gentma. srs Pedro Aguirre, presidente da direção nacional da in- disse-nos: Quem poderá acreditar quedústrta do Estado e. Henrique Frega, diretor comercial da ImObiliária., "Explendida Inícíatíva, Entendo uma comunidade, dotada dos
empreza financeira nacional em Buenos Aires. que não só o governo nacional, co- níveis de civillzação e de cul-
Enaltecendo àquela reunião e sr. encontro diréto e co;rdial com os

Imo o go:&no gaúcho,. devem e po- tura da República. do �r!lta."Batista Luzardo frisa que é a orgãos técnicos dos governos do I dem cogitar se� m:us retarda de chegue a tolerar:. lnde�m�d�'"'que se realizara um Brasil e da Argentina como Com-
. tempo da orgamzacao dessas iro- rrrente a supressao dos lnsvru�

plemento das gestões' díplomátí-
tas. O governo nac�onaI precisa ur- mentes �1ais sutis e poderosos

cas levadas 'há pouco a efeito em I
geritemerrte adquirir uma frota de de sua liberdade, por um se-

Buenos Aires pelos mesmos, E a- 1
(Conclui na 2.& pga., letra B) (Condu! na 2.a pll.!;. .etra AI

czescentcu qtre logo após a sua I .....;.__,;._ � _

chegada a Buenos Aires se enten- !

Iderá com o pre.!'idente Juan Peron,
afim de que 0'5 delegados da indús
tria madetreír.a da Argentina "e

nha.n imediatamente a esta Capi
tal.

,
.

Retomou de BaJmoral
a Ráinha Elizabefh

LONDRES, 18 tU,P.) - A rainha
Elizabeth II retornou de Bálmoral,
na Escocia, para ultimar, os prepa
rativos de sua coroação, a dois de
junho proxímo Fontes do Palacio
Bucktnghatn declararam que a jo
vem rainha, de vinte e sete anos
de idade, terá nesta qUinzena os

dias mais 'trabalhosos de sua vida.

�IOrta EisDD�OWEr a �azle
a seluraD�a DO Oriente Mé�io I

--------

TEL AVIV, 18 (U.P.) - todos 'os habitantes dessa re

"Desejo ardentemente e estou

IgiãO
dependem da realização

certo de que desejais igual- dessa ambição. Tenho confían
mente ver aplainadas as difi- ça em que vos e vossos compa,
cu Idades que representam a triotas não poupareis esforços
causa da tensão entre vosso para assegurar essa paz", a

país e os Estados Árabes, visí- crescenta 'Ü presidente ,Eise-
1111os, afim de restabelecer a nhower. que conclui 13iirman
paz e a segurança no Oriente do a amizade do povo norte
Médio", declara o presidente americano ao povo ÍSl'aelei.1se.
Eisenhower na carta escrita ao

presidente do Estado de Israel,
sr. Ben-Sway, anunciando-lhe
a visita do Secretario de Esta_
do, sr. Foster Dulles.
"O desenvolvimento de to

do o Oriente Médio e a melho- do ante os Comuns, hoje. Q pre
ra das condições de vida de míêr Churchill declarou:

ração em resposta a uma ínterpe-
BONN. 13 IU,P,I - A Alemanha I lação da oposição trabalhista, de

ocidental e a União Soviética ini- que f) governo britânico não está
cíararn os primeiros contactos pa- pesando nn balança das negocia
ra o restabelecimento das relações ções de paz na Coréia. Sir. Chur
comerciais entre os dois países Es- chill destacou ainda que os Esta-

Ante essa revelação. que' aliás sas relaçbes estão suspensas hã do- dos Unidos e a Grã-Bretanha man

não nos espantou dada a conheci- ze anos, quando os nazistas invadi- icem-se em estreitas consultas 50.

da precariedade da nossa marinha ram o territorio russo. bre as citadas negociações.'

Passando para outro assunto não
menos importante, o embaixador
Batrsta Luzardo informou-nos que
{o pensamentc do nosso governo
manual' transportar o quanto antes,
trezentas mil toneladas de trigo, do
,nil'lão e quinhentas mil toneladas
que adquirimos na Argentina den
tro (io acordo comercial que asst..
"amos com àq'lde país.
Pelo referido acordo, cinquenta

por cento daquela enorme quanti
dade de t.rigo importado deve ser

transportado por navios argentinos
e cinquenta por cento em navios de

�pal1deira ,brasileira, Nesta altura,
aS5u'.nil'ldo um ár, gráve 'e melan-

1', cólico, o' ',embaixador Batista Ln.
zardo acrescentou. textualmente:

..

Desgraçadamente não temos
D ant« unidades que cubram àquele trans-

- porte. Assim teremos de dar a em

presos estrangeiras a carga de se

toccntos c cinquenta mil tonela
das ele trjgo. Só o valor que vamos

dispendcr. com o transporte dessas
750 mil t.oneladas de trigo que o

governo reservou para os navaos
de I:>andeira brasileira. daria para
adqu!rirmos uma frota moderna e

altamente conveniente aos Interes-

ESTREIlAS CONSULTAS
ANGLO-AMERiCANAS

LONDRES, 18 (U,P.) - Falan-

PRIMEIROS CONTACTOS
RUSSO ..6ERMANICO

"Julgo que os Estados Unidos

estão tomando em consideração a

optntão britânica sobre a conclu
são do armtstícío na Coréia.
- Sir Churchill fes essa dccta-

Descoberto um vultoso derrame de
selos falsos do imposto do consumo
Verios Estados atingidos pela atividade
RIO, 18 (Meridional) __;

A diretoria das Rendas In
ternas vinha recebendo de
nuncias de seus fiscais que
em todo o percurso da es

trada R�o-B.thia ,estávam
surgindo selos do impo�
de consumo de aguardente,
de valores de 40 e 60 centa

VOS, falsificados, sendo pro
videnciada a maior fiscali

sação.
° delegado de Juiz de

tos".

to e vinte e dois tinham realmente

comparecido. O fato é atril}uido a

um erro nas comunicações telegra
ficas ,pois o número de candidatos
teria sido transmitido truncado.

Agora, os prejudicados eBtão pe-'
dindo repetição da prova.

�,
i

segurança ,do mi,mdo livre. Pedin
dó 2.0 Congresso para prorrogar
por ,um Rno a lei sobre a recipro-
erida<le das,1:rocas com o estrangei-
1'0, lei que deve expirar a 12 de'

;luriho, afirma à Câmara de Comer

eio que a abolição da reciprocida
de provocaria serias' reações con

tra os interesses norte-americanos
no estrangeiro. Declara, concluindo.
que a Câmara de Comercio acha

que os ,�Estados Unidos servirão
melhor aOS seus' interesses" servindo
ao comercio mundial".

PREJUDICADO O' CONCVRSO
'l'EREZINA, 18' (Mel'ícÍional)

Não poude ser-realizada. on�ern. em
Terezina, à, primeira prova do COn

curso pari'. fiscal do imposto de

conSUmO. Essá prova qevia reali
zar-se ontem no país inteiro, mas

quando Se abl'iram os envelopes os

1
questionários, veri:fícou-se que só'

tinham vindo' noventa e tres, quan
do haviam tento e noventa e tres

___._;,.;;.;.._;,_;.............__'"-_..,;., cnnditiatos inscritos, dos quais cen-

SEOUL, 11:1' (U,P.) - Os caças II

jato SAB1'lE, norte-americanos. der
rubaram hoj'c nada menos de do-

ze caça� l.\olIG"15. O capitão Jo

seph MaCl Connell destruiu tres a

parelhos 'ccmunistas, elevando as
sim seu total para dezesseis. Ante-

tiriormente se anunciára que Con
neU havia abatido dois MIGS, com
o que, não se tornilra o "rei'" dos

céus coreanos.

Artigos para Noivos'
CASA '''A CAPITAL"

NÃO SE TORNOU
O' "REI DOS CE'US"

Fora recebeu a íneumbencia
das diligencias, constatando
que em Angola Grande o

derrame de selos falsos é
----------

,.

o moderno

tratamen�.o
dos funções
femininas

Prolongue
sua mocidade

com

OFORENO
(Orma-RlIguladlll' (ntegrlll)

Fórmula do

Um produto cio

LABORATÓRIO LICOR
DE CACAU _XAYIER

S, A.

. .

omnose
enorme, descobrindo, ainda,
que duas pessoas residentes
no Rio de Janeiro ali est.ie
veram vendendo selos, sen4
do os compradores Milton
Gomes da Silva e a firma
comercial Irmãos Coutinho.
O delegado verificou que

o derrame de selos foi fei
I to tambcm em Espirito .San
J to, na localidade de Guas�

\ suí, sendo responsavel o sr.

José Leocadio da Silva, e

lemento que serviu de in
termediário dos dois vende-
dores do Rio de Janeiro em

Caral1gol� e que são Rícar
do Pereira da Cruz e Ge
raldo de tal.

As diligencias prossegui�
ram em Carangola" Rio de
Janeiro e Angola Grande,
aquí chegando o delegado
de Juiz de Fora, sr. Asdru�
bal Andrade.

São acusados como falsi
ficadores os irmãos José e
Geraldo Monteiro e Horts
Werner, os pri.meiros resi
dentes no Rio de Janeiro e

o segundo no Estado do Rio.
A falsificacão éra feita na

localidade �de Sarácuruna,
no Estado do. Rio" sendo a

preendido todo o material
de falsificacão. O 111,Ontante
das vendas· é de mais de
500.000 selos' Os prejuizos'
já apurados em. Caral1gola
e na estrada Rio-Bahia são
de 10.000 cruzeiros. Afóra
esses estados, tanlben'l, no

Paraná, sendo alí vendedor
o sr. Felinto Medeiros; que
fugiu.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sindicato do� Em,preg��1�s
Blumelli!U

Séde: Rua 15 de Novembro, 642,

E I)·IT A L
Ficam.

de dois compelientes, possivelmente
. � ....._'

Procuramos
Procuramos nllias mocinhas de menor idadc que quei

ram se- to:rnax costu.reiras.

Rodolpho Kander S. A. Com. e Ind. Blumenau.

Precisa-se de uma balconista com pratica, para trabalhar
em seção de artigos domésticos e que saiba alemão 'e portu-
gues., : "

Cartas do proprio punho, com referencias e pretenções
para "AGOBAR" na redação deste jornal.

VIAJANTE
Um rapaz para Copa de

Restaurante na praça de Curi_
tiba, que .fale o alemão, e uma

moça para ajudante de cosi-
,nha paga-se bem em Curiti-
ba. " _'

.

Tràtar na Rua Itajai, �.310
com o senhor Koch.

Vende-se nas. imediações do
Ponto' final do Onibus da,
Itoupava Seca, uma proprieda
de de: 3.000 metros quadrados,
contendo plantações, arvores

frutíferas, jardim, edificado
por uma casa de material com
sobrado, em estado de nova,
l!gua encanada, ranchos e de- .

mais instalações. Um terreno com 16 mil me-
, t t T H 11a

tl!OS quadrados com tirna casa
f� ra ar com . erbst

d
. , .

tOficina Elétro-Mecanica T. de ma eira e� otllnO'. es ado,
Herbst na

<

Rua São. Paulo, rancho e pastagem, situados
481 tundas, ou pelo telefone

I
em Salto, do,Norte (Estrada

1250. Geral Jaragua). - Tratar na

"" _ ..�._
Rua 15 de Novembro, 3<13, fo

VENDE�SE n�e_15�31�. __

cargueir?S e frif:0d:fi-' comercial
cos, J;l<>ra .Eltende,: �s neccs5�da,des c a Argerrtína, o embaixador 'Batis

Assembléia Ordinária do Conselho Deliberativo.

I
de econorma brasíleíra. Basta 'aten

Pelo presente são convocados todos os membros do Con- tal' para o problema de trans'pÇll'te
se1ho Deliberativo para se reunirem no dia 31 de Maio corren- I

do trigo " que acima me referi.

te nelas 9 30 horas, na Igreja Matriz desta Comunidade, em, o Brasil, .pelo convênio f�ln';ldo
A�sembléi� Ordiuáría, afim de deliberarem sobre a seguinte I com a Argentina, ��vería tr�or-

ORDErrI DODIA:' ,
I tat com navios nossos nada znenos

1.0 - Eleição do Presidente e Secretário do Conselho ne- ! de tres milhões de toneladas d�s-
liberativo e membros do Conselho Fiscal. i se cereal.

2.� - Aprovação da prestação de contas e do relatório da I Faça quem quizer um calculo do

Diretoria da Comunidade, relativo ao "exercício fin- I valor dessa carga numa media de

do e orçamento financeiro para o ano de 1953. � oih a dez dólares por tonelada e

3,0 - Permuta de um imovel da Comunidade situado em ,"C dará conta dos milhões de cru-

Belclüor.
' r ?eiros que vão;par:! as mãos dos

4,0 - Eleiç&a do Presidente e Vice-Presidente da Comu- testrangeirosn.
nidade. í Sempre Ioquaz, como é seu tem-

5.0 - Assuntos diversos de interesse da Comunidade. I peramento atencioso. o embaixador

OBSERVAÇÃO: OS Delegados Disfritais deverão apresen- . Batista Luzardo informa-nos que na

tar as suas credenciais, para sezern empossados DfI. �orma dos I proxíma quinta-feira deixará o Rio

estatutos. ': de. Janeiro, seguindo para São
Blumenau, 15 de Maio de 1953. Paulo onde vai a convit.e da go- do

A Diretoria. vernador Lucas Nogueira Garces di!
que lhe prestará uma homenage�
�om 'varias entidades da Capital
bandeirante, que também o dtstín-

C O N V O C A ç Ã O guirão. No próximo domingo viaja-
Ficam convocados os srs. sócios acionistas deste Clube pa- ,rã par'a Porto Alegre e na quar

ra a ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA, a realizar-se dia I ta-Ieíra da semana vindoura então
28 de maio de 1953, às 19.30 horas, na séde social sita à Rua 1 rumará para Buenos Aires
Alvin Schrader, LI fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem!

.

do dia:» ,

A proposito disse-nos que não

10) _ Discussão e aprovação das contas da diretoria e pa- Item nenhúm fundamento a noticia
recer do conselho fiscal referentes ao' exercíclo de \ d.e que sua 'permunericla no Brasi!

1952. i tmha por objetivo fugir da situa-

20) Eleição da dírctcría e do conselho fiscal para o eX81'- cão politica interna da Argentina,

TÍpo bungalow COm têrré- cicio de 1953. 'I'arnbern que carecia de fundamento

no, medindo 44 metros de 30) Assuntos diversos de interesse social. que � embaixada do Brasil em Bue-

fr,ente pOr' 40 'metros de fun- 0T-l8.: Si não houver número, será feita segunda convo-·
nos Aires estivesse congestionada

dcn situada no bairro da Ve- cação meia hora. l11aL� tarde, funcionando então, a, assembléia dc- l'efugi"d�" -ailti-peronistas. 'A

.Iha: Preço! de ocasião. Infor-, com qualquer numere (§ l°,�o art. 59 dos estaturtos sociais). :esse respeito o Itamarati jil tinha

macêes: Rua 15 de Novembro I Blurnenau, 15 de maio dê 1953. t<iadO
uma nota à imprensa. àJil'-

313: Fone 1531.
'

1
' (ass.) RALPH GROSS, Presidente. manrío que na nOSS? embaixada em

COMPANHIA IEXlIl KARSTEN 1 ����Sp�!�::o.nãO havía nenhúm a-

I
Co.no indagasse-nos se nos podia

I ralar da crrse politica que o noti
ci:\r1.. dr> imprensa vem situando,
na Argentina, o embaixador Batis

,ta Luzardo deu-nos estes esclare
cimentos.:

Duas casas de moradias, si
tuadas na Alameda Rio Bran
co. Informações na Empresa
Comercial Administradora
Predial ECAP Ltda., Rua Flo
riano Peíxoto, 18 ,�. 1.0 an

dar, sala 14 - telef-cne n.o
1150.

Uma máquina de escrever

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

VENDE-SE' um' em Oamborlú,
22x34-mts-, situado proximo: à
Praia. Preço de ocasião. Infor
mações à rua 15 de Novem
bro, 313 - Fone, 1531.

Um terreno na Vila Nova,
situa;do ,à rua Arthur Kloel1\
ler, com 10 metccs de frente
P01; 40 de fundos. .

Tratar à Rua 15 de Novem
bro, 313, Fobe 1531,

P R O [ U R·4 - S E
Uma casa de aluguel até 600

rcruzeíros, 'para trata.' na reda

ção dêste jOFlláí.
Um lindo terreno. com uma ea-

4a de madeira e divenos lanchos,
perto do perímetro urbano da 'VI

la de Rio do Testo, medindo 50 x

500 metrs. - Frente com o Rio do

Testo e cortado pela estrada geral
Blumenau.oJaraguá. do: Sul. Tratar

comt 'Rodolfo' Klótz, na Em:présa
Karmo Ltda., Rua dr. Sappelt; 177
- Fone 1.435 - Blumenau.

A ORGANIZA{ÃO
,

BLUMENAUENSE Lfda�
, � ,

tem pà�a Y�nda:
Diversos Iõtes na Rua 7 de

Setembr<J. Otimo local para
moradia.

1 terreno (te 750 metros qua
drados, Da Bairro de Bom Re�
tiro. Preço fie ocasião.

1 ter!en'J no Jardim BIUllle

nau, lDpdilldo 1: metros "ar
40. LotaI de grande futuro.
Tetrenos na Ponta Agu.la.
1 bungalow no D:,lrro da VI!

!ha. quase nov'), 'rerreno de

420 m(.>tros quadrados. Otima.

situação.
1. casa na praia de Cambo

riú, com 3. quartos. 1 sala, ba
nheiro, cozinha e quartG para

emprelada. Terreno de aproxI
madamente 28m x 31lm, Dista

, ,70 metros da praia. otilnamen.

� te lo:cll.lizada.
�

'Dlversos lotes na Praia de

Cambóriü.
2 engenhos de serra no mu·

nicipio 'de lbirama. 11,5 quilo
metraS da. estação de lUatadQf,
Arta de 10 milhões de metros

qu�drados. Terras com grande
quantidade de madeira de lei e

que se adaptam a diversas cul
turas. Preço de ocasião.

1 serraria na Serra do Cam
bará. (lbirama) com serra fota
e locomóvel nÓvo5. Grande
produção. Madeira de leI, pi
nho, etc., de G4 látes.

1 feeularia, 1 fábrica de 61eo

sassafraz, 1 serraria quadro de

centro, 1 fábrica de pasta me

cânica. com 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.0110 pinheiros
adultos, 1 linda fazenda com

511.000.0011 metros quadradoS,
tUdo situado no município de
Talã.
Lótcs em Curitiba, situados

em diversos pontos da cidade.
Terrenos de gr.ande e rápida
valorização. Otimo emprego de
capital.

(ENTRO DE AUTOMQVEIS
A:lltomove19:

FORD 60 Bp. 1937
DODdE Kmgsway 1951
CHEVROLET 2 portaa 1940
CHEVROLET Std. 1939
CHEVROLET 1938
TRIUMPH 2 portal 1951
CHEVROLET 1948
FORD 4 portas 1940
MERCURY Grenã 1948
MERCURY p.reto 1948
RENAULT Perua ],950
CHEVROLE!I' Coupé 1940
FORD - Pilai 1951
Caminlrões:
FOR'D F-3 1951
FOREJ F-7 1951
FORl3 F-3 1950
tNTERNA'rIONAL KB-3 1948
CREVROLET Giagte 1939
DE SOTO 6 1/2 Ton. 1951
G.M.C. 45<1. 19-19

Pelo presente ficam convidados os snrs. acionistas desta'
s,;>ciedade para cOlUon:ecerem à Assembléia Geial 'Extraordiná-,
rIa a r�t;'allzar-se �a sede social ás 14 111qras do dia 2U de Ju
nho, aIlm de delIberarem sobre o seguinte:

ORD:El\i DO DIA:
1.0 Efetivação do aumeri:to do ca:ti}ital social
2.0 Outros assuntos de interesse social
Blumenau, 15 de Maio de 195'3
João Karsten - Diretor Presidente

(L U B f

verno de energúmenos? O ca
so argentino não passa, por
tanto, de, um episodio. A li
berdade, pode dizer-s'e, mar

cou rim nonto contra o abso
lutismo do 'Estado meridional,
desde que o irene.si da sua

re.ação contra os nossas apa
relhos de crítica c livre exa

me, atingiú ao 'limite a que
chegClu. A le9ra da hipertro
fia da ditadura portenha, o
mundo livrê da América res

pende' com' as' vibrações de
um movimento de coesão e

:;.olidariedade com os perse
buidos, que, hoje ou" amanhã
acalOarão por abater o tirano.
Radio e televisão constituem' ba

luartes da vida' civilizil,Ja. Nãõ se

PALMEIRAS ESPORTE

. I -

ASSEMBI,I':'1A GERAI. ORDINA'RIA.
C O N V O C A ç Ã O,

De acordo com fi art. 44 cocmbinado �om O 45 dos ]!"s
tatutos sociais, flCH CüD'TO('ada a Assembléia' Geral Ordinár'ia
deste Clube, a realiz�r�.:;c 11U dia �3 do c-orrente, às 20 horag,
na sede .do C. N. �merJ.ca, nesta CIdade, p�ra tratar, d� .eleição
d� Con.sclho D[:'llb�ra�lV(). que, em segmda, elegera' a Inova
DIretona para o b!€l11o 53-55.

Nã� havendQ número legal p,ara funcionar na data aci
ma, ser� marcada nova Assembleia, em segunda convocação
pr.a o dra 26 dest� mesmo m?s, a' qual decidirá Com qllahiue�numero de aSSOCIados.

,

Blumenau. 17 de maio dp lfJ53.
GERMANO �E1)USCm Presidente.

DODGE - reboque 1946
"A C I S AD Fene 1324 - Blu

men� - Rua 15 de Nov. 983
PEÇAS E AC:ESSOIH0S EM GERAL

Lembre-se 'lue você .realizará
os seus melhores n@g'liciús imo
biliários na Organiza";;''' IDu
menauellse Ltqa., à; rua. 1 ii
de NovemJlro 870, 1.0 andar,
sala nr. com fuleCone

queriúa amiga, que 'sofreu úu
l't'.nte muito tempo a ind'fereIiça
dos homens. Sahcava? Isto. sim
plesmente 'j que essa ca-rta nos

conte isto: nossa amiga comple
tou quarenta e 'sels anos n'o dia
22 de fe,'ereiro, e nessé nleSlnO

dia. 22 de fevere;ro, casou-se com

um homem que muito a ama e

a quem ela ama!

Fique tranquila, então, jovem
Que não alrai ':Js homens: mul
t=lS vezes. o ln�is belo casamen-

11) O plelhor O mais bem sucedi
do é' justamente aquele de dois
!-)cl'<'f' que nunca despertaram :n
teresse amoro.,o. e se cncontra'n

justamente "eles c1ois·�. Essa�

,'ão as un'ões maÍ.> belas, boas e

verdadeir'lrnent"e duradQlIras. A
un<fn que desejo a todas voe,·".

qucridas e doces jovens que ,não
atraem os hqnlensH_ •

II

_ (Orml.Rtgufadlll (nteEt1()
-.:i.::;�: (> moderno tratamento dal.,(/'·

'

o,; ."', funções femininal

,$
1:e�ouro
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BLUMENAU, 19-íH953

a VARGAS

Ipree"dida n�.lerBPort8 de Buenos aire� um! edição esaa
nhola da·. re,vlsta, que . revelava os ,mlsterlOs da morte
A implacavel persMuigão ·movi- de JU-!lh n tda palo general·Peron contra a jJ)]_I, ... _. 011/1 uuaf e

prensa livre daA'l"gentlla e contra I terrogaçoes sobre a pessoa de Pe
os orgãos de pubfiçidade que não ;:ron, "cujo medo toca as raias ela
se conformam com o paplil de tf- 'hísterta", e sobre o discutivel a

'te.res da ditadur:!. j'Ústicialista pros. poto que ele continuaria receben-

tador obrigara a sua velha sog1'a
a renunciar a parte qu� lhe ca
bia na herança da filha.

.

Uma vez demitido, Juan Duarte'
[ai ímpédtdc, pe la . policia. de to
mai' um avião para a Espanha e

) seu intento de fugir de lancha
cara o Rio de Janeiro tarnbem ltão
logrou resultado.
Vejamos enrrz tanto; o que diz a

reportagem,
'"Até lfH4 Juan Duarta era ven�

<ledor de ! "hão com um salarto de
500 pesos por mês. Quando de sua

rnor te, era consíderado na Argen
tina como "o solteiro mais rico do
mundo", calculando-se que possuía
UIU:l jeli tL nu de nada menos de
so.. innhões de pesos argentínos
0etlpava l�úblÇão estratégíca nos

bast íd.rres de governo. Ao morrer

sua irmã, :rp:'esf'ntou-se o proble
rua da dispnsição de sua enorme

fortuna [(.,:'c·al, distribuída em va

lores. bens e metal sonante em

caixas ÍlnleQ e bancos estrangei
ros. na Frfl:1ca, nalia e Espanha
Peron qualrficuu essa fortuna de

"calunia", num discurso, no qual
declarou: "Lá está o testamento,
tem quatro coicas loucas. e dei
xou-as a este povo que a caíuntou
e levantou semelhante infamia
contra ela'. Não obstante, o pro
prio Peron havia lido a mensagem
de E\'a Duarte - pouco depois de
seu falecimento - em que ela pe
:lia que, com seus bens, "se abris
se um crédito de mil milhões de

1:"SOS para a coustrucão de casas

c'f(.">-rârias" ,.

A versão a êste respeíjo é a de
que J'uan Duarte viajou para a Eu

ropa, 110 ano passado - por "mo
tivo de saúde" - para verificar a.

exfstcncía dos bens de sua irmã,
no que se poderia chamar de âm
bito lnternactonat. Fez a viagem a

companhado e vigiado pelo dr.

SAUDAçõES TRABALflISTAS
Meu querido Chefe, e meu Papai de Estimação,

dr. Getúlio'
Logo que soube do acidente de que foi vitima, fi-

quei nervoso, com vontade de chorar.
...

Depois, porém, voltou-me a calma, � certifiquei
me felizmente de.que não há maior novidade.

Getúlió não caiu, como disseram os jornais mal
dosos. Escorregou, e Ievàntou-se sôzinho, mais forte
do que nunca .. : .

.

E' que temos santos fortes e os despachos de mal
dade não nos atingem, porque somos do S. Jorge Foo
ball Club, e dos padroeiros que não se metem em fei-

tiçarias. .

E' de Se erêr que amanhã não mais poderá ir ao

Estádio, prestar o preito de sua homenagem à Virgem
de Fátima.

Lá estaremos, porém, fazendo preces fervorosas
para que contínúe em grande fórma, para que o Bra
sil possa caminhar, com o barco meio adernado, 110

entanto, nas mãos de outrem, já teríamos ido a pique ...
Não querendo imitar o Mangaba, homem que bei

jou a mão do Eisenhower, aqui do meu Iésco-Iésco,
mandando-lhe o meu beij o na testa, e as expressões
que não admitem contestação, de uma amizade filial,
e solidariedade ao cacique, pronto a defendê-lo em

qualquer que seja o terreno. .

.

.

BARRETO PINTO

meus

maneãra tão ci"!ocante?
Uma reportagem snb o ·título Essa imprecação dir;gia-se sobre-

"Peron Agonizante', .e qué ·.re:vela, tudo ao general Peron e hoje ein
va episodios da maíor gravídade: 0- dia, conforme adianta a reporta
conrtdós com relação ao gelleral- gern circula de boca em boca na

presidente.
.

Argentina.':
Matou meus tühos .'." I A morte de Juan

A reportagom, ·logo de inicio, Desde a morte de Evita não

finta a situação atual da Argentí- ,eram muito boas as relações de
na -como "dramática",

..

fazendo: in· Pel'on com a família. Duarte .. O di-

P. S. - 13 de maio, como foi decretado feriado, não
há P. S.!

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

Fazendo suas compras nas M O DAS C B A N :E L
Sensacional concurso parcial com a distribuição de
mais de Cr$ 350. 'i}OO,OO de prêmios. As

MODAS (HANEL

sas pessoas e autoridades
.

t�m.
conhecimento da pratica de :i'J-.
gos de .azar nas ctrcunscrtcõe.
onde exercem SUM funções ou

.otívídades: em caso afirmativo,
g�aÍs as especíes de ·jogo pratl
·cadas e as Iocat'dades onde si>
verifica o seu exercido clandes-

.
. .

Laboratório de Aoali ses e Microscopia.
de

F. G. ELLINGER - �}o'ormado pela Faculdade de Medicina do
Paraná) com cursos de especial. nos Iab , de Curitiha, São Paulo
e Porto· Alegre. - l:�xamcs de Sangue, Urina, Fezes, Escarro,

.

Muco Nasal, Ljqnid.? Cefaioraquidiano, Cuíturas (Esperma). -
Diagnóstico Bactezíojog ico e cultura da Difteria - Urodiag.
nôstlco '

da Gravidez - Executa com ';1 maior rapidez todos os

exames requisitados pelos Snrs. Medicos clinicos, para a. eín-
cidação de DiagnósUccs '

Rua. 15 de Novemb::.. nr. 588-592 - 1.0 Andar (nos I altos da
Farmacia Sanitas (ex·l'.:l1inger) - Blumenau, Fone 1;;�8 - Cai
xa postal nr. 16. --·ATENDE das' ,30 às 12 horas e das 1,30
às 6 horas.

dístríbuí a cada freguês que comprar PARCELADA
MENTE mercadorias no valor de Cr$ 1.000,00 um Cu
pon Gratníto numerado "LAR FELIZ" para concorrer
ao sorteio, no dia 24 de .Junho de 1953 pela Loteria
Federal.

ODAS CHANEL
CONFECÇõES FINAS PARA SENHOI;t\S E CAVA

LHEIROS - VE�TIDOS - CALÇADOS - JERSEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS - 'TERNOS FEITOS PARA HOMENS E
CRIANÇAS

R. 15 DE NGVEMBRO.1393 - Blumenau
Estaflo de Santa Catarina

(Conclui 11.. 2.a pga. letra fi)

(illma� senhora ....
·

Voú ajudá-ta a GrafU a "Seu" KOL YNOS o meu

cof.re está novament� "tinindo".

�ro na esc:ôva sica

para um" limpeza
total da bôc:a.
KOI. YNOS eem-

_ ,nVOGADO
IlM!drnrl. II! ·eltórlt4rl";',

..
_ S:r.tTMl':NATl -

.

'..,,�. Rnt�q1l!ê••5 � "••• 1 U1L

Úsas' e Estampadas
. CASA "A CAPITAL"

mais um radio em sua casa!
Saiba porem, escolher um

'

BOM ,rad�o
,'. "\';\ ';,iJ;. Nós estudamos acuradàmenta as marcas de radios

.��::':��:f��{::;:f::m:.;,··.' que possam mteressar aos nossos fregueses.
\'t\\\ft'::P::;w.r Entre as melhores marcas aconselhamos:

"IENIlH"
o radio que, dispensa propaganda .

"GENERAL fLETRIC"
.

- o nome é uma garantia.

I "RC! VICTOR"
ENTRE os antigos romanos,

::t gula, nas reuniões elegantes,
era sinal. de bom tem. Tanto
ássím que .. nas residencias de
então os 'vómítóríos eram in
dispensáv�is, como Indispen
sáveís- são; hoje, as banheiras.

Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ELETRI("
- Linhas ímrecaveís a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

-!PROSDOCIMO S. I. Im�orta�àO e �omerci1-
"PROSDOCIMO"

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Prpsdocimo SIA em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais,
Prosdoc.imo é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem compromisso.

"

PROSDOCIMO S. A.· .. Imporfacão e Comércio
. .'

Rua 15· de Novembro, 900
Blumenau
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() BRILHA.NrrI� DA RAINHA � Há 300 anos pertenceà coroa brttanica e está hoje em mães de Eliz.lbeth II um fa
bulcsó brilhante - o "Koh-IvNoch' tMontanha dr' luz) - a
pedra mais prccinsa dos tesouros de Golconcla. Depois da ane,
xà;çã'J de Pnncljab. esse br ílhanta-foí "confiscado" pelo agen-�te- político, britânico em Lahore. que decidiu castigar dessa
rnane'ira o reinício das hostilidades dos "sikhs", Em 1850 a

,

"Companhia da l Indtas deu-o de oresente à rainha Vitória, que
o manddu engastar em sua coroa. Apadm. que tinha 793 quilates, foi rcduzída nara lOf) quilate". Dizem que dá azar aos
homens e sorte às mulheres.
''O, lA: '1' E - Eisenhower mandou arquivar o "\ViUiamburg",'

Q laté l)l'csideucial que Truman mantinha pára os seus cru
?:ciros -e .fin:s, 'de semana - uma verdadeira. Casa Branca flu
tuante, qU� acarretava ae erário norte-americano uma des
'}lesa amnl de- cerca de 600 mil dólares. Eisenhower acha que
esse ia!:\' representa apenas "o ,;Ímbolo <lo luxo ínutíí",

O B A N C O - Medícos norte-americanos cm esterilidade
e!itão estudando as normas de funcicmum::nto de uma espécieue "banco de sementes masculinas", destinado a auxiliar as
rnu lhnros que se sentem infelizes por nâ o poderem ter filhos.
O banco receberia doações anônimas, congelaria essas se'
mentes humanas c as colocaria à dísposíçãe dos casais neces
sitados.
A.CIVILIZAÇãO DOS INCAS - Etnógrafos francmes vieram
}lara a América {lo SuL com o objetivo de estudar sobrevívêndas. da, civilização, incalca. Querelfi eles conviver durante muito' tempo com as tribos agrárias de Ayliu, 11:1 parte ocidental dos nlanattos andínos da Bullvía, em uma a!Htllde de 4
n"li! metros. Estudarão () curso de alguns rtos, para fixar as
pedes da geografia üJjca daquela antiga civilização. Dese
jam ainda apreciar f.G costumes, ritos e magias característicasda religião dos índtos. esuecíalnsente a nrátiea supersticiosa�a adoração do SQ�, à lua -e às estrelas, comum aGI, povos antlgos.

Ronda
':-ão .

nlnças
.ou mothor tlU�:-

�.Ú�.. f�r:l(·ít�L,!1r_, íntct-

ligepte::, l!flXlcW,��� ,cy'l.tal� é, ': "n'.",
tão. o niotlvo que induz 0'.5 ho

nren� n rJf�r) se tntereàsa.rem
nor c....Ias, a dp'xrl-Ias f:",�quecidas'"
�as sa'las {](-. h:"Jiles a preferir sem

pre a sua �puiv.a. qua lquer que

s�ja? E n�; coris .... Iho:: chovom.
"PrrCif=Flr1 cp('or3J.I)o' um }10Ut!{t
'05 11(')111(>n\::.", j'1\lo-h'c-se dü:;t'!U1-
baracada " "Leia. t,�tude.

quen. t-1 teatro e concertos.
cure di,tl air-se, se qu-ir que os

homens vando-ae desprezado.:;,
.corrarn atl·t...� de você".

,

1'Ylas. embora o procurar

Sapatos
Senhoras

CASA "A

- o '5r. Rubens dos Santos,
do Garcia,

NASCIMENTOS

Ifaialaria

- Acha-se em festas
o dia 9 do corrente mês, com.

o nascimento de um robusto
sr. Claudio
Mueller.
do sr ,

e sra .

(A EXPfG.ESSAO DA ELEGANCIA) menina, cujo nascimento se

dia 10 do mês em

-- CA.::i�r,nRAS LINHOS

.r;ACION!üS E ESTRANGEIROS

POR PREÇOS j\'IU'DICOS AO ALCANCE DZ TODOS

w Quebrando Cabeça-

RUA.. 15 r.;E NOVEMBRO, Nr. 619
DLUl\<TE':'iAU - STA. CATARINA N h O q u·e s d;fe�eftres���----------------------------------------.------�

!.ago ã prímeíra aplicação, Nlxl>'darm começa a eliminar as espinhas como si :fosse por mágica.Vs,e Nixode.rm â noite e V. verá sua
pele tornar-se Usa, macia e Ilmpa,Nixod.rm é uma nova descober+..
que combate os parasHósda pele causadores das esp!lihas,frieiras, manchas vermelhas, acne,l!np�g�ns e erupções. V. não po
(lera libertar-se destas afecçõescutâneas a menos que elímíne os
germes que se' escondem nos minúsculos poros de sua pele. Portan
ta., peça. Nixoàerm ao seu farma
cêutí;co. hOje mesmo. A nossa ga

a:r;W'I!'.lIa.__ ra�tJa é a
D� U"iOii�:4Il",iIII sua maior
,.." 1$ li ctGu t:!liaffelía pr'o,teçso.

A

« I J
Endereço Teleg

Senhores ·Comer&ianl.es

:: �� "s��;:"'�,,�
o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS UNDAS CORES
OS MAIS 'RICOS DESENMD.S

....
GTIANDE; l..IQUID!\Çl\..O DE ANIVEH5.:\1i10 DA

28',2.53 mais

DE��!U�STOQ��=!�:'��S- lflTOS NESTA FRACA E CIDfÚ)ES CIRCUMVIZINHAS. I'
- NÃO DUVICE�VL - E' LIQUIDAÇÃO REAL. - I

,

I
I
,

I
I

CASA BUERGF'R LTDA. - Rua 15 de Novembro, 505 I

-�--- BLUl\1ENAU ---- l?-��� �."""","",-���"""""""_'""",""","""""""��""""�"""''''''''''''''�"",,,'_''',

,

Vendas à longo prezo

ESTA' ALCANÇANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE·
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS

P R O S D O ( I M () S. A.

Rua 15 de Novembro, 900
AMIGOS E FREG'mZES.

REC'EBElI,:rOS
CREME DENTAIJ "COI,GATE" - PEPINOS EM VINAGRE
"Ul�Ml\mR" -- t:XTRATO DF. TOl\IATE "CICA" -
AÇUCAR "lJNlàO"
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I ASSIST2NCIA ME'DIC A .PERMANENTE A CARGO 1)1': ESP�CIAUSTA:,§
ABER'l'A AOS l\J.'E'mcos EXTEI:NOS

a

m .uma :;u'-rnh;áo do 2.0 pá
!':O. VEI'�CEDOR IPIRANGA.

Os vencedores desta prova

ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO D};SlN'IOX!CAÇÕES - ALCOO-
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS; -

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone,303G
ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUL�TRA
CURITIBA PARANG

dos
me-

o equilibrió

. Em Buenos "\'r"": Argc!lt:!:lO
z x Ingfat.erru 0, L"u,', J o Ll[�;...,b
sido interrompido ;ws :3Z mhu
ns da prmeira ra .;C, d'i\··'.'::> ..o

por-tenha.
.mau .��mpo l'çin'll::d e 11'1 ""pil"l

, Em Roma: Hungria 3 x Há
lia O.

ra nt. 2 - PrognLsõ 3 x

Retiro O.; .

I�m 'rirubú: Unâo ,1 x Ba!H�t'i·
rantes i.
Em Te"to' �ail'c; V"lsto' Vr.rdc

;, x- JU"E'ntuG ü.:

I'���
Em Gnl'par: Amértca Je Jairl'

A Gi ti T E S � YJ�I�l;� i:��!':'l'�; Pa.isanrlu Z x \) G >1lhGOn��'�li, .,.. l'almmras de Pl;unenau 1 h!'l'pGli',!lual� Nas ações iniciais
l'im Flor'anaooh': Am,,'rk" dE'

l
'.. . ..

1'0' ..
'

�ant p I ran� ;C bem ms is descnvnlto o COII'
Gramle fab:;ica de

Plllcasi
,ToinvÜ� ,2 x F;�t1('irc.�fC ::. _\1:l'.tb'1.-' ; I lc.' '�ilU ill1110 <12 Brusquc, '.c'nü.., que

dr: esmalte, metal, bron-
do ri noitc) __ Avai g. x J" .('<J'u, '10 decorrer um m inuto ave-

ze, carimbos de. borracha 1 'd 11;l!'; de' J'úg'o,. consezulu abrjr3, pelo cnr-incomto (n !;l a- COlU dois encontros leva -

-

e metal, datadores para o scóre, após urna excelente
dUIllicatas- 'e : outros fins; dos a efeito anté-ôntem cornbtnac..ão eritr= seus "'-�'1�}�jm Irnbttuba.: A.t1-éU��) !O-:::'1' .1

Peçam inI{lrmações ,a �a-�1-l x Pa\lll1 Rarpos ela Cllpitnl :: tarde, teve sequência G tes, ti qual Hcínz
.

-con:cliTiu
brica. (Edifício proprlO) Rm 'l'uba,';l"': Hercil'o Lnz ir· certame oficial da Capital com sucesso, chutando de pr-í,
Al��1l,:ldl'e & Cia. �tda. � r'l! 1 x J3arr'!=,'I.t-Vt!r(lc de Logun;� der Estado, do' corrente ano, meira ao 'chegar-lhe a pelota'Rui'di Conceição; lI,6 '-�. '

105 nés. O lance (me antece-
r.

1: Nà càmbo da Rua Bocaiu- deu ão tento fDi dos J;n!� brr-'n.IÓ DE JANEIRO �. Em Lag'cs: Aliados 2 ;,; Vasco I va empataram em três ten- lhantes apreSentlir1�,; durante
. � da Gama 1.

t
. -1 d todo o cote io. R('·ft'z-�;p rani-,.�,,,'��,., .

' Em Jo;nvil'�: Caxlas lo!;,,; .} x
.

OS, go ean O pE,ra OS ,azur- -

�,.Rt-,.,..�
1\ '.

Ad- 1an"!ente o onze ;'-Jeriquito eBúl1SUCCDSO do R',) 2. ras Amerrco,
,

ao e Sauli passada mais algum tempo,Em Porto Alegre: Gt'emio 1 x zinho e para o onze da Ma- já investia decididamente so-N,,�ioMI 1. rmha R·omeu. Geraldo e bre o terreno contrário, for-No Interior <10 iRá Gnmd2 de ' '.

d
Sul: 'Em Santa Mar'a, Irrtevna- Barbato contra. Foi juiz o çan o a retaguarda brusquen-

M' 1 d P�··
_

T
se a conceder varres escan-

cícnal de Porto Alegr-a 3 x lute," ?�. anoe a aixao ou- tcios. AI)ÓS diversa!' pont?'hs
nac'onàl local :2 _- Em Cax-n=, 'rinho, sendo

tarrecadad03! perigosas, os rapazes da Ala·
Flamengo O x .Juventude O - Em Cr$ 3.460,00, metia Duque de Caxias obtí
Pe·,)tas, Branil 4 x Farl'oupilho> J '

Em Imbituba o Atlético ve.ram o empate, isto, a_os 16
Em r T:Uba: Palestra 1 x Co-

. . ! minutes. nor Intermédio de
ritibn - r sábado à tarde) ,_ A- local reabIlItou-se frente ao I, Zéca, l\.

-

valentia da centro'
tlético 3 'li Agua Verde O, Paula Ramos, a quem del'- í

avante : custou-lhe b� ,tante
Em Monte Al:wre: :Monte Ale· rotou pelO' apertado scóre I caro, pOJS t,e,:,e que delXélr o

gr" 1x Brilan'n, d� Cnp'tal n,
d 4 -3 D' 'Cf • l' I gramado, sel'lamente contul1.

Em Cambará: Cambaraen;;c:2 ,e x:. !rIoIU?_ em.)at'2. o dido. Vamos aqui relatar a
x Fenoviário O. sr.•roao Sebasbao (ia SI1-1 iogada,Em São Paulo, Bangú va, ficando nas bilheterias I' ,Recebendo uma bola aliae
p.,l""'!·l"lS 1 (�állado à larde -- 'do estádio, atleticano a im-! vmdo da esquerda. ZéC3 ati·
São Paulo � x Sa.'1to's O Idomnlgo; A., "I'

1'01.1 de sel11-�)Ulo. com a ca-

'Oc13. inanhã) _ Coríntians 2 portanCla De Cr$ 5,0,)0,00, nh�ta. O couro chocou-se com

port. de Desporl',s O. : "O travess;:ío stJ�)eri0r da me-

1\r'l 'interior Paulista: Em iRr,'

'}' '�DO E N -ç A�SN�E��RV�OS A-�S.. IMPOTfN.CIA-e,,',ro;='pãIínc'raF ela Cnpital G :,'

Vel'; R;oclar",nsp 1 --- Em r��nl'

ninas' Ponte Preta local 2 x BJ'a

';'anti�o de BranganGa O - En'

.Iaú, Guaran' de Campinas 3 x

XV d'e Novembt'o local 2 - Em

T\lpail. Tupan 2 x Jabaqua\'[t ele
Santos -,

'
.

Distúrbios sexuais, nervcsismo, angústia ansiedade
fobias, idéias fíX[lS, ir.ritabilidflde, esgotam'ento nervo�
SO, insônia, falta de memória, neuroses cardíacas (nervosismo do cor�ç�o), digestivas (dispepsias nervosas),etc. - Problematrc;:t sexual e afetiva. Narcoanálise. :--

-estava
uba1xada".

Sã,.) e�!sas qu� acontcc!?rn pD�

rem precisam e devem ser tvita'

ê1.as, pará' a bom nomo ,103 '1J1'O
prios cl;tb:es e tambem' :J.ss:rt1 lia

propria Liga.

ioste.
."\. dai.,a complementar es

cve da mesma ionna bastan
e movimentada, pertencendo
') contrôle das acões ora a um,
Jr3 a outro degladiante. Mar
_cinho teve em .seus !.)é.s a me
h:)�' oDcrtm]jdade da tarde,
iuand: recebeu o couro fren
e à Írsnte com Zano-n. Quiz
�oloc"r, dando ensejo a que
) guardião segurasse sem

grandes cUíiculàades, Otimas
lituaçócs iambem desperdiçou
� ataque brusquense, perma
':1ec�l1do a corhagem, assim,
:111 2xl,. ,

Dois juize" controlaram a

1)3rtida um em cada tempo.
-"'ntolli� Hcili. no 1.0, embo
�3 CD111 algumas falhas. de-
110m;trOL! imparcialidade, Do
;J". Pedro MordE, infelizmen
cc, não se �ode dizer o 'mes-
110. P�.l'3lizJU várias cargas

I
':>almeírcnses, ao assinalar
imn::dimentcs que somente
�le- viu, Deixou muito a dese-

lE I n O L E
-

O T F I X Ir. r iar. Os quadros:
!\l ti B'"

.

A _ U;; G R A Pa::'i:lndú: ZanC-!1, Cachaça
Profcss;<Jf Catelh'ático da .Universidade dQ Paraná.

.� Tpzol1ra: Arí, Péqtlinha e

fi '. ". Mafra (Valtinhal; IVfcricr), Pa-orano: Da 1 e ID!-,ia às 5 e mêia da t<lrcle. Pela manhã:
';;0 com llOra ma;:('ada. ;�����::,jO, Julinho, Heinz 'c

Sábadll: n�s. !l e .meia às 11 c meia da Jl1anhií. !},,' '"," '" '} , , <OCnnsultnrto: Rua José Bonifáci 9" _ 1 .• d

ii
LIl!tJE.J1c.,; J,teél, L (' Lllca�

Telefones: 3326 (I'csidência) e 4�3�r'(I' ,.,

" I"
.!) ),t.l ar. {I' AI�II1();, La7;aro, A�lgusto e

C U R ITI B A
' .on.,u "01'10 •

; D;WC1; I?E'rtoh, l�nrZlllhQ. (Lo_
( pcs). Zeca (Sadlnha), ZlCO e

=====::::::::����������-�-�.._;,;::::=----:a:��-:::::::.::::::� Sadinha (Sabiá) (Marzinho) ..

DR.:: ...tp r1� Sef(''''1�r() 1·-- AZ9J3 ::! y

Melaluzin'l. 1 - Sldf'rtll'g-'ca 2 y

'Cruzeiro 1 -- V;!a N')va 5 x Me'
ridíoo;'Il ,i .- América 6 _. De·

mocraia 2.
. 'No R'io: Vasco da i.�a111.rt O �.

Botafogo n (sábado h t.ard"
Fl'lm'Dt'oSl1 1 'X J"lall1C'lgo 1,
, Em Vitoria: Santo Ant.onio 1

x Vitól'itl. n,

Em Slllwidor: vitõr·à 2 11: 11'\
ran'gu,l. 'Artigos para Homens,

Senhora,.. e Crhmcas
CASA "h CAPITAL" INDUSTRIA E COl\UmmO

REPItESIi:Nl'AÇjW E CONTA l'ROPRIA

Sulteco Ltda.
AME'lUCA UE .JlNVU.I.,E 2

X FIGUEIRENSE 1
Sáb"do à 110i1e al.uou. lia

:1 C�p,Ha� do J�st�l�?, con,�Fl a
eqU1pe do FlgíléJ.l'ense, I) :A
lilerica 1<'. C, de JGiliVH..:;,
bi-campeão do' Estado, A
pós uma luta árduamentc
diSPutada, 'O time de Anta
:i1ÍÍlho deixou a cancha vi·
t6:boso, pelo placard de 2 x

L Alceu e Gaivota fizeram
o� goa.ls americanos, m�r
cando Pacheco o tento de
hqnra dos alvÍnegros ilhéós'
'Apitou a contenda o sr

Norberto Serratini, sub in
dó a. renda à· cifrà de' Cr$
7.955,00:

.

l�Lla 7 de setemnm 1922 � nhunenau . S. C. - C"ixa
_ .. Postal 521 - Em1. 'i..Ü "SULTECO" _

LAHq;tATO'H{O ESPECTAL ?AHA ''1'EST E CONCERTOS.
REGUÍ:.;,OEl'>1. CAI mW\GEM. Sn-lCRONIZAÇÁO DE BOJl.'I,BAS

INJECTOiil,\S DE QUALQUER SISTEMA
----------xxxx------

TAJVrBEM PARA BOil' BAS ALIMENTADORAS E REGULADORAS
APARELHO ESPECI'\I, PARA FORMAR, JUNÇõES PARA TUBOS

DE ALTA PRESSÃO

----------���------

MAQUrNA ESPECIP.!. E AUTOMATICA ALEMÃ Vil I L B �'\. E R

SERVIÇO GFATUITü DE EX.'I,ME DE PRESSÃO EM MOTORES

'Fraqueza Em Geral "�..",,,--_.".,- ,.,........< "" �:""':!f�>l;"'
VINHO CREOSO'rf\DO

' DIESEL E EOMDAS ALIMENTADORAS �-�, -

Silvdra
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TOQUIO, 18 (U.P.) - O

I
génte - Espora-Se que os se- ,cisão da primeira ínstancla

gal Mark Clark, supremo co- neraís Mark Clark e William I pela qual mulheres não podem
mandante aliado, e ° gal. Wil- Harrison terminem hoje sua! ser funcionárias do Itamaratí,
liam Harríson, chefe da dele- serIe de conferencia sobre o I no corpo diplcmátíeo- Ao que
gacão aliada de nrmístící a, em novo plano da ONU a ser a- parece, as interessadas apela-
Pan-Mun-John, continuam presentado aos Comunista.s, rão para o Supremo Tribunal
conferenciando sobre o novo sobre a repatriação dos prisio- J.tederal.
plano que apresentarão aos neíros de guerra. O general
comunistas. Este plano, como Harrison deverá retornar hoje
se sabe, destina-se a romper o mesmo a Munsan. E espera-se
impasse nas negociações alia- que amanhã', quarta-feira, se

das para o repatriamento dos [arn reiniciadas as negociações
prisioneiros de guerra. de armistício em Pan Mun
TOQUIO, 18 (U.P.) - Dr- John.

VISITA GRDBER A
ALEMANHA
VIENA, 18 (U.F.) - ° sr.

-- - -----------

Karl Gruber, Ministro do Ex
terior da Austria deixou hoje
de manhã Kufstein (cidade
fronteírtça do Tirol), em trem

{'especial composto de quatro
vagões, com destino a Bonn, O · M ". J' r
�����r:�,o��C�:;tá�i:rdeB��= et:erecte eisuma resta
tado, deverá unir-se ao Mi
nistrn Gruber em Munich, ou-

l
.

de se realizará a primelra re-

t t
·

.cepção o�icial, organ!zada pe� n en onIà
las autortdades alemães.

DISTINÇÃO AO BRASIL
LISBOA, 18 (U.P.) - O

AutomoveI Club do Brasil foi
admitido como representante
brasileiro na Aliança Interna
cional de Turismo,'. numa as

sembléia dessa entidade reali
zada na Capital portuguesa.

VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cme '

NÃO (OMPARECEU 'A
REUN!ÃO DO p� S· P.
RIO, 16 (Meridional) - °

sr, Lucas Garcez declarou que
não comparecerfa, como não
compareceu, à reunião reali
zada ontem pele PSP paulis
ta. Alegou o governador qu�
continuava ógu:,rdando o pro
nunciamento do partido sobre
a proposta para assumir ele,
o sr. Lucas N· Garcez, a che
fia do partfdo em S. Paulo,
feita na reunião realizada nos

Campas Elíseos.

N.�O PODEM AS RIO, 18 (Meridional) ..:

���f:f�I SERVIR NO

10
sr, Belmiro Valverde, de

RIO, 18 (Meridional) _ Por pois de set� anos de cadeia
5 a 2, o Tribunal Federal de e de reflexao, declarou, em
Recursos manteve, hoje, a de-

I bng� entrevista a um ves-

I pertmo:
Blus.��.�e Conjuntos de Lã

I "Ag�adeço � Deus o fra-

CASA· "A CAPITAL" cas�o mtre�ahsta �e 11 ,de
I maio. O anrversario da m-

------------.-----;_;_------. i tentona de 38 me deu sete

I P-arada de beleza e garrhlice 11 anos de recolhimento para

.
f!a infaBcia desta cidade \ i :e��itar e conhecer a verda-

í Disse ainda que o movi-

Está destinado a obter o! çâo Mariana da igreja Ma-! mento armado, que chefiou,
mais amplo sucesso o sen-I triz local, pela sua expres-' parecía mais uma "festa de

sacional Concurso das Bo- são de beleza e elegancia, hospício" e que aos intre-
necas Vivas, que a Congre- galistas "faltou um agíl ar-
gação Mariana da Igreja rombador de portas".
Matriz promoverá no pró _

A certa altura o sr. Val-
xímo domingo no Teatro verde declarou, textual-

Carlos Gomes, em beneficio mente:

das obras de construcão da "Sou homem que .não sa-

110va Matriz, cujo �lança- be fugir à responsabilidade
menta da pedra fundamen- dos seus atias. Mas para nossos aliados europeus 50.- ,RídgWay apoiou o projeto do

tal terá lugar no mesmo dia. 'que não fique' sacrificada a �rem �e grave escassês ?e_ a-t go_yerno �estjnando �inc:.q mi

verdade historica devo di_lba�teCII:oentos _

� muruçoes. ! lh,oes e �Hto�entQs rr:l�hoes de
, ,

. TaIS declarações foram for- dólares a aíuda militar ao
zer que o Chefe nacional do rnuladas pelo general VLàt-. estrangeiro.

intregalismo determinara,
por escrito; a eclosão do
movimento revolucionário.
A órdem veio às minhas
mãos, mas no instante em

qua eu era aprisionado, a

chei mais honroso destrui
la e tirar do alcance da Po

lícia, a única prova material
da responsabilidade do sr.

Plínio Salgado.
Referindo-se a esse ehe-

fe, o sr. Valverde falou:
"Não me sai do espírito

a traição abominável {la
madrugada de 11 de maio"·
SE NÃO FOSSE °
APOIO DO PTB ...
S. PAULO, 18 (Meridio-

nal! - Falando na sessão
secreta dos populistas, o go
vernador Lucas N. Garces
revelou:
"Sé não fosse o apoio do

Há escassês �e 8�asiecimeõtos

Varias candidatas estão
sendo votadas para o cobi
çado titulo, que está sendo
conquistado com particular
interesse e entusiasmo por
parte dos eleitores.

As ultimas apurações
votos davam á menina Mar
lene Wipnel 4.215 voto,s
permitindo assim assumir a
liderança do curioso certa- -

me, que Está empolg\mdo
todos os circulos socíaíâ da
�idade. �

Esse origlnhl concurso,
promovido nela Congrega-

Repele·se O crline dos Pilões

Ao fundo do precipicio foi econtrado. o
corpo esquarteia�ó·deu'a mulher de cêr

ZE'LIA VIVIANI

promete revestir-se do mais
completo êxito, logrando
coroar os esforços dos seus

promotores.

RIO,' 18 (Meridional) - ::lepe-I mulhér, esquartejada, ú be �.l. .Ir'
te-se no morro da. Saúde o cri- eorr.ego de Andar-ai, peh ",''''''''

me dos Pilões. "!o .Ar' Ferreira do VaIn. "í.�),l.df)
à tarde-r Indo bu-car lenha no

Foi encontrado o corpo <le uma mato c passando perto 'le um

bananal de propr cda:de "o "'; l,
fico Antino :F'igupriú, sentiu um
mau charro n a JlI'ó:;:;m01! ."I'! do
"("Te!;n. Vu então o cadiver
mut.Iado. /\ pressou-. -, '!fl1 ('(111;':
.1'(\,<1' o 'ff1b ao ;;1'éf'('o. prcprte
[;ir '1, !I�,,"ef'n'lo os doi� o morro

\'n.!":, dentiflcar, tlf'pols,.
.. ,; '-á"if'l diJ D'�(\:I"n O-ta\,9 Di",
trito sobre o ocorrido.'

sclíctou o concurso da Pel'ida
e ch's Bombeiros. '."endo o corpo
removido pelos últrnos para
pé do morro.

Supõe a' autor-idade que a rnu

lhér tenha sido assasalnada em

outro local I' atiraria iI gru ca.

Nos 'mrdi"r:(;c" n ins-ucm r(:e'

nheceu o corpo da moi-ta. í:' 'n, '

tambcrn não [I)i )'f'1.! ,·:tI. ta.
distrito ncnhúma quexa C:,e

Noticias de Rla dil �ul

Imponentes festejos em louvor
Nossa Senhora Auxi liaelora

d3 nia do Sul. Programaoa. p'1l':" cont."ce em todo;; Os anos, ('

;1".5 li IlOraq dn eLa 31 de rnqjr; I "Dias Velho" irá ('lmemGl"i1I'

�0r"enh" {, >:"!H a ,llVllOI' ,duvillf'. rem mlJlla Hllís:nt e di�.'tra<;·�e
'.lma ,1<t>: .�"rIlTI01l;fJ:' um" (!lI'J a passagem da dall. cvn"a!;l'"d
(!icnantes, l"�fl"'l uh 'J I'ntw;' ae· 2.U Iliv no llJõ;pit'b Salíto.
aJO du PCI1.·ó é·ll1u lo r.:r<lnrl>! e e:n Está o sr. Ra.ymum;n Mf1y'
bl oCl!dão todos .coopt!�2ra aiy.. S?t'rinllO, d�stacado Pl'l'sidpn7(
da ma,h'. do "Di::Is Velho", sobrecarregado

de nncargos, tra'l.'l.;lnn:b f:1"a··

mente para o exit·) ,las fe�,tivl
dades.

HOSPITAL li:: :!I'[A'1'EhNT
DADE "SAMAnrt,'

.lHO :00 SUL, lS -- A cons

trução do Ho"p'�al 'C Matnr!li
dada uSanlar'a", C�fOl'�') titan

ti �rr�. rC8ada ns 7 hor3H� ap,·l'.':; O sr. Ern"lelin0 "(.!1r.�Ul·�. in('a ti co dum pugilo ue verda(1eh�o�1

que as criançnG tonml'fí.o pa.·t.' sw,'e1 Pl'cl'ident.e Jo 'Esp',rte abnegados. será. futuramente,
lnuma farta mc",." t�1J rlr,,�':!,;, ':["1'- Clube Concord'a. f'stá yh'31nente mais· um atedado E'Xh'80rdiná·
ta das Damas (' .'\.!"ostolado,·. interes'3;,J"do em propn�t�itl�l'lr fW': ;rio denódo e dinamismo, do

Frec·sanlen1 � às :"'0 hrl·.l�$ :1�=,;!:': :!:::;soci�Hlos e frpr'juénÍ",:.ldnrfJ_-i d'1 POV\J l'Ío(-julcnsc.

Ul"pmos o dt'sfile U,J gar1n"n r:;]'j Q)nc�rdia, uma no:h,(la iU2F'
talhão colegial do Ginásio 'Dom' quemvf>�.
l?o�co, na �ua prÍnlf�ira <lnl'·f:.�.5I�'"1� Nos d'a� quP a:nt�(';r,!t.l��·.11 :: d �

tação ao púhl'co. �m 195 \ :':(11' r ta. tão grata para �t ;;o,�i·�da(1<
ltomf'nagcm ao pm") de Rio do rio<,ulense. continuam mais �nL
Sul, ãs Autorid:�des c ii Virgem mado:; os BINGOS. cnm fr("
AuxiJladora. I qtl�ncia enonne e :;=rl11""} ";I'C,'-

-J centc.
o espetácu!n fIl"li' (lcilun·IJron· CLUBE lJi'� CAÇA lO: TI-

te da r�:.;ta está marcado 1""-" P..O "DIAS V.E:LHO"
�ls"19 horas, e COlUitan; �t:r �;'JI(: RIO DO SUL, 18 - Como a-

ni�sjma Pr'ocis6ão LUll1inn. •
-- - _

O pOYl1 quI' comparf'ccr,i ln·

111assa, t.ol1:.larã pal't:(� na, I)l�(lci:;
Eã.t) conl 1:1nt.cl·nn'. ...:: aCI'�a$. f'e�'\d"
(\11!' () p'edo"o P,,�hp V'Pll"O 1'"

(1(: para que todas a'"' c:J�a_; d:J
cidade s(��k·�n;: HtJ,ll\\-,_.o;.l1a."". r:'/)p"l

pl Clt'.) de g'l"3tidão à nlH::'l;;r,;,�i�
"Na ::,,�_ Auxiliaünr;l.
r'l!l'illlle o t.rajeto da P",d�,

·são. ouviremos ln-:tis um:� vez a

:'l'ar.de tl'ibun<J ,··acI·(). ?i.t'lr'� .11..
f"q� cez ROCCQ, O orr�(l H� '-!ai(.ll("(j
<lue possue o donl de atrair O�

f ci" COIn "nas pah",',ts l'ep'l,,
�'Lda.,' de fé inq',1('hran"a.vl'1.
Dia 3.1 de Tl1�f..i() tc.rl;�me� v cn...

c:pranu.>nto do r..lês e co
-

....tQ.(;ã.) dê
Nu. Ela. Auxl1iadul'H.
Grande interesse ve ..n HC ')1)'3€1'

''':t.rdo não só entl'.? (Ir" ca!üPcoJ:l
t<lll'lO tambem no rol (105 "delItos
ri 1 prog:res�:l dz Ri') do �ul; ;r.Ü
b llC diz respeito à coJocacão da

l'l'iil.\�;ra 1elh:t H�j hllt'a ru:lltl�

RIO DO SUL. 18 - RenJiza.r-se
á ne ta c'dade. no proximo
rningo. a Fpsla à,� Na. i;a. J.\uxi·
liadol'il.
1'Q(bs O'� ,1''1.'; do mik: de mab

cnnl a frequi1ncia d� pTand
número de fieis. conl.·mm "onde,
fl'ita a. oferta dn .í'lpl'es, .:1.5 J fi,i 5
l�('ras, com terço. pregaçiio .o:

bE.'I1Ç3,O.
Domingo pró:dlllo,' d'a ?,�. rl,� I

maio, estão prognt'n�I(la3 ,I mis
f,as, 110'., seguintes l.l·.),·:5,:·;O!;: 7, �
e 9 horas.
A M'ssa, ua. Primp'i'a C:HlW

Jlhão de 100 menino" f m":\'La"

J fie:! ac-e�iso. o C(lmiS5!�.rio
.00lveu s,ó ir no
; corpo.
O corpo. {; r]., uma Illlllhél'

Par", início d!J." 'dillgiiw.Í'1s
comissár'o uee:diu deter' 'J ()V;�
ra,rio que eneont:·r:u ,) ('01':-;'1: :.1

Uásr o UlcsnlO que há. seis lnê:,;!".:
'lsssaEsinou, l1".f[Il-=le tllOi"L'Q;' um

homlim� o detido mostl'OUJ"r, .

en"trétanio, revoltado com

péitll., que sobre ele pesa.

,a

ESPORTE CJJH�!� CON
CORDIA

RIO DO SUI" 18 -- Ainda, ntic.
obtivl'mos informe', posit ivOS ii.
l't'speii'J da, comemm·a'::.LJ do PIÓ
xirno aniversario da veterana 50-

c'('dlldc ri05ule.n"e.

PETROPOLIS. 113 fMer'dirmal'l
-- Co !lCleguimm' apurar que eu-'
Ase as cnd.. a'._;; anon.hn(}._� n_)c..:=.:b!d8 .

pela POl'ci'L de Pc.�,roPOlí5 a pro
posito clt:.' f'_<;quanejamonto de
Ila.ipava. existe um s('�ndo, d"

qua.l Irene Hungcr teria sicJ(,

(':ompanh<:ll'll., Itutes de '!ou1.lecér
BI'anko Rac·c, e que tinha ido,
antes do .. seu del'lapàr,�cimnnto, ii.

R· 15 d N 459
legação da AUl3tría no a:Q de

ua e OV., Janeiro af'm de se queix'u' (1('
'. I qWl o iugosh'wo f.. ,�nH'[l<:ara .

dr

...-f;.���<>����.t>�_s.G<l',><$.���������·l fiF,il' Sfll'iul'mmle ,llQ C!lso ,h lll'"

Agência de Blumenau
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