
2 ·500 LEPROSOS . TRA
BALHAM. COMO

GARÇONS

portas os .sns.Conferenciaram-' a
NOVA DELHI, 21 (ir:

P:) � o primeiro mi - i
ntstro

.

da Jnd ia, sr. Neh- i
ru, e o secretário de Es,
tado norte-americano
Fostet- Dulles coriferen-

. eíarum quase duas ho
ras U portus-Iechadas,
sobre a Coréia e outros
problemas -mundiais,
Dulles saiu sorridente da
confert'Llci;a, enquanto I
Nehru parecia cançado

Ie palidu, Mas nem um
.

nem o outro quíz fazei' -��."';"'-----------_""_-----_""'_------_""'__"'_"':";-----------"-_.=--_......-.,:-_""'"".........._.;_--;.....--�-------_.....-

qua lquer declaração à

10M E N S A- G E-: I R Olrnpl'ensa. I
• A N O I X lU.UMENAU, (Santa. Cata rina) Sexta-feira, 22 de

�. ,�,,:-� ..J....t'Y..Jl

M IS TRES M!LHOES DE 'CRUZEIROS ESTE
ANO:JfPARA O TRIGO EM: SANTA CATARINA
ACORDOS ENTRE O MINISTE'RIO DA AGRICUL
TURA E AOUELE ESTADO CINCO MILHõES

- PARA A AGRO-PfCUARIA - -

--�ffll;�
RIO, 21 iMeridional) - Com a presença do ministro João Cleophas

e do governador lrineu Bornhausen, de Santa Catarina, foram firmados,
no gabinete do titular da pasta da Agricultura, tres acordos Objetivando
o fomento da produção tritico1a, a execução de um plano de fomento
da produção agro-pecuária e, finalmente, a execução das leis, regula
mentos e demais disposições federais sobre :li caça e pesca, naquele Es
tado. Ao ato estiveram presentes o sr, Antonio Carlos Konder Reis, c�ere do gabinete do ministro, deputados e membros da cotônta catarinense.
3 MILHõES PARA O TRIGO

I
caça e pesca, o Ministériod:l�A--

P�lo, �rim('iro �os acordos, o gricultura apltcará, este ano, a
Ml111sterlO da Agricultura, no cor- verba de 250 mil cruzeiros, e nos
rente exercício, aplícará 3 milhões anos vindouros os créditos votados
de cruzeir�s no pl�no de fomento para tal fim, sendo a contribuição
da produção de trrgo, A vígenota do Estado de Santa Catarina de 125
do contrato será por cinco anos, ,e mil cruzeiros, no corrente exerci
a Mlnis:él'i� nos exercíclos seguín- cio, e nos seguintes li metade da
tes aoücará as verbas por conta verba da União.
das dotações que pnra tal fim fo-
rem consignadas no orçamento.
Comprometeu-se o governo (].)

Estad3 1'1 promover, com a colabo
ração do 1\Ilinistêrio, li cultura do
trtgo no núcleo Triticola de Curi
tibanos, visando li intensificação do
.{:.lantlO t; a respectiva mecanização
bem "amo a rtxacão de lavradores
numa área aproximada de 4 mil
Iter-tar-es e dar .. lhes assistencis téc ..

nica.

i Crise no governo francês

'Negou a Issembleia .

um voto .' �e
conliança. 30 premier MaJer

Momento em que o minis

trQI João Cleofas, titular da
Agricultura, firmava o acor-

do entre a sua pasta e Santa
Catarina', para incentivo à trí
ticultura naquele Estado, ven
do se UI sr, Iríneu Bornhausen

e o chefe (lo gabinete (10 mí-

PARIS, 21 (U.P.) - Con-

I
cordam lOS observadores' em

.
. julgar qu; a situação do

I governo do sr, Mayer foi
I agravada p2ilos resultados
,: da reunião efetuada esta
manhã pelo grupo "Degaul
lista", agrupamento do po
vo franees e noticia-se, efe
tivamente, que os deputados
que p(articiparam dessa
reunião decidiram, em par
te, abster-se, por enquanto
e o maior número resolvia
se a votar contra a confian
ça no escrutínio que deverá
realizar-ser hoje na Assem
bléia Nacional.
PARIS, 21 (U.P.) - Ur

gente - Logo após a Pro
clamação dos resultados da
votação da Assembléia, ne
gando confiança ao gover
no, anunciou-se que 'O gabi
nete do sr. Renê Mayer é
demissionário.
PARIS, 21 (U,p,) :_ Ur-

gente - � Assembléia Na-

cional, por 328 contra 244

votos, recusou voto de con

fiança ao governo, presidi
do pelo sr. Renê Mayer.
Esta notícia é oficial.

el'AÇAJ4 SEUS ANU'itCIOS
NESrE D1AlUO

PROD1;ÇÁO ACRO-PECHA'RIA
Pc!o segundo contrato firmado,

ficou e�tabelecido um programa
que .. b�pnge a instalação de um

campo óe experimentação e multi
f,licaçã{, de sementes de tl'igO em

Campr s Novos, em terreno do Es
tade: estabelecimento de postos de
s�lir.(\{�L:�tir-a em zonas adequadas
nos mw:ie1pios de Itahlrama, Videt
ra COl1(ordla e 'I'uharão: fomento
da curtura dó café nos Muníeípíos
de F ler: f rrópo'lia, 'I'ijucas, Cambo
�lú, ItaJ;ü e .Blgu,,�>ú·, e meeantza-
'�lh ti.. l.i1v�re c.:1íi "gemI'; �PÍU'ti(iÍ\
brmente da pequena cultura. Es
ses trabalhos lmptícarüo, por par
te do Ministério da Agricultura, na
ampliação de uma verba de 5 mi
lhões de cruzeiros, ficando os tra
balhos de planejamento e execu

ção a cargo da Secretaria de Agri
cultura do Estado.
CAÇA E PESCA
Para a execução de um regime

de estreita cooperação, tendo em

vista a necessidade de tornar mais

ampla a execução das leis sõbre

RIO, 21 (Meridiana]) - O ve

reador Joi:i.o Machado, f111an'do
11'a Câmara sobre a verba de delt
milhões de cruzeiros para a íne
talação do Leprosário, arírmou
que 2,500 leprosos, Bem qualquer,
asststencra, trabalham aqui como
garçons c costnhetrcs.

BEIRUTH, 21 (U.P.) - Se
rá presidida pelo sr, Maurice
Schuman, secretário de Esta
do do Exterior da França, que
chegará a Beiruth no dia 25

,çlo corrente para a conferen
cia anual dos diplomátas fran
ces no Oriente Proximo, que
reunirá nesta cidade nos dias
22 e �{(l deste mes onze chefes
de mrssão. O Secretário de
Estado do Exterior aproveita
rã a onortunídade da sua

-

Beíruth para visitar

se e ria revolução. mundial.
Depois de anexar os Estados bál..

ttcos, plus a Polenta e a Rmnania.
a União Soviética levou a efeito a

ocupação de outros Estados, que

SERI� . (ANDIDATO· , Ar .:

'-PASTÁ
/

DA JUsntÂ
,

I SÃO PAULO, (Met-idíonaj) -

HA(1ru.ira-n�p quo o ''r, O;:vald.o Cresceu mas últímas horas a co
Aranha eate}a acu..ando ') 1110','_- tacã» ao deputado Sales Filho
mente integrnusta ',�e 1'ec";),OI' 'J para candidato ao Míníetêro da
apoio nazista, pois em rna io l�f .rusttca, se houver a rerorma m!-
1. 939 fui �onv dad') P':U':" O"UP'<l niste;lal como. se eS}!lel'a, SOU1)e

um.a emb�m:ada:.d� Bras,j nn ic.�· mos que a in'dícação estaria
terlOr, Nao acm�eI. mas. o ;;<HIV -

sentada. Com o beneplacito do
te prova qu,c o integrahsnlo p_le- EI', Garcez, com quat,e todos os
recm a confIa�ça do gOvel�'lo. l'ic- I part'dos de S. Pau}3, O sr. Getu
�e-se que o Mm's�rQ do ExuJ"IG! ':11" Vargas teria' aceito o nome
era o sr, Osvaldo .Aran�·l:'., e qU'?n1 dodd'd dd parlamentar republica
me levou o cDnvlte fOI o 'ir. A

dhemar 'de Barros, anUlO ini"r- 1110: Comenta-s,e, no. entanto, 9-ue
ventar de São Paulo

Mm8!5 perdera aSSIm, posto Im-

portante ,no governo. Outros a-

centuam que>;) atual min'stro da

. , I Justiça é do PSD e os republi-
RIO, 21 (MendIOnal) - ° canos tomar-Ihe-ão o lugar,

diretor do Loide. que é tam
bém presidente da Marinha
Mercante, 'falou sobre a deci
são da greve a partir do dia
15 de junho, esclarecendo:
"Não encontro motivos que

justifiquem essa .atitude da
oficialidade. Primeiro porque
a questão da alimentação já
está resolvida e ainda ontem
assinei uma ordem de serviço,
ponde em execução o sistema
de gramagem e refeições ao

pessoal de bordo, Depois do
caso dos quinquênios, ainda
depende da justiça,' Até ago�
ra o governo não recebeu
qualquer notificação para e�

ieLuar ::: pagamento". E con

cluiu:
"Os funcionários se insurgi

ram contra as autoridades
num caso em que elas estão
isentas de responsab���<!e�".

Em:,l'cveu: VINICIUS

Santo Antonio, o meigo anacoreta originário da Thebaida
.

e- eas.armmtêiro ,por ·'excelenciu,:ê,p.rote:tt}r,.c,·e.m�,mw;mma14: dQ<
hospital que recebeu seu benfazejo e milagroso nome, éhegam
nos agora, pela imprensa local, auspiciosas noticias do adlan
tamento da construção da nova ala do Hospital "Santo Anto,
nío", útil � fecunda conquista da dinâmica gestão do prefeito
Hercilio Deeke e que obedece tambem, à eficiente e Indórmida
vigilância de Afonso Balsíní, conhecido' e competente gineco
logista e pediatra, desta Comuna.

A .estupenda divisão das salas, a claridade o arejamento
do c:mfortavel e moderno edificio, que abrangerão os setore�
de Maternidade e Pediatiía do Hospital "Santo Antonio", pri-
mam pela higiene, beleza e bom gôsto.

.

Com essas notaveis e proveitosas realizações, tomam vulto.
nesta terra, as obras de assistência ás parturientes e á imân
cia. Assim, o pOV'Q blumenauense, que sempre trabalhou e

produziu abnegadamente, confia nas atividades patriotieas e
construtivas do Poder Público, no sentido da continuação de
profícuos e beneméritos empreendimentos, que dizem respeito,
á saúde, à tranquilidade e ao bem estar sociais.

São, pois, nessas louvaveis, nobilitantes e altruísticas. cru_
zadas, que realmente reside, em grande parte, o segredo do
maior êxito de nossos governantes·

RIO, 21 O..ferlllional) - Enl

declarações feitas ao "Diâ1'io d.i
Noite", h.:tje, a respl'ito do tele
grama procedente do "\xttlr 01',
sobre a participação nazista na

intentona t:nte�;,,'alista de 11/5, da
1.938, o sr. Plínio Salga'do ass'�

gurou que tUGQ o quanto o tele
grámá,' repr'oduz; 'já foi publicad:>
em 1.939. Quer dizer quc o De

partamento Americano de Esta,

do já havia se ápodei-ado ',.:0" 81'-

quivos do Mintst.ér-ln do Ey.l.�riol'
na Atemanha, em princípios cl-2

1.939, antes da guerra, na quul
Oil americanos 'Só enhar8.m em

1.9H.

Depois de lazer c,ons ',lo.ra:;':'",'

Seriam falsas ridiculas as
linsinuações do sr. Salga o

anunciou:
"Pel'c('!JeS',e o cholrc ·C:.1l'nde·

rtstíco do E�ül.do Novo, flue no

jn ensa'n, a rr-ent rr e, jogando ta

bela como é o velho Co,,,tll'
!"e,

.
O reporteI' fez refer�ncia3 ao

decaraçõ&'3 do sr, Osvado Ar1nlw
sebre o assunto, lesponden,jo o

,;1'. PUnia Salgado,
"Não 'sei (!Ue elementos SE

serve o sr. O;;valdu Ara.nha para
afirmar que nunca (luv' {l,lU de

que: participaram e.l"men;·.os na

zi.stas no movimento :l,� 1. 928
Gostaria de Jaber qua's as pro·
vau concretai3 qUi} o sr. O�ivaldo
Aranha possui e que não 'dev"

negar ao povo e a mim pro,J,;o,
para. que saibam'.)!5 d(l. verrl:11la
que ele se d'� possuidor".

Blusas e Conjuntos de Lã
CASA "A CAPITAL"

Haveria-identidade de prOpÓSitos angIB
americanas quanlo á política soviética

entre os membros da em- qu!:'rer ele assumir, agora,
baixada alemã com o inte- as responsabilidades que,
gralismo e muito menos o por nobres escrupulos, re

seu Chefe, sr. Plínio SaIg; cusou-se a assumir naquelas
do, a quem sempre conside- circunstâncias". Disse ain
rei como homem publico, da o sr. Osvaldo Aranha:
brasileiro, com sua cultu- J "As insinuacóes do sr.

ra, virtude e propositos. II Plinio Salgadó, de que eu

Devo porém declarar, quan- sabia do golpe de onze de
to ao golpe, que cheguei à maio, são falas ridículas,
convicção da inte-rferencia porque eu estáva ausente do
de elementos da embaixada Rio de Janeiro".
da Alemanha; e tão profun
da era a conviccâo que até
cheguei a pedir' a r�tirada
da embaix�da dia Alema
nha então di) m:::u gabine
te e com a aprovação do

presidente da República,
de vetar a sua volta ao

Brasil. Aliás - prosseguiu
o sr. Osvaldo Aranha -

sem querer descer a deba
te's, basta considerar con

forme declarou o sr. Plipio
Salgado, que o movimento
foi organizado por elemen
tos heterógêneos. civís e

militares, para l�OS surpre
ender-mos com o fato de

Decretada a gréve dos
oficiais da Marinha

Mercante
Deveriam os Estados Unidos reduzir os créditos para a d e f e s a

RIO, 21 (Meridional)
Ante as declarações do sr·

Plinio Salgado, que repta
ra o sr. Osvaldo Aranha a

pr{war a conexão entre os

nazistas e o golpe de' 11 de
maio, o "Diário da Noite"
ouviu o sr, Osvaldo Ara
nha:
Não me referí as ligações

,--------

RIO, 21 (Meridiana]) Em
As�emblé;a realizada o Sindicato
,Nacional rdo" Ofic'ais da Marinha

Mercante decretou greve geral
da classe a partir do dia quinz."
de junh'.l, ca$O até�aqucla dala
não tenha sido baixado o regula·
menta melhorando a alinH.ntaC&0
'-l.c borde,

-

LONDRES, 2� fTJP) .- O dis-

J
Parece que'.) pensamento nor

curso proferido ôntem pelo pre- te-americano julgaria ecessário
sidente Eisenhower não põe fim ter-se prova de uma modif;�àÇão
à divergência de pontos de v'sta dos disign'os 60viéticos para a

entre Londres e Wa'shingioll a realização �e uma CO'nf"rer,eia
re::,peito 'dos metodos de di!l!oma para obter-se concessões dos so'

ela ocidental em face N', União viéts. Eis, em essenc:a, a 'oposi-
S'.lviética -,-'- -'''-"..-;.;0-__'--...;............;.......;..--'------.....

cão;) anglo-americana.•

Quant<l ao resto, salientam os
círculos políticos lnglêscd que
"os IDstados Unidos, da me:mia.
forma que a Grã-�rcta!llha, l'�<lu
zum Os credit9S' :Jl'evisfos p'tta ao

defesa.
.

SURGE U M CUMPUCE

NO (RIME DO PARQUE
RIO, 20 (Meridional) - Em

caracter secreto foi ouv:'do jJelit
P..)]Ícia c::tr'oca o >:1'. Roberto
LaSC!l>1:u:, aponlado como cumpli
ce cio sr. Decio Escobar . ,r.a

mort" do "'1', Luiz Delgada no

Parque Municipal, em Beio H!1'
rizonte. A acusação prin�ipaJ
contra o 61'. RQlJerto LUllcasail ó·
ra, de que pIe acornpanhúnl. o

sr, Dc(!;o 11;:1<'01':11' .na, cOlnprn. <10

pUnh!l1 mmdo }1a I'a u crime, O
'Sr. Hohm'to LU!l("lsns, porém., .F'·

gou. sa-h('ntlo-s(', entretanto. {"IUe

fez inlpOl'tanl,' I'Pyel:1l;óf's M)tJre a

vida conjufra 1 '
..10 sr. Lh"cio E�.sco

b;tr, <;> (jllfl POt!f'I". fillular O <::"'1

(,a�arnento,

Dinheiro â. caixinha do fPIB
Sensacionais�revelações�no

inquérito sôbre o
,-

caso
dos caminhões ..

•

i
, .

lelras

Salientam os ob:"'�rvado:'(!s que
os s1's, Church li e Ei'i;enh'lweJ'
estão de acôrdo quando se u;ata

de constatar que permav€ccm
nus mesmos objetivos quanto a

política soviética; mas que estã'.)
em desacôrdo quanto à tática
!lue uma relativa fraque7.a impôs
ao Kremlin, rdepoÍS da morte du
Br. StaUn,

�ão há motivo para que (iS

nações l'vres mudem sua políti
ca', declarou (} presidente, "1\1as
ha toda razão para que U'êl na

ções livres mudem Gua tática",
julga o S1'. Churchill,

RIO, 21
Batista

RIO, 21 (Meridional) - ;-';:o\'as SampaIo dava c'nco tnll. t) in
e surpreendentes revelações '"LT- {quérito prosseguirá, devendo ser

gi['am ao· inquérlto dos cam;-I concluido em breve, logo que fi
nhões-feira. Ontem for'am '1i1V;- que apurada devil:lamente a rC"

dos Francisco Gonçalves, Ha,'ol- !,onsabílidade o <15r. Many, que
(io Nogueira e outros. O 'i1', :!i','an flpenas adianta dinheiÍ'o da <l!l;xi-
�j'3C(} Gonçalves :afirmou: nha 'do PTB.
"Comecei a conhec.::.r (l rn'psli

gio do sr. },'[any Croat de ;'3á a

travez de co,nversus com outro",

feirantes, proprietáriOS d" cawi

nhõe3, FOi assim que �ol.lbe que
ele ér!l, '\lUla especie de \',u'inha
dE' condão, hmtlando-Ihe <?r,tre

gar-lhe uma prop'na e €<'lt 1,i<1 f C

lucionàdo <l problema da l(\ca1'
zação dOo t'aminh5o;- em ç:>nse·

quêneía do que IlI'ocUl'ei C "1'

IVIany que. entio, desall,lou a in'

sullar-me com l1a.1avras de. !:lUixç

calão, tudo assistido pe',) Sf'�re·
tárío 'da Agricultura, Chl1t11'indo·

me, inclusíve, de eomull":.;ta. ')

131', Haroldo NogUt,jra confirmar

que o sr, !I-'fany receh::t dinheirc
em quantidade dos donos de ·:3:

mlnhões, O sr, O1'1nI�:lo C, V�ll(
disse que dava. três mil <lruz�í.

ros ao sr. Many.· O ·m·. Mot.noé'

Plan.eTãlnento de governo o lêma
I da linha de oposição da U. O•• M..

�7'" Escandalo da banha ��

Tentou a�re�ir tO jornalista e
� e � o i s ioHmj�Br o comissário

ele acordo CDn1 as I_�eti,
da últimü. COllV(!'H�iío
desse partido, lIfl' qunl

foi eleito preosl'dente o >'1'. Al'thw'

Santos, tendo sido o orador nHiIl

tido na leaderança da
.
bUflCdq

udenista 'na Câmara. Após hrev"

f ( A S A C O S
):'eferendas aos "embates de
i'déias" travados naquela C:,n·

de v,enção. e do elogio dI1i novo ].:I c-

f
sidente da organização d;';;se o

Peles - Nylon - Lã 131'. lúonso Arinos que ia fb::at· lJo

êASA <lA 'CAPITAL" posição do seu partido::.. no 'IU:1.:1ro
- � I politico nacional.

Re·estruluraçãl. economica
lUO, 21 (Met"dional) - O

sr'l patrulha pl'end<,u o Dorilo qüê
DOI'i!o Vasconcelos, í'1t'llwnto 'lo no Sexto Di::;tl'ito procuroll jusil
l�TB e fune ollnál'io do LAPTEC, ficar sua a1.,itucle com o pheudo
ora a disposição da Comissfw de processo, tentando, ainda, ol>� ;

Bem EstàJ:! �ocl!'tl � lntegrant-e gar o o.)mis'ilár'o Juy a tomar

da COFAP, acomanhado .de um pl'ovi<lcnciais contra o :;1'. Cam

capanga, tentou agre'dir o Jor- pOG, dizendo, em altos b.ra'doB,
nalista Astianaz Leô:l:das Cam· que ia promover a transferêtlci",

pos, do jornal "Brasil", porqu\' do comissário 11!Lra distrito o:f'd'

este publicou uma n,.)'ta <1 ri'B("- tante, pois que tinha forte }lrH
to do "scandul0 da banha', no tígiQ no Catete,

qual esturia envolvido uquele pc· A importação de dez mil io

tpbista. O sr. Dorílo e l) capU!l- neladas de banha, como se sabe,

ga foram revidados pelo jorna, foi anulada por ato do cor'mel
Ii"ta e '"eu filho, filas inHulton a Helio BTaga, po'", foram encan

Xamilía d·.) ,;1', Campos. '" 1',,',;;0 tradu_;; il'l'egularidudC'S.

RIO, 21 (Mer'd,) - O m',

A"j
Considerava tal CO:!);l. um:]. Ia .. $a<�ltO mais forte que entendia do guar no éstuurio do totulitlirisillO

Canso Arinos pronunciou ontem 'refa 'de ext['erua del'cad,'z3. e seu dever formular (·ra 'esta: a, ;por sua vez, tambern üt:.rn';:) a

o seuanullc;ado 'diseun;o d,� reu.. cheia de. dificuldades, sobrfôiud() absolutUJ e integral aU'ilertcia de mesmo irnnia, o leader da muio ..

da linha 'por ·ter o pllÍ'ir um goveI'uo .qUE
"não é coerente em l'ualinJIll po
litica e cUja açÜ!3 não COl'ospon'
de nem ti. eSt,a linha nem ,L um

plano adtninistrativo". Anut1<liou
adiante as linhas g'erais do 'üis
curso quepretendía de'SEnvO'h'er:
uma analise da situação poH'..�ca

e administrativa, sob O's tres ail'
pactos filais' importante';; e gr:t·
vcs -- o 'Cconolnico ...f"nance-iro, \)

tra.balhie;ta .sGctal " {I int1!rnacil>
naI.
A ACUSAÇÃO MAtS FOR'l'E
Adiantou o ,orador que a acn-

qualquer p!anejah1ent'.) por parte
do gove1'no não só com referen
cia ao. arcabouço economico do

país, como tambeUl em relàçô,o
ao processo.) inflacionaria.
E, entrando ,no terreno da do!!

trina disse que é pasado {) tem

po em qUi! se considerava a de

mocracia incompatível com o pIa.
.nejamenio. 0 republicano Tr:s
tãO' da Cunha pediu au orado):
uma definiçãO' do verbete "p'lane
jamento', manifestan'do, desde lu

go a sua esperan'ça de não ver

um democrata tão ilust..� deSil'

ria, '31'. Gustvo Capanema, fez
vatos para que o '.)rador não che
gasse a defenlier Uril pla�2j�m()n
to do tipo. fascista'ou comunista.
E explicou ainda O' lead!'.' majQ'
ritorio que o que.ha ,no Bl:asU, O'

que ',J. governo está re.iHzantlD é
um ·"planejamento pluralista", O
cr. Afonso Ar1no6 ficou .de m'!i:>
adiante responder ao peditl'J tio
Si'. Tristão da Cunha, quand,') a

sr. Aliomar Baleeiro . inte.rvelc I
para assin�lar ,que. o orçam.ent'l,tda Republica e um plull'J. O �}'.

Hé:üor Beltão fcz pilhér·:J.;
,
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T O R N E·I R:O 'S . E M E ( A N I ( 'O S

D E
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

C'ONV"OCAÇÃO

Com longa prática neste ramo.

Tratar: Oficina "HOH" Ltda. - Rua: Mareilio Dias, 93 -
Itoupava Seca.

Na forma do disposto -pelo Art. 18 e seus paragrafas, dos .

Estatutos do Aéro-Clube de Blumenau. convoco os senhores

I
associados desta entidade para a Assembléia Geral Ord}.naria,
que será realizada no salão nobre da Associação Comercial e
Industrial de Blumenau. no proximo dia 26 de Maio, terça-
'feira, das 9 (nove) horas ás 20 (vinte) horas, a fim de ser

procedida a eleição do Conselho Deliberativo, conforme pre
ceitua o Art. 21.0 § 4.0 do diploma.socíal,

. Blumenau. em 19 de Maio de 1953_
"CARLOS H. MEDEIROS - Presidente.

Precisa-se moça com bôa pratica.

Casa Hasadel
.

AO

VENDE-SE moveis UI.>adcs,
em bom estado, por motivo de'
mudança. Um �njunto' de sa�
la: de jantar por Cr$ 5.000,00,
uma.sala de visita tambem por 15aram as equipes de AIUl'lOS x Gaspar, perigosoCI" S5.000,00, um dormitorio Professores, vencendo a equide' casal cQmpleto por CrS pe dos alunos, que melhor se
8·000,00 e uma penteadeir�i. r:onduziu na quadra, por 2 x
grande, por erS 300,00, além ; sets.
de uma escrivaninha: por erS Os quadros formaram as-
250,00. '5im _ Alunos - Munir, Wal-

tEMTDO DE AUTOMOVEIC' Informacões com Vva. Ana
.

K: J' 'Schmidt, Álalneda Rio Bran. rUr, Amadio, Greul, Mário e

Cesar.
A-utomovels! 476.

Professores - Winson, Sch-
FORD 60 Hp. (' E midt, Gregorio, Pachec:J, Arru-
DODGE Kingsway J; . da e Renato.
CHEVROLET' 2 portas 19W Juizes: Orlando Pamplona-

C.Ju:V:RO,'LET Std. 1939 • I' Joaqul'm Florl'ani com óti-
. uma catroca. com dOIS caval0s L -

'

I .ICHEVROLET 1938
., • '. •

•
ma aluaçao. LaUna (CEPAL) ,estabe eC:1t'

TRIUMPH 2 portas 195-1 e u a maqUl�.a de pIcar trato, Compareceram para' assistir ram que a única solução :para

ICHE"V'ROLET 19(& tudo por Cr.,. 4.000,00. Uma
flS jogos grande número de a- proteger os países iliferior-

,FÔRD"" portas 1940' �asa de 2nad.�lraj com todas as / tunos e desnortistas de nossa mente desenvolvidos do co-

MF..RCURY Grenã 19<18 lDstalaçoes, agua� e luz, etc: '1!idade. -

munísmo, era'a índustríalisa- liMERCtfRY 'P.reto :9(8' Um terreno a rua Alvm) A partida de futebol entre ção, o presidfmte Pel'on afir-
RÉ�AttLT -Perua 1.950:�Schl'ader, ctOm 40 1r_l' de fren-j as 3.a e 4.a séries ginasial e m;1U com veemencia: "Já di-
CHEVROr,.E� Coupé ...

1940;I�e :olOO de funde'" por Cr$ �.a e 2.a séries ginasial, ven- ziamos o mesmo há dez a110S. I
FÓRD - Pilot lil51 22. ,00,

_ . I ceu o quadro dos alunos das mas há dez anos, tam'Sém, que.
Caminhões: '. !nf?rm2l;Çoes com o sr. RelDZ '1.8 e 4.a série nor 5 x 3. 03 o !Iomos em prática".
FOR'!) F-R 195t,Wd!rwh, '!leIo telef�me 1I0? \n2SmOS iormarãm assim: _ dA primeira con'dição es-
FORD 'F-7 "-"" -,... 1951: ou a Rua.. Mato Grosso n. 11.

! Vencedor _ Oswaldo. Greul sendal para o desenvolvimen-
FORD F-3 1950 1- - :-

- - - - - -ll
, I' Arnadio: Carlito. Feràando e to da indústria, acrescentou,

I'NT;S:RNA.TIONAL KB-3 1948 .(1 Feria.".. Esplnhfl8, M�- 11 f.Jd'olindO' Ru". Waldir Ce- :. a obtenção de um nível de
CHEVROLET"Giagte J.93il .n eh::>,S, Uice:ras fi Reu.mathl- II ! n·. Rui ir ('.r. Siegfríed. -1

vida elevado. �e�!1Un)- merea-
DE soro 6 1/2 Ton. 1951 n mo. II Vencido _ Analbert Munir e d:J pede su1ílsbtmr o mercado
C.M.C. 454 11149 II ELJ.x1� DE NOGU:t:mA l! 'Osmar; Hercilio. Rel;ato e Pa- iryterno.e 0. !)OVO argentin<;> �c-
DOQGE - reboque 1946 ,I Grande Depnratlv. fi "heco' Werner Laércio Rui Ira

o nl'lmell'O a ser bencÍ'lcJa_
"A C'1 's A" Fone 1324 - BIu- !l dI) tIllllPfI 11 nesinho e Ha;lcck.

' ,

do pôr sua indústria"; "Acre-
menaJI _·'ll.mt 15 õe Nov. 983 Juiz Baungartem com boa

I
ditamos, prosseguiu {} orador,

PEÇAS'E·;A.CESSORlOS E!M'GERAL Uilação.· que sem a indústria, t�r-nos-
- - -- - -� - - � - E Seguiu-se o churrasco nie- I ia sido impassível p�Q;gr.edi�·1I ,.ecido ao novos diretores do

. Por olltro .lado, 'a lndustl"la
.' • colam!. J. E. P. Triridade.

.

jamais teria tido

>oportunida_1SÓS com o filh�, deve cha-. Não se sabe se os adversá- Foi uma oportunidade mag- de de dese�volver,-se' s� tiv«:_:i-
rios do sr. Lan'lbrino contes- nifica de camaradagem e' con- se a necessidade de CrIar nao

m�i--lhe a atencão sobre a tar'ão suas reivindic:acÕes. Ca- fraternização, a reunião de ,S� tivesse maní�ést�do al:íer
falta,

.

como eVItá-la, como berá aos juizes franceses con- wrdialidade entre professores t'lmente· O pnmeIro plano:
corrigí-Ia, mostrando-lhe sagrar. bu não, sua capacida- e alunos, que estão possuídos I qui.nquenal argentíno foi a·

ete hereditária, antes de esta_ d') mesmo esnírito: o de tra-: verd��deirp. base do desenyol- I
O àspeicto bon� '(la correção .tuÍr sobre sua reivindicação balhar pelo rnaio!" engrande-! vimcnto dt' nossa indústria na- i
e QS maus'da falta {jometi- 1·plativa ao castelo de Bel1e- cimento do Grêmio Espol'tivo: donal e c_onferiu'se toda a

I

da..
.

me. ·Professor Trind.rd(>. .' �lld p!·ote!:flo.

tiro. Preço (le ocaSião.
1 te!�en") no .J:trdiJn Blume

nau, lI1pdinilo 1: ruetro� por
40. Local de grande futuro.

Terrenos na Ponta AguJa.
. (builgaloW'no B"ltro da Vf!

!ha, quase tJ.nvo. 'fetreno de

420 IDPtros quadrados. Otlma

situação.
1 -«lasa na praia de Cambo

rlú, com :; quartos. 1 sala, ba�

nl!-eiro, co:dnhá e quarto para;

e.nlpre�ada.. Terreno de aproxi
,madam,ente 28m x 311m. Dista

70 metros da praia. Otimamen.
t� localizada.
Diversus lotes na Praia de

Camboriú.
2 engenhos de serra no mu-

I'nlclpio de lbirama, 11,5 quilo-
metros da est-ação de Matador.
Area de lU milllõ('s de metros '

quadrados. Terras com grande
quantidade de madeira 'de lei e

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

1 serraria na Sena. do Cam
.

bará CIbirama) com serra tóta'
_ e loéoinóvel nõvos. Grande
pr�dtlção. Madeira de lei, 'pi
nho, etc., de 64 lõtes.

1 fe-cularia, 1 fábrica de

sassafraz,'1 serraria quadro de
.

centro, l'fâbtica de pasta me

cânica com 2 serrarias "Tit;ot"
e resêrva de 30.000 pinheiros

� adultos, 1 linda fazenda com

511.000.000 metros quadrados,
tudo situado no mllnitípio de
Taió.

.

Lõtes em Curitiba, situados
em diversos pontl}s da 'cidade.
Terrenos de grande e rápida
valorização. OUmo emprego üe
eapital.

De i.1'a marinha de
que queira aprender
raro

Informações na ,Casa Rosil
'va Ltd�., rua Quinze de Nú
'vembro, 992, Hl lado do Ho-,
teI'São JÓsf.

ASSEIVfBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
CONVOCACAO

São convidados os srs. acionistas' desta Sociedade, para a

assembléia geral extraordinária a realizar-se no dia 12 (doze)
de junho próximo, às 9, (nove) horas, em uma das salas do
Teatro Carlos Gomes, nesta cidade, afim de deliberarem sobre
'a seguinte

ORDEM 'DO DIA
10)_ Aumento do cajiital social, sendo parte nas condi

ções das Leis 'n.os 1.474 e 1.772, de 26 dei novembro
de 1951 e '18 de dezembro de 1952, respectivamente,
e parte em diriheiro, com a consequente modificação margas "'iluores fr"iü," ,:') e'l:!l"i·
doa estatutos sociais: ,tos. Uma cena que na 8ê:U ima-

2°)_ Outros assuntos de íntresse da sociedade.
l g.nação parcc!a sug esttva uma

AVISO IMPORTANTE: Consoante o estatuído no art. 27 dos invenção que parecia ["liz, r-ove
estatutos sociais, as nessoas nresentes à assem- velam-se de repeut e vazlas, ],0-
bléiã deverão provar a sua -qualidade de acio., bas. falsas. A'., pl"in!,�il''1s dez )i-
n ista, exibin.d? os resnectívos títulos Q�:ccrtif!,- nhas, alem disso ao '('�'Jlüpm u-f cac.cado de denósito dos mesmos no Banco INCO. "'f'}l 1 '. , , .,'

•

. .

Blumenau. 2Õ de maio de 1953. �a ,"I lCU uar e q�,a'er:, cmen

"'1'
TORMENTOS SEM FI�.r

(as.) HEINZ -SCURADER _ Diretor Presidente ínsuperavel: enquet,'.') r) autnr PEJ::.IZ ser humano, ') ,iO\'Pffi te
í

nstruidas com par-eceres
___....._""- t tenta .uma folh.u d epo S U'L outra cGcrltor A., quando ·.;.ai do g."1lJ.

(H'U R A ( ( A RI A R.lUI(HO I. I E G R E r�m., dl�bo. �;ahg�o..�h(>su':oUI:.lll nete do editor, anele "S·'IIiO..r f,
,J � AI\'! A ..

1
..0 ouvído : Aquele l ..mo (,O a cnnt.rato.: alguma c nsa "U(. Ih:'

( O li V I T E bacateir.o ... ", o.u: �'()' nl)mp�. j perlc;lee, CJl�1eGa H \"1:'-'1'

et

ll%'�"..h_nharn �ld:�, r,Ul;I�rO�.:J;�:.: > er+ão fora rIde. r"t:F ern ':cril:"l"
C1_ VIVJa em um ... CHln.!lC/.L.J1li t ormcntus nào

Convida V. Excia. eExma. famllía para o grandioso 1 t ,
da Mancba ... ", cm suma, \(;1,." A'l pr-imeirus prnvas a '·"\'"r nu»

- )3.1

I os uAtaque'S" n1a's ceI�bre5_
_

1le á realizar-se nO' dia 23 do corrente· .

".1. (1pganl, o edit.or :;,1,. l't<! (lU', r.. issão composta (l<� cinco membros

Abrilhantado !leIo famoso jaz COMETA. . Por semanas e mes'2s. A. e..�ta
pu:' "!l:nV1'ct3c'ndivE:ÍS ,1ece;SI';a" par:' que: em rcunião secreta,

IVl:esnS' a reservar com o proprietárb _ fone _ 15-01. I dest'nac1o a um allc�'nal' rl'3 t.:S- ch'.: tecnicas" ·é. fore; 1 "1 <l aU]I'r 1------,
peranças oe desanimü;;: f'obre O

3. l'aida do volum(>. J �;",) 'b'
seu trabalho acabam :Pj!" infl'lit capa é gI.jte'3co, o I' po de! II'; fê.
tambem fatos ap�H"ent(lmente in- e3;:dhido parece nien,'..;I!"' ...
significantes: o formflt? e a cor I\�a". enfim. o livra . a '. .

I II
H. c C. AZEVEDO

do papel usado, a O!'õ:'!�11 '.i[, (�cri catarias aos critico�, (,.1') d'-roJ':, '1----11Cm lindo terreno, com uma ca.- colocou por detras da sua "cortina Estados Unidos. em plena paz. ti- vuninha. fi habito "l um" cprtn -

d" , II�----
.

j
d f "E'" I 1

' nao Izen1 naJ.", ou ll1,l1c!'lm I 1 Rep ••••• ,'llnl"te'}"'lh H�(a de made1ra. e dive�soB ranchos, e erro. ,a ja era em 1�47 um n.1am (" fazer uma polilica muu- luz ou a uma CCI' , ,'1,1. ('-'C
t

h. ." IY • u u_
.

"t d
..

t b ti Vl blo o 11 c', d "-0 'lh- I h d' I i"d' jfl.
con ru. Os leitoreB nãi.J C" agIa- '·ão.e Saúde: Frances, Por... ·".�e

..

s,1per o o pernne ri) ur ano a - c 1:, IÇO e _" 1111 oes (e a- la e que. 1>1:t" guerra. ter.am b�m qUl' "R jovl'n,; HutJ 'C', 'd' t
.... ""_u

1 d R· d T d d b't t d
.

d t' I . r.nl ata;"' q.;" ,:' cl'i l�!)S. 1J la )ngllês, lVIatl'mática, R§tenc;",."ti�, I.a. e 10 o esto, me in o 50 Jt 1 an es. omma o por um p::lr 1- e es que ser os gendarmes das es- nham já. adotado o "p'21"at'l" de� ,

.. -" A

O ! d
.

t d t ti I f\"em UIU dia. t�n1: que, f..·) paS�B..l· 1 DatiloJTrafia, Corres:pondenela II50 metrs. _ Frente com o Rio do o, experlmen a o por trinta anos ra as ([) glob.,. infestados, de no- de quando a.s revi.·,t"" ,,'.H?' IC1-
por um vendedor' ftllllJulant�, ') I é Geo:.. rll.fla, 'IrTesto e t!ortado pela estrada geral de ditadura, e s::lcudido pela fas- voo do; mesmos malfeitores, que nus mostraram HClrlingway. quI'

BI
..

J
-

d ul T t c·
-

dI' I I h h d
>

• "r"liz" autc.'.· encont ,·'t lma "ohr:t I R-s.'. �la·mli.·'a R10 "ranfi�, '.(
,

umenau- al'agua. oS. ra ar lnaçuo !! grall{ eza nacIona. e es supun �.m aver enforca o em con1punha diretanpa'.0 na ma- L "'" -� D �u.
com: Rodolfo Klotz, na Empresa Quem duvidnZ' do patriotismo do Nuremberg é Tokio? Como induzir " r·! ima" n Cr$ () úO ,:lU. então s<:n- I Bêco aépoill' 'da �ua MarMhão, II'iU:)OD :.Ie escrever). do vI'ndida comu papel ye- \ Cu_a, Q9. 11Karmo"Ltda., Rua dr. Sappelt, 111 comunismo slavo se engana. Mos- o povo maricano a pensar que ..

,

h'
- lr..o,- Fone 1435 - Blumenau. I

cou, oJe, nao pnssn d!l mesma pon- paz não era mais ::l paz dos outros t CAÇA AO EDITOr!
ta de lança do imperialismo tza- tel....po� .. sem preparação militar e: lVIAS ao fim. depois '10'''' S uor'23I rista. a espraiar-se da steppe sobre PSlCologlC.a par� uma nova' glle:r:ra c1!€'g'a tambenl pal"[!. (J ·,,,crÍ"or o
a Europa Central e a buscar. na 0'_ para llni.edir a nova cOnflagrá- dia' em que a ultima folha eslâ
marcha p:lr" o sul, ::>s aguns quen- ,�ão. armando-se a nacão até che'a. Se até aquf'l,' ltll,m�j:> ') ,-,;e

_
tes do Bosphoro. do Medíterrneo e ,lentes,' fim de evítã-Ja. f!;n,,'dron-

Inferma(oec; na Traves�a 4 do Golfo Pérsico. h'ando o agressor 'potcncÜll?
teve de dar prova di) "ngenh,} e

Br" II tIl tenac'dade, flg·.)ra Ih[" �orrirf. ]l'",.z :..0 e. Não conhece o mundo contempo- Ei3, senhoras e senhores,'!)., maior' .

t J {j I em campo �odf1.' a ···I.úci""1('i<1. e ;)qum: O n.'j .

I'
l'i!lleO maior equivoco do que a- das maravilhas desta época:' fazer' liiplli!macía de que flinp;,", p:o.r:>,

.
. queie que sucedeu após a ali::lnça compreender!). um povo pacífictO. a encontrar quenl puh\'qu,) a

P R· E-C -S-
- - -

das democracias ocidentais com a uma 'comunidade eminentemente ci-
obra. UIU livro r,scrHo (! n8:, lJl'-I A ..

f E ,Russia em 1941. em segUida ao ,vil, que ela deverá viver debaixoJ blicado é um 1i\'1"0 pela met&de;ataque àe Hitler ii União Soviética. das armas. em face <le um despo-

I e Os editores. que v&.o ·l�s-:�ni:.�rtl.r.A vitoria comum só serviria. qua- tismo organizadó. que pretendia e

15 anos tro anos mais tarde. ao despotismo pretende conquistar a hegemonia
os manuser·tos nas gJ.vera>1 (;o,�

a costu-' slavo para que ele tenh,sse lan- da Europa e do mundo. Essa "cri- joven" aut';)res t.ir"d::r ;�:i(J �{;

çar-se sobre :J. humanidade, alcan- se moral", os .�5tados Unidos a
ma fan�asia.

çando aquilo em que Hitler, Mus- tem suportado. com uma pacien-
O priJneiro :-an1inhJ ':lua se a

solini e as oligarquias militares de cia exemplar e um estôicismo in.
bre para A. para tentar a pui"i-

Toql1io fracassaram Por detras de superavel. são tantos que parece imposs;vel'
oito países do leste europeu reina cação é o dos plJmios literaJ·zO"::·

atualmente o silencio dos

cemite-I
n5.o ter um pouco Ch, <,criP. ')5

rios autoritarios. Morreu a vida

1
malares aS'5eguran� e11: geral ae,; I

dos partidos. Desapareceu todas as vt'l1cedbres a publ!aae;ao 11) 1'0-

liberdades publicas. Evadiram-se mance por uma grand� ca H (cdi-

d
.. ... , . . .

I d I' d' tora: mas em tooos o;. "'1303 I'C-Vende-;;€: um Ford n10del0 os governos e 111alorla. j,ImOrlas, valores e a go e sub Ime e a ml-

46 con1 jogos de Pneus novos. audázes� graças a corrup�o do ravel. d�-se tentar os concut'303 m€no-

Em bom estad0 de conserva- t
ouro e á "juda militar das tropas

I
RIO DO SUL, 21 - Seli:uramente

,ção': . de ocupação soviética assaltaram o informados podemos informar aos
I

Vêr e tratar n" Posto de poder n�sses países. dilacerando por nossos leitores !lue; durl'.nte os fes- Dr. Aires 60nçihvesGazolíp..a em f�'ente á prefei-!
toda :!. parte os traços ineonfundi- tejos em homen.'1gem " São João, a-

tura. veis do sistema representativo. Ilem de diversas C::lrrrVana5 de São - ADVOllADO -
�----. -----____ Com uma insolencia, que é a li- Paulo, teremos, tambem, entre nós, 'rt"ó !D D 1= ( I t A _ t 1= n�a característica d�s rU5�os. Onde a figura benquista do Padre Arru- 9:esidc!lc!8: eN!:� :_T fll

nao encontram:? resistenCIa da for-: da Câmara, deputado federal sob a

I
- In,U�E5 Jf' • 14""

ça material. eles se preparam para legenda do PDC. B1I� Brul!Q'!le.' - .6110. .WI.

De uma empregada para dominar o resto do pe'{uenr> �cabo 1 A vi!lgem do ilustre sacerdote,

serviços domésticos em casa asiático" que é ::: Europ:?, quando a não tem carater político, aOsoluta-' Ide familia. consciencia dos seus deveres para' mente. � visa apenas atender a um

As h!teressadás queirmu a- com a humanidade livre, repontou amavel convite recebído 'tle Rio do I
presentar-se no Bairro da na �lma de uma eIit" dos Estados �uL I
Garcia, rua amazonas - n.o Unidos Ess:, elite. senhoras e se- Podemos adiantar que justas ho- I
:r9S5. nhores: para elevar-se a sua gran- menagens serão prestadas ao Presi- i

de finalidade, teve que começar dente do Partido Democrata Cris- ,

por uma guerra civil doméstica. tão. cuja visita é aguardada caín !

'V E N D E - S E

A Prefeitura Municipal de Blumenau comunica ao 'Co
mércio e lndustria desta cidade que iodos os produtos refe
ridos na Portaria n.o 2i53, da COAP. podem ser exportados
desde que proceda licença .�daquela entidade.

I
Os interessados devem requerer a 'licença da.'COAP, com

antecedência, assegurando sempre uma 'cota de retenção. para,
o abastecimento local a preço razoável. '

O fisco estadual tem instruções para atender, com a maior
solicitude e desembaraço, os despachos das mercadorias li-
beradas, consignando nos mesmos as autorizações da COAP.

Blumenau, Maio de 1953.

JA"r na mente i� A, 'r;E per- res, patrocinad')s pela C33'1; X,
sonagens têm 'um a'3l�� �'o fi"iíÕ'j rda assocíaçât I 'i'. pr:: 1 révi3b·
um caratcr,' um ge.nio, vicíns c Z ••• ;

virtudes particulares. Missão Ui-I :;\1:as os premios nã.·J 'úi.o íne
ficil foi ha'tízá-loeade 11ladil.n�en-1 xauriveis: e A. pode • amhern d c
te: deve existir urna re\la�".o H'- ,,'dir tentar U'reta'ncnt" a sorte,
creta entre a natllr:"-�a doo! 1';'1>"' apresentando-se CO'lI o seu

nusor-ito à porta
.

do i'ditor,

Rua ,15 de Novembro, SOL.

de um, passador para a Lavan
deria. Paulista. Tratar à rua

São ·pa.ulo, .17�3� ao lado da
oficina Auto Viação Catart
nense ...

Vende-se nas imediações
Ponto final do Onibus
Itoupava Seca, uma proprieda
de de 3.000 'niefros quadrados,
contendo pl:uitações, arvores
frutíferas, Jard,i.rií., edificado
por ulni casa de material com
sobrado, 'em estado de
agua 'encan-ada, 'ánchbs
maIs ínstafáçõés,"

.

A' tratar' com- T.'Herbst na

Oficina Eléti-õ-l\'Iecaníca' T·
Hei'bst' na 'Rua São,' Paulo,
481 fundos, ou peIo telefone
1.'250.

Precisa-se de um com prá
tica no ramo de tecidos em

geral.
Informações à rua 15 de

novembro, 59'2 1.0 andar,
com Ladislau.

Uma perúa "Ford-E 3" tipo
1951 para 12 passageiros 'e

uma perúà de aço' "GMC",
modelo 1950 para 8 passagei
ros. ambas em nerfeíto esta-
do:

-

Informações no Ranido Co
meta, ,- Travessa 4" de Fe
vereiro.

PROCURA-SE. Apresentar-se
lIa Retifica ExceIsior. - Rua
Flol'ia"ri'o Peboto. 89. A

f
SE :Pediu, íinalnlente. iI CEXIlVI, que

, .

A L 'u 6 A
� li: Uma casa de aluguel até 000

., . - 1 't;'

I
cruaeírcs, para tratar na rcrla-

ção dêste jornal.
Um apartamento nevo no edi-
ficio.:"HACO" à rua 15 de �o- V E N DE", S Evembro n, 804, .Jnformaeões
ECA� I. Ltda., rua Floriano
Peixoto, 18, 1.0, andar, Sala·H.

�eja der:irlido (). cri tério adotndo �Iié

a presente data p_"'õn"!. H emissão das

Uma máquina
"Underwood" - Standard e

u'a máquina de cálcular mar
ca "Original·Odhner", por
preço de ocasião e expostas
nesta redação.

A ORGANII A ç Ã O
BLUMfNAUENSE Lida.
lem para venda:.
Diversos l&tes na Rua

Setembro. Otimo local
móradia.

iRES LOTES

Lembre-Se que você
os sens melhores negõelos imo
biliários na Organização Blu
menauense Ltda., ii rua. 15

de Novembro 870, 1.0 andar,

6

- 01.479-
AbiHo de Tassis . . . . . . . . . . . . .. . _ .. C:Islel0
Arthur Ribeiro Bt:stos _ � .. ;:listtao

F - 36.135 - Oswaldo Gil _ , Dbtrito
F - 12.637 - Cesar Augusto Pinto Corrê:-!. 0,' •••••••••••••••• Juiz de
F - 13.247 - Joaquim Nobre Fl'cit::s J ••• 5. Luiz
F - 29,2"23 - Julieta Benicio' Q'ueiroz Cl'stodia - Pernambuco
F - 23 360 - Dinah Christofoletti Marangoni
F - 23.272 - Geraldo Mattos Tav:eres S. ,T, Bo�. Vista

SEGURO BA'SICO
515.175 � Sylvio Romero de Salles Belém _ Pará
254.701 _,.. Raymundo Domingues Ver"s Parnaiba - Phu;
,113.92'; -'Dr. José Bannworth COrrei" Bezerra Fortaleza - Ceará
253.286 _ ;João Ferrei!'!! ct" CU11h:a , , Q,úb,eramohim - Ceará
437.644 _ Aristides Bomfim e Marizde Amorim Bomfim ratíJuna - Bahh
423.479 _ Mario Cordeiro

, Corcmandel - Minas
4.39.4c75 - Antonio Luiz da Silva ltuiutaba -'- :l'.1inas
533.760 - Adival .To=é Camp?na , , , überlandia _ Minas
4";"3.002 - Pedro de Oliveir" Filho . . . .. .

_' Carango1a - Minas
332.179 - Antonio Correa d? Silva , Re2plenàor - Minas
318.400 - João Ma!"tins _

_ Muniz Freire - E. S�nto
326.221 - Rani,!,iro José Vantil ,' Cacho lbpemerim - E. Santo
326.795 - Marco Algranti ' Distrito Federal

- Jóão Feres Aid�r , Olímpia - S. Paulo
- Joaquim Vessi , CravmIlos - S. Paulo
- Mario Nunes Cardoso e Marcili3 RochR de Souza TaqUflrituba - S. Paulo

323.092 _' Domingos Martins de Melo , Ibaiti __ Pilraná
255,694 - Jacomo Toldo

, : Laguna _ S. 'Catarifr!l
299.303 - Achilles Tenuta '

, Tres Lagoas - M. Grosso
467.137 - Dari SOU2� B�stos : " Urua<;u � Goiás

(

João Ferreira da CunTla, já teve S"U.? apólice n.o :�:;3.2S6 sorte;1da
com CrS 10.000,00

Antonio Luiz da Silva, já teve 511"- apólice n.o 425 56'! $e .-te" d't ('m
C"rS IO.frOO,OO

Antonio Corrêa da Silva, já teve sua <,:pólicc n.o 115.i21 sorteada em

erg 5.000,00
Joaquim Nobre de Freitas, já teve sua apólice n.o 234.'182 sorte:ula em

16-1-950 com' CRS 5.000,M, respectivamente \

EQUiTATIVA DOS ESTADOS ÚNIDOS -DO BRASIL", já dish·ihuiu. em

tância de Cr$ 48.828.000,00
O PRO':J:C1MO SORTEIO DZVERÀ' 'SER REALIZADO EM 15 DE JUNHO DE

O Snr.

O 5nr.

O SUl.

O Snr.

em

Negócio de Ocasião - Como convencer as massas

de Junkers embrutecido" do Mid

dle West e do Fiir \Vest, que os

a.nsiédade.

"A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS
Sociedade Mútua de Seguros - Sõ!Jre a. Vida

-Séde: Av. Rio Branco n.o 125 _ Río de Janeiro
DEPARTAMENTO DE SEGURO FAMiLIAR COM: SORTEIOS

Trav. do Ouvillor n.O

co, quando caiu
mente diant'3 do

fogar 110 Brasil aviões 'dó fipo -
-

-
-

-

-

OI�iro de suo economia. E note:

Cdl1servôu·lhe o confôrtol

'.���

-

-

-

-
-

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



co J)iliôr-s f', 800 lnilhú",;' de dóla
res para o plano 'de nuxllío C3-

trangeiro no ano fiscal, que terá
inteto ,'1 1.0 de julho.

LOGROU A U. R. S. SEUS

INTEN'l'OS
PARIS, 19 (uPl - Diploma-

fic�ram 'apavorados com I Disco Voador :j�;� �o ;�:1.�n��v����'��!lr���,:j�10���

«Homens altos e ![vestidDs'� de branco !�0��l�jI�}::;qi
St:l-Iram d,,'a' q'u�,�el�, aparelho redondo e ����es��;�i�n'i�é����O ��;;)�,!�:.a�
II �# lU I assestou um rude golpe à un'da-

di'! de propósitos e de aspinçi)'3

acb!lladf. qlU'l\ d0l!!cDu perto 0"'0 rl·o), en;;:s a':s�e�:esd�l��l��'iCas 6()

,

,

u iiU li �Ji ti 'iJ ti � ;�Z;;�t�����en����Oq��e �:esSU��i�
rarn

,

Ue maneira inteirn.m:�nLe

Como os d8is JlllÍftYen'� I"rma-o� ..ilavradores na Alta' ine.�perada. constituem 'JS dois

,

UI U il!I "7 lIl\ objetivos mínímo , e impresclndi
.

Iraraquara ... narram o estranho lato ���� dos novos :irigentes r-us-

( S. PAULO, 19 (lVIerid.)) _. tão e pudemos ver que D apa- do aquilo nos pareceu bem Em sua viagem à Europa, o se-

Os discos voadores continuam ',relho, de forma redonda e a- sstranho, deixando-nos apa- cretarío de Estado dos 1�;:;tado3

constituindo, não há dúvida, .chatada, foi pousar num ter., vcradcs. Fomos para casa, on- Un:'dos, John Foster Dull?:'l, Ins
í

s

assunto dos mais empolgan-· eeno plano e sem vegetação 'de tudo contamos. inclusive t'u em que QS aliados dever!a:"

teso O não esclarecimento até próximo à beira do rio. Abriu- às pessoas conhecidas. E ago- ratificar I) tratado, antes do ou

agora, do que realmente exis- se, então, uma portinhola de ra todo mundo diz que aquilo tono, para poder contrnuar con

te à respeito aumenta mais vidro, e do aparelho saíram 4: era um desses aparelhos que tando com a ajuda norte-amerl

ainda o interesse e a cur losi- homens. todos bem altos. Ves- se chamam discos voadores. cana. Em abril voltou a. í'alar no

dade do público por tais 'apa- tiam eles roupa branca, espé- Será? Meu nome é João Gra

relhos, que muita gente diz já cie de uniforme, boné dá mes, cíoní e o de meu irmão é Pe

ter visto em formas as mas ma côr, com riscos dourados dro Gracioni. Junto, enviamos
diferentes e algumas delas até num braço e nos ombros. Um as nossas fotografias".
absurdas. Que a imaginação deles, usando um grande bi- ----------------'----------......;--

popular têm trabalhado muito noculo, começou a explorar o

sobre o assunto, não há dúvi- lugar, mas sem sair de cima
da. Mas que em boa parte de :lo aparelho. E à medida que
tudo quanto a respeito se tem olhava pelo binoculo, ia dízen
dita há alguma coisa de au- do algo a um outro que fazia

tentico, de verdadeiro, iam- anotações num livro. Um ter

bem já não parece haver dú- ce iro tripulante segurava um

vida. cão. Os estranhos visitantes
Teriam visto (I "Disco" e não demoraram mais de cinco
seus tr-ipulantes minutos. Entraram no 'apare

Agora dois jovens irmãos lho e -csto ergueu-se rapída
lavradores e residentes em mente, em sentido vertical. A
Porto Taboado, na Alta Ara- uma altura de uns duzentos
raquara, afirmc:m ter visto metros, o aparelho tomou im
também um disco voador. São pulso t50 ·violento. que desa
eles João oe Pedro Gacioni, fi- p�lreeeu inshmtanemrwnte· Tu-

lhos de imigrantes itnliallos·
Enviaram eles 3l)S "Diário9

ASSOciados" desta capit::11 uma )\ h cJ (I����ere)�:11qy�1g�,�o:�:�ai��us�f;� eranCd o ex'-reI· .!Sro
.

e às vezes incompreensível g
como viram ó estranhoapare�:J ..

Um. n

CO;��;tlÍl���u��,�du�f�i��Jl����; .

lreilOU u.na fortuna labulosa
dos itn'1ãQS Gracioni. Ei-la: _l�O�TAGNE_. (YP'�.- J� !

loi imposto pelos juizes rume- I pres<;reve que, seja qual fOI'

"Poito 'l'aboado, Alta Ara-
heI al!ç� do, ex .Hn CalaI, da jllos. . 13 orIgem dos demandantes e

raquara, 22 de abril de 1953. Ruma.ma, falecl�o em POl't_:J- Fortuna fabulosa dos defensores, só ela legisla
Sr. Diretor dos "Diários As- ga� ha pouc.o maIS de um mes, I O ex-rei da Rmnúl1ia deixou Em matéria de imóveis a de�

'iodados". No dia 17 do cor-
vai ser obJeto .d::o num�r�sos uma fortuna que se. diz fabu-. volução sucessória, se êsse

rente, eu e meu irmão Pedro, processos· Um deles Bera ]\rt: losa, espar,;a em vários paLses. hnóveis p..stiverem situados na

encontrava!nos numa das mar_ g�d(dJ PlVe1r:mt.e r O Tribun.a:, Ci- Ci.ls"do sob O �'egime da comu- li'l'ança.

gens cfJ 1'10 Paranalba, no
VI e

_. (Jnt�gne, no 0111, ..
_.

nltãn de b:>ns com. Magda Lu- Ora. o rei Carol possuia no

ponto em que este desagua. .

O :x �obenmo teve urna Vi- pe�cu, esta tem direito à me- Departanwnto .de Orno o so

Eram mais ou menos 17 110-
I da selltlluental 1.tmlUl�tlOsa. tac!e de seus bens. A outra me- l1erl:;o castelo de Bel1eme. Es=

!';,g quando em 'dado mOl1len-
Antes de d�sl?o�as a pl'meesn tade, como Carol morreu in- tu propriedade foi vendida pe

ta ouvimos lm1 estranho l'ui-
Helena da (T1'€CI[:, e, qerJl:,is, -a

, tC"sLüdo, cabe de direito a seus la prineesa Elena, ex-senhora

do. Olhauws para cima e vi-
era. lVl:agdd L.upescll, J�lll1.n <1, herdeiros natul"úis. O ex-rei LepE,";Ctl. antes da morte do

mo::;. lImà coisa l'stranha que qU�'Jn..��abrH:l�\ s,�us. d��$, C��-
I LViig·u.,:l, da R�1I�1allia parece ex-rei, àws sem q\le êste to':'

descJa, vagarosamente na di- sa.�a-�e com c. !,r� MarIe Lant- que )<1 se deCldlU 3 reclamar, mnsse narte na venda· O sr.

reção du poni o em qu:: llOS u- ��11l10. r.:sta UtllaO, cele�)ra(];-� .perahte um tribunal de Lis- MircEa
-

Lambrino pede, P.'�r·

chavamos. Escondrm1o-11os, (;'11-
,rn Odes:sa, em �918, l_lclO fOI boa, sua parte da herança. O tanto, a anulação dessa opc-

. dQ gosto do rei Ferdm3ndo, mesmo decidiu fazer o sr. Mir- r:H:ão ao Tribunal de lVIontag-

Fraquelta em gera) a;;e mandou anular o cons61'- �:ea L3mbrinQ, primeiro filho ne, em virtude dos direitos

VINHO CREOSOTAflO 'I
CIO. Mas �êsse matrimonio do ex-soberano. Como as par- que ele proclama possuir so-

SILVEIRA
t nasceu. um flll:.?, que foi re-I tes são - estrangeiras. parece br,e a sucessão de seu pai. Ele

conheCido por t_;?ro� � que vi-,.estranhO que tal processo se confiou seus interesses aos ad-
-�-�-_-.

. ve na França, ha VarIOS anos, àesenrole eJ:Yl um tribunal vogad�s René Floriot e Bai
sob o nome materno, que lhe francês. !vIas a lei francesa (Conelui na 2.a pãeina letra E)

rA;PA�I�".iW'��.at<
Ten ii is m ra ia em sua casa!

...

a

russa de paz
entre os aliados

"uma reaçi\o pf'rf.,ítamenie na- Norte '}JuTa rsos levará. a NATO

t.ural", ri, "Gentil' ··1:�ea.ssez do rnín írno
v

re-

Prevenindo contra. qualquer querido para resistir a um decitli

retardamento, agora Ridgway do ataque s'Jviét'co".

disse que o proRrama das Orgu- Tal como fez perante a Co

,nizaçõeS 'do Tratado do At.lântdco rnissào de Helações 1i1y_teriores da programa governamental· dE; ein-

UEBERSCHWEMMUNG IN MANAUS
BELEM, . (Meridional) - Aus . Manaus wírd

ber íchtet. dass die steigenden Wasser des Amazonas
Flusses bereits di1e,se Stadt erreicht haben, so daas
die Vo-rstadt, genannt "Suburbio de Edhcandos",
achou in .einen See umgewandelt isto Die Wassel'
sind nüch derartig am Steig.en, dass anzunehmen ist,
in wenÍgcn Tagen die Avenida Eduardo Ríbejro e1'

reicI1t zu haben. Di'e Zahl der bisher von der

schwemmung beíroffenen wird auf 180.000
nen geBchaetzt.

.

UEUTSCHE· SPA1TE I
,

I

I ParDO, depois de
.

descobrir a
.

sua bomba
lAlamica, diz: ..

.•

\·llora é a ONI que está coplaufo
loque eu já fazia ha �8Z . anos
I B. AIRl�t�be��! mão�!�,!,!!t !"UOUlà
I díscurso pronunciado perante res.

13.000 representantes da índús- Todos lOS ministros, repre-

l· trla argentina, reunidos na ssntantes da Confederação oe

Faculdade de Direito de Bue- ral da Indústria, da Confede-

[nos
Aires, por ócaslão do ração Geral do Trabalho e

Congresso Geral da Indústria inumeras parsonaüdades- assís
o presidente Peron afirmou Ham a esta sessão :ntittgural.
que as atividades industriais O presidente J:'erori, em seu

.

li dO.
país deverão estar 1).a. discurso, manifestou inicial-

....;........;__--'-______ mente o r·egosijo por a.ssistir

B �I GICII'TISCHEN aJ Congresso dessa Federação
E de Indústria que "sempre de-

I SCHMERZEN, sejou". "Posso afirmar-vos, a_

J crescentou, que as fOl'ç:as re-

I Nervén - und Kopfscluner.. presentadas pela Confedera

i zen,
.

sowie bei Schl.aflosig� ção da Indústria manterão não
somente reuniões periódicas

keit, wirken Togall-Tablet.. com os membros do govêrno,
ten rasch und sicher. Ueber mas que já fOl'an,l uI11a pal'te
7 000 /li t G t ht dQ' govêrno". Somente os po-

.

. ,,!,erz e _. u ae en.
vos nãu. organizados não po-

Selbst iú·veraltetel1. Faellen dem ser governados" afirmou
wo kein anderes .Mittel �m segt\ida o presidente;
hali, wuerden.

.

rnit TogaI· Unica solução
'b h d 'E f 1 Depois de observar que. 're-

ue errasc en e r o ge er-
centemente, as Nações Unidas,

zielt! Ein Versuch ueber- por intermédio do Conselbo
Económico para â América

lConclui na 2.;; página letra D)

�igerir alÍl�entos en.l'iquecidos de condimentos ou (lé gordu
ra, o estômago renllza intenso tl'al,alho, surgindo, não raro,

aS sintomas eomuris de flatulência, azia fi dores após as re

feições. Neste caso, é sempre bom 'tomar "Carboleno". O anti

ácido e digestivo "Carboleno" contêm ingredientes que acal

mam a; irritações, da mucosa estomacal e facilitam a, diges

tão dos alimentos gordurosos ou cendiméntados.

Meuse1H."IlOI}f,�r bei eine�ll Sturm in Texas

WACO, (AFP) �. Die Zahl der Menschen
opfer, die hei den Einstuerzen des schweren Stur
mes zu heklageri waren, der. drese Stndt heimauchte,
haite sich auf 17 er:hoeht. Der groesste TeU der TO

!:11 wurde unteI' den Ru�nell eines sechsstoeckigen
Hauses hervorgeholt, das. naeh Zeugenausgaben "wie
e111e Zk�hharmollikà" Unter dem heftigen Sturm zu-

.

sauimengequetscht wurde... Rin .Wolkenbruch uhd
c.

'I:.
sch'weret�. Hagelschlag beeiátraechtigte

.

dei Hilfs
mnssnulm1en. Ueber l!.50 Personen wurden in die
oertlichen Hospitaeler aufgenommen_ Allein in San
Angelo betraegt die 2ah1 der Verletzten mindestens

170
. Personen.

..
.

.

•

I Dr. OelIers zum Brasilienhandel .

I D�r Bots7�atter der Bundesrepublik Deut-
.schland lU Brasl}len, Dr. Fritz Oellers der sich zm

Zeit in Westdeutschland aufhàelt, wird unter ande
ren auch an den deutsch:'brasilianischen Wirtschafts
V'2rhandlungen teilriehmen. Dr. Oe11ers sprach im

,
�inbIick auf di.ese Verha�dlungen dle Hoff�ung aus,

!;e mo�chte� .eul fuer, be�de Laender befriedigendes
Erge.b?ls. zeItlgen una dle trationell guten deutsch

br�sll1amschen HandeIsbeziehungen wieder' zum

relbungslosen Funktionieren bringen. Del Botschaf
ter aeusserte d�n am BrasHienhandel interessierten
Kreísen gegenueber, dass· deutsche Waren heute in

Bra�ilien \vieder �,och angesehen seien. Bei gleichen
Bedmgungen gemesse. in Brasilien das deutsche Pro
dukt meistens den VOTZUg,' auch werin die Angebote
der Konkurrenz zahlreich sereno Die brasilianische
R.egierung sei ihierseits bestrebt, die Nachteile, die

v;elen �euts�hen in Br�silien in d.er Kriegs und
Nachknegsz;elt entstanden seien, wieder 'auszugle,i-
chen.. ••

Ve]'handh:mgen Wesü'{�utschland und Sowjetllnion
"yEstdeutschland uneI .die Sowjet-Union haben

soeben 1h1'e ersten Verhandhmgen, um eÍne Wiéder

herstell�ng der. geschaefillichen. Bezf.ehungen zwi
sehen dlesen belden Laenderl1, begonmin.

.... , Am spaeten "Nachmittag d€liS gestrigeu Tages,
stuerzte em vierjaehriges Kind aus dem Neubau des
HospitaIs Santa Isabel.

.

Das Kínd .,viilte mit der Mutter besuchsweise
im Hospitalutld fiel in eínem unbewachten Mo�ent
aus dem zweiten Stockwerk in

.

die Tiefe. Da das

Hospital 311 der Vorderseite an einem Abhang steht,
entspzlcht díe IIoehe u.ngefaehr vier Stoekwerke,
Bis Redaktlonssehluss wllrd!e ueher: díe Verleizung
des Rindes nichts genaueres bekannt,

RIO, 18 (1Vlerid.ionaD. Das Z'.'!Ut,rum des

;::a!feh�nd(;1ís stabi1isier�e' heute
.

den Kaffe Typ
SJ:!.:TE .auf 185 Cruzell'os pro 10 Kilogramm,

assunto ao mesmo tempo em quo
aludia de moüo não Iisonje iro e

até brusco, por vezes à. campa
nha de paz dos soviéticos.

P O D E R A' G A ti H A, R
A U r o M O' V' E L

F�zendo suas cou'pras nas !ri O DAS C I! A � E L

Sensacional eoncurso parCIal com a distrlb:ulçao de

maÍs de Cr$ 356. ':}OO,OO d'e prêmios. As

MODAS (HANEl
distribui a cada freguês que eomprar PARCELADA::;
MENTE mercadorias no valar de Cr$ 1.000,00 um Cn

pou G:ratuito numerado "LAR FELIZ" para concorr�:r

t
ao sortéio, no dia 24 de Junho de 1953 pela LoterIa

Federal.

MODAS CHANEL
CONFECÇõES FiNAS PARA SENHORAS E CAVA

LHEIROS - VF.�TIDOS - CALÇADOS - JERSEY
SEDAS - CAMISAS - BLUSAS - SOUTIENS -

CASIMIRAS _ 'TERNOS FEITOS PARA HOMENS E

CRL4.NÇAS
R. 15 DE NGVEMBRO, 1393 ...,.... Blumenau

Estullo de Santa Catarina

fi
II
I:

Bilhete· a VARGAS

Saiba porem, escolher um
.;;"� Hós estudamos acur:.;damente as marcas de radios

que pJssam inter�s;:ar aos nossos fregu2ses.
Entre as melhores marcas aconselhamos:

, "lENITH"

. "PROSDO(IMO"
Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad

quirido na firma Pr!'sdocimo SIA em suaves pres

tações a partir de 130· cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Pecam urna demons-
tração sem coml?I'oIDisso.

"

---�-_ .._-

o r3.dio que dispensa propaganda.
HGENERAL ElETRI("

- o nome é uma garantia.

SAUDAÇõES AFETUOSAS. ._

Meu querido Chefe e meu· Papal de EstImaçao.
"

Devo insistir sobre o caso do I.A.P.T.E.C., cude o Dou

tor;' Zé Cecília continúa praticando os maiores desatinos.

Senvergonhice. Este é o a;_)ro;::lriado têrmo. Não há .din�1eL
ro para emprestimo aos motoristas. No entan.to, .as calxa� do

Instituto estão abertas vara atender aos emprestlmos das com

panhias em que manobram os tutores de Zé: Cecilio. .'
Contas só são pagas as que levam o sma1 dos pIratas,

que estão dominandõ o "l?out�r" Zé Ç�cili-o, que, como já lhe

disse deu até Dara conqUlstador de qumta .classe ...

'. b Institutõ, em poucos meses, já àdmiti? .centenas �e em
pregados. E salvo êrro, quem melhor podera informar e o pa

trãn do ex-"chauffeur" Zé Cecilio· Esse patrão é o nosso Ra

paciura o rotundo Mourão Filho.
Pobre IAPETEC, como tem sido cabuloso nas suas admi

nistrações! Enquanto isso. os motori:tas, e -outros ass·oci�dos;
esperam Dacientcs que sejam cumpndas as promess'as feItas ..

'l'udo-, ._porém, tem limites. O "Doutor" Zé Cecilio nâo po

de mais continuar a sujar o IAPETEC. E estou vendo que, co.m

o desenrolar dos acontecimentos, muito breve teremos uma

passeata doS motoristas '<lO Instituto, e atirando'.o "D?uior"
na lata do lixo ou entregando-o ao delegado do ServIço de

Defraudações. .

.

O que estamos assistindo, é urofundamenfe lamentável.
Ontem, hoje, amanhã e sempI'e, ao seu lado, amigo cer_

to elas hOl'as incertas,

"RCA VICTOR"
--- Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ElHRI("

I

r
I

- Linhas impecaveis a-

liadas a sonoridade que demonstram a impecável

tecnica moderna.

DOCI s. D. Im�orla�ãO e �omercin

BARRETO PINTO
P. s. _ o crédito de vinte milhõeS-de. cruzeiros -para atender às víti

mas das' inundações na An1.!iznniü é irris6-rio,' diante da cula111ida�

de. Daí porque parece :hldispellsb.vel, q\l:lndn untes conl'edel: o re

forço.
II _- O projeto de. relljusÍlImento dos vencimentos dos médicos

parece que vai, ,agora. ter um caminho mais seguro, devido' à ha� I
billdndE' da deputado Ruy d", Almeida. Mestre Simões Filho; o n05-

I
so bom Ernesto, engazCJpado, por ·maus· conselheiros, sem querer,

tem feito,mn grande mal. Ainda bem qUe. com jeito. o lider tr3-,1
balhista es'tií contormuldo a situação.' Inúmeros dos nossos' compa

nhelros procuram eriar�lhe .todas as rl.ificuldades, e agitando as'
clasEEs. para coll1eI' os frutos. Não. A, o cnso do deputado Ruy ·de

Almeida que, aO C'ontriirio.' com palavras <le �mbl'osia. está pres,.

tanci •• um grande serViço 20 govêrno. Aconselhe, p(.rém, de;.tn

Ve2'1ao nossp Simõ;'5 Filho ficar aihelo, ao "ssúnto. .

'. lI! - Dentro de po'ncos diua. terá de escÇJllÍer a nossa dell\� 1
. gação à ,ConE, rêncía 'Inle:;:nacio,'l.ul do Trabalho. N" tino passado, 1
110nra. seja feita. Segadn� Viana. como çresiden�.e da Embaixada. i

tirou granele palUdo. Despt:rdiçou-se, potém 'ml,litn dinheiro (:cm

a designação' de 'delegad,g que ncro foram. a Genebra, prlncipal- 1

m'?:1te 'IS 'pa�lat'nentares, mas que, livid';s d� dinheiro, :foram os

primeiros ,.. ::'.!ceb�r os. dóh,res en... câmhio oficml ])OS "guieheÍ!i" I

do Banco 'do Bra5H) ... '. ... .:. .•• ... _.. ..: ••..•.. . ••
'

.•
I

Souhe que. na últinl.i quinta�feit" congr::;h,]ou-se com Dul- i

ddio Cardoso pela" pro"ir.l"ncia� ndota·:lae sobre :ii ..bertur.. de um

. inquérito. rigoroso, sÓl;tre a bllmla,heira dos c:::minhões-f�ira. Re

'·porto-me ao-que lhe dissc',úntt>m, em Bilhete' Espe"ial. E' :preciso
porém. que' se saiba que há muita gente envolvidi. que pertence
ao' PSD e até· as, "clemi-vie:rges' da, UnN', ,estáo enrolodllS: Por en

quanto. bico calado .para lii.io perturbar a ação policial•.

Or

gulho da industria nacio
nal qUe pode-se comparar
com qualquer out.ro radio
importado.

gr.

o
assombro da industria a·

lemâ que apóz guerra
construiu· a maravilha do

·seculo.

"SEMP" .

PROSDOCIMO S. A. - Importação e Comércio
Rua 15 de l,ovcmbro, 900

Blumenau
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QUARTA �A'GINA

Fazem anos hoje:
a efemaride de hoje asirrala

b. paSSag€nl� -do aniversário nat�lí-
,

cio da exm;": sra. Maria da Gloriafeíxar t')da',3 aS rquezas, NT"S,opS,' ,

c - - Fagundes, esposa do nosso colega'dias; os amigos de A. o ':""cm an-' de' tr?]ialho, 'sr, Raul de Oliveira'

üar com ar beato: DUl'Hllte tal Fagundes, redator-secretário deste,
gestação, ""d:: f:!to d� cidade, um jornal:baile, um encontro, uni G',ppta- _ A menina Use, Sasse, fi·euro, pode tornar·',:;e �}!'ee 0':=0 T)2-,. lha do sr. OUo' Sasse;ra o romancista, sug/�'."i1'-H1Q 111na
cena, definir-lhe um caruter-. O

- a menina Noeli. filhinha
livrinho WJs apon,taJnf!ntl)'� de A. do casal Leonardo-Maria Schi

se enche rapidamente,: um ii:a'

fJogo co.lh í'do num cntbus. um'
.- �-_----....,

nome ouvido a\) acaso, a '301,,'<1e Ternos Feitosuma roupa ... 'Sobre ,,�te '11l(d,.,-
r �i ,rilStico trabalha '1 fa!1iasia De

como uma semente em lité, torná-lo Irreconhecivet � co- Sapatos, para Homens,
[e,'ti! " .ídéíu, o em:."ll,;, 10' livro a' lc cu-lo, n..? ,romance. .Senhoras e Ceiunças

I escr'ev<.'t'. Pode '3PI' vista, de uma OS ;:sEORES CASA "A CAPITAL"
ptll.fHlg-enl, UltHl ct�corda�ã� da jn� B'}

__

�
o�

NASCIMENTOS
Com O advento

lhinha Ana Mar-ia,
dia 18

�-Quebrafld8 Cabeçj�1II'F

.

As meninas adoram GG'

vesti-/
- : ',:-:- '0---"7

Gracioso vestido para moei- Sáia justa' coletinho sem man- dinhos em. duas peças. r<:aça Gracicuo _vestido para' meüína,
nhas, com a blusa abotoada de gus e com grande decote em este modehnho para, sua filha em algodão estampado:. A bJu
um lado e botões do oturo, so- V, !Iara serem usados co� Execute-o em al�odão quadrt. sa é traspassada na frent�: abrepostos apenas, Gola e pu- uma pIusa, de mangas trêu culado. O casaqumho tem as botoando com qu:.tro botões,
nhes de píquê brancc. Saia u, I quantcs. A saia e o colete são! abinhas forradas, d,e modo a e tem bolsos aplicados na saía-
geiramente rodada. I em shantung, I fica�.em ligeiramente armadas. '

'

:

e sra., Fritz Gr2tel". }.{�+
Silva·,.. c' sra, Hcut.i Lantz,

PREfEITO ,DO OlA'
A IJeitura na Cama

.

A leitura na c�m�, deitado'
ou recostado, constitui peno
so trabalho pal;a os 01h68, pr in,
cipalrnerrte à noite, com Ilumi

nação antifíuial- Em ais COD",
dícões, o :r:epGUSO do corpo é
Ilusorro e .não compensa de'
forma alguma a fadiga �

..

deis

����II�-4�V''I,'�S-','_,'O'�''''-,r.� D'e' I·V,e' "1I8'ra'· depn- ��l,�::�(}�e::.:�::re=n;::i�
� A V' ção.'correta, prefira re-LADISLAU O ALFAIATE DO MOMENTO TEM O

"

,',' , iii,
pousar um !lOUCO c. de-,. As criancas cometem, situação "receptiva" pois, reiniciar .a leitura.PRAZER .DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO E 'freQu,;enteme�te, faltas que as zangas dos, pais- -."

• , _: SN}!:S.
" ,

VARIADO SORTI;tVIENTO DE CASIMIRAS DAS MAIS não deveriam cometer. Por; outro Iado, as crian-
A rifnA,l' ,no 1I\�,A

. -Mais comumente, ainda, ças qü� �cQ'P":et;:m. faltas em �JUU� llJ !!lIAAFAMADAS MARG\f, A PREÇOS BARATISSIMOS. elas !lercebem a falta e "es-' presgnça,tle,ôutras pessoas, 22 DEMAIO
peram" a repreensão ma- gera(lmente o fazem para Dia múgico pa;a tudo!' Lua
terna ou paterna. . . que, chamar a atenção sobre si Urano asseguram êxito em

também, muito frequente- mesmas- e ,uma repreensão descobertas; Invenções cieri
mente, vem logo após a imediata.' seria um choque cias, cnisá� Oi';gih�íís, f;l�i;lOris
falta. prejudicial. mo, atividades

-

ao ar livre,
Não nos parece muito�-

,

O ac��tado é nada dizer, viagens. Os nascidos nesta da
certada t�l atitude quando o' que ja

. estabelec_e um� ta, possuem múltiplas capací
há mais pessoas no ambien- "cruel interrogação" a dades. Podem exerce-las' .na
'te: A criança, rec:bendo de

.fcrianc;a. !/.f�is ta�de, quan-
I Í1,nprensa'" em altos ?�stqs :ni_chofre a repreensao, e, em�- do os al1lmo� estiverem. se- ,Mares, em laboratôrlos cien

baraçada pela presença de, ,renas e a mae ou o pai a', .títícos; ou em diplo
outrás, pessoas" não está em' (Co!,clúe na. 2a.. Págin� letra I I mátícas.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

LADISLAU ALFAIATE, RUA 15 DE NOV. 592 -

lo. ANDAR - BLUMENAU

. Artigos para Homens,
Senhoras e Crianças

CASA "A CAPI'1'ÁL"

RECEBEMOS
CREME DENTAI� "COLGATE" - PEPINOS Ei\I VINAGRE
"HEMl\'IER" - EXTRATO DE TOMA,!'E "CICA" -
A(lUCAR "UNIãO"

" F

- Matriz: ITÀ J A r
de Fevereiro ,�e 1935

.. , .,,_..�..
�

-

,

;

.... . ..

(asa Buerger
28.2.53 mais de Cr$ 700.000.000,00

OS MAIS RICOS DESENHOS AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ 18 no ES�
TADO DE SANl'A CAT,AIÜNA, NO .RIO UE JANEIRO E" CURITillA .

,

Ta:lv.ls de., Dep6,,*-tos
.....

..

Depósitos a vista lsem limiteI 2%, DEPO'SITOS A PRAZO Fixo
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínírr.o de () mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2:'ilO,.ooo,oo 4,1/2%· Prazo�() .de 12 ltiê� .,6%:
Ljmite de Qii$ 1)\)0.000.00 4:% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITDS POPULARES Avisp de 60 dias 4% .i

Limite de Cr$ ],00.000,00 Aviso. de 90. dias 4, 1/2%�.�'. é RETffiADAS LIVRES Aviso de 120 dias 5% .�

..' -",. C.t\.PITALIZAÇAO SEl\ffiSTRAL ---
:AiUlA

.

U1dA CONTA NO -"I N CO" E PAGUE
_' ':- t;-: .-,' ,

DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS- Vendas ã longo prazo

P R O S D () c i MOS. A.
TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCtJM:VIZINHAS.
- NÃO DUVI[,F�vl. - E' LIQUIDAÇÃO,· REAL, -
ESTA' ALCANÇANDO o MAIOR· SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R a E R, AOS SEUS

AMIGOS E FREG,UEZES.

Rua 15 de Novembro, 900 -- Blumenau

CASA BUERGER LTDA. - Rua 15 de Novembro; 505

BLUMENAU ---

f ---

�,SeDhores tComercia.utes
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QUINTA PA'GINA A NAÇAO

'por
.----------;----�----��----�---------------------��----------�------�--�

li
4

do

InBUDllr.atla 1 qO$' • ·V. volli1111 ,du D.Er. Trlidade �::t:�it: :���:'::��:�;i��rD::�:,� e:':';:::::':�
.1' � '�R.,IS·' u.mante' anos trabalhou no G. durante o .bíenío 1953-55., rrositou, elegendo-o, esperan-! per um seére apertado, o que cujos componentes hospedar-
.Em sua sede socíal, e es- E. Olímpico' e 'Liga -Blurne , Pmíerindo 'um .pequeno do contar com a cooperação por certo derxà.r-rius

ú

bastan- se âa 110 Hotel Holetz de
:'JQrtiva, sitli f. "fúa Pandiá, Ca- rrauense .de FutebaLe<biga, 'A- -díscurse, ,o!'professor -Ger'lach, de todos para' dar maior de.,!. , ti 'fe·t s consider I . d ' A 't '

I
-,_

. -

di 14 t1" Bl 'Ed l'A ._ b Ih f'" lvi 't t·" I,e
sa IS I o , SI eranr o-se p:lOllriedade 0..,1' 11 ome

..ogeras, t():'i,e Jh!gar,;no." la " : _t'l:ea" .ulneuauense; .sn,
.

- -exa ""u o" .... a a o e, Os 'es or- �envo vlmen O espor IVO e sr
. . '

_ ,

•

rluinta-feira:,:a fésti.vi�ade; pe+ gar Arruda Salomé" Idealiza- ços '·da'··,auttga- cdirétozía .

e fez elaI <1.0 Grêmio" atingindo as': a baixe nível técnico do fute- Reinert, Virá chefiando a de
-Ia -posse da nova diretoria'do d?i"?,0' Grêmio'� atua-1:tliret?r ver aos.novos â.iret?res a írn, sjma;; íinal!dades do mesmo. boi hlumenauense. na atuali legação o sr. Ro-meu Dias Pi-

�' �
.'

� -J<: G. E. Professor Trindade, e- técnrco ; sr ta. LIZ Elvrra 811- .(:lJrtanc,a e finalidade do. _Apos o ·dIscurso proferi:lo dade, :H:, "ice presidente do clube.. � ���-W�_"§.��"9,' ����,.�,..-,;, �lta em 5 tb corrente 'mes. 'Jt'i"�a, 'diretora 'tt!cnl'ca ·tiOs 'es- Gremio.·A seguir tomou a pa- pelo sr. Floríani, falou ,;) pro- " .' ,
,

JUS,TR 1,:0 DE "

Constou, essa festividade, portes femininos, sr. Amd ::tGU:- lavr:;-do sr. João Gomdes, ex- fessor Renàto Bê!1itO, presi- Os ie.opoldll:enses 110 cert1a- r'�brnt�:lI\fl. sendo (l�.e :ll.dirte-IA li! da inauguração da quadra de ri Pacheco, .!)rofessor, o 1- presi ente, que agra eceu ao dente da Liga Atlética Blume- ne carrcca (,0 ano passar 0, (::10 eernca, como Ja. 3( ian a-

O'lhft.f.!o,.. On�Vi�!fÜ" U�ri7'fÁ .. ip'�rgallt3 voleibol, instalada no "Gina- náslo Pedro II. srta.: Hella professor Gerlach .a coopera- nauense, agradecendo o con- zntre outros resultados honro-

J'
mas, está entregue R Sílvio

U� ii dJU>J nU I .... � UiI. síun" do Ginásio Estadual Pe- Arternburg, n .rmalista e atual cão por ele dispensada, du- víte para participar da reunião j .os, em�)ataram com o. Bota' Pírtto.
,_j D

dro lI. sec retár!a do Grêmio, sr: Joã'o ,-ante a sua gestão e aprovei- de posse e da esperança que.

'�O�' rs. Trata-se de um empreendi- Gregório- Pereira Gomes, ex- !-:u a oportunidade para dar deposita na nova diretoria do rog'o em um tento, abatenuo! Acomnanha a míssâo guai
mente de vulto, sendo, o úní- presidente e atual orador da posse 'aos novos dirigentes. Grêmio Prof'. Trindade. �amb('m ao América, euntando nrbn rín». também, o :ll'bitrn

'J'
-

:>0 em nossa' cidade. agremiação estudantil,' sr· -Re- Cumprida essa 'cerímonía, Houve, ainda, conforme es- em suas fileiras com clcmcn I ütaeilln nUl'llosa, da F.M.F·.
!I" Spe! Com a Dresença do sr. Ro- nato Benito presidente da' Li- falou o .!)rofessor Joaquim Flo- tava programado outra sole-,

i, g"y al� dn11:0 G:-rlach diretor do Oi- ga Atlética 'Blumenauense e rianí, .!)resid-ente eleito que ex- nidade de âestaq�Je e que foi'

a f
fi!

P o I
' núsl � Est3dual Pedro lI, Co· demais diretores, foi" aberta pressou se uagradeclmento ao I n inauguraçã''J da quadra de I a I ii,tar liS.a '.FOl.'mado pela Fàcúldáde de Medicina da UJ1i� d12Cid:; batalhador pelo de- pejo sr. professor Rodol:fo Gcr- <;1'. Gerlach pelo ll.!)'oio que

1
voleibol.

versidade do R.io de 'Janeiro ser; ,mlvímento da educação lach, a sessão, na qual toma- ,está recebendo da direção do . Realizaram-se duas partidas,
Professor Catedrátko de Biológia da Escl? :bolc:l nos meios estudantis; riam posse os dírétores que Ginásio Estadual Pedro II e sendo a primeira entre alunas

la Normal Pedro II sr. Joaquim Floriani presi- administrariam o Gremio Rs- pela confiança em que o cor- dos cursos ginasial e normal.
Assisient€ do Professor David Sauaon dC:1te eleito, es�)ortj�ta .

que portivo Professor Trindade,,oo social do Grêmio, n-ele de- que teve ,) resultado seguinte:
Chefe do Serviço-Otorino do Centro Saúde de

-'
. '! I' Vencedora -- equipe do curso

. Blumenau. ,�Uillit!llttl�il�lllllilmlllllllllllll.tIJimll'lílliltlnUItIUnUIUUillJllílUllllUllllfUlmmmllUmmlUlllllmlUn'_:.5 .dnasial Dor dois sets a um,

II
C 'Quadros -::__ Ginásio -- Yolan-::I

", 1:151.:::' ;;_ iia, Gertruude, Zenir, Chris-

O: "I",' � ª bOENÇAS :NEll\70SAS;É Me�TAIS ª �a;��\J'i�ál'iU cl'-é }:>lLrdt-s ('

Diplomado peia FACULDADE -NACIONÂL '5 � Normal _._- Hosemal'if', Mal'.
DE MEDIC1NARi�ad��;:e��:ade do Brasil, �'Carla de Saúde Nos'sa Senbora da Glorja � li:�'ir.Y.obi1da, 'rh�a, Huth e

Ex-interno efetivo do ServlCo de Otorrinola- _
"

• Na lJ:l!'Hda' de honra. jo'
ringologia do Prof. Dr.'Raul David de San- '5 : '"(Conelui 11a 2.a página letra G)

sono Eúassistente da Clínica de Olhas Dr. :: ASSIS'l'ENCIA ME'DIC A PERl\IANENTE A GABOO 'DE ESPECIALISTAS & - - - - - -

l\'Ioura Brasil ª --- AB:ERiI'A AOS M,EtDlCOS EXTERNOS - ª--"'**._-'- 5, =11'ARA DIAGNOS'l'ICO E TRl\\:TAMENTO DAS -= =

Molestias�fJE OLHOS' .. 'OUVIDOS ª ELETRICIDADE ME'DICA - REPOUSO - D�SIN'.rÓXlCAÇôES - AI,COO- �
. , :: LISMO - >ntATAMÉNTOS ESPECIALIZADOS,';_ .

----'-" ::
NARIZ e ,GARGANTA. g ÁVENIDA �NHOZ DA ROCRA ·N. 124'1 -- Fone. aOIUI � Já se passaram duas ro-

.:;: ENDEREÇO T.ELEGRA'FICO: PSIQUIATRA ::: dad.::,:-; do certame da ssgun-§ C U R I T I B A P A R ANA· � dona, cuja clasJificação, até
5 i o presente momenio, é a

��.JUlfummnnm II ItUtllUJlI illlll) 11111111 IIl11l1imllUllulllUllllnUllllnlllllUll1 'UI1I1J'dUI'tn ..n'l,mnl1f.�II�: seguinte:
1 a Vasto Vcrde e Pro'-

foicialiva m�Da ia a�lausos �o sr.. Sebastião Cruz ���1;·;Eo�i;:�;;!;l!�:
.l.abre uniU .UIl'Snft&Uv·as, ,',,:Ilara • 'o lo,leho,l Bro, S,nDI,BSe �:;,�;�:�:�:�\:,�:�;�o4
� 1'. .

II São estes os prélios que

� Convidados IS �lulJes �8 'fllt�b'DI Àlen�r da
.

vizióhà
_

cidade compõem a 3,<. rodada, que

� a se .Iiliarem a L8r-lte � dl� 15 de Junha a solucao para �:r��::��: \r::�t�!:o�

.,'
..

.

'

'

,

'o :caso ' l União, no Bairro da Velha:
, Progresso x Guaraní, l'IO

· '0 funcionvmei,to de um:! Liga quense. no sentido de que interdi- GabÍrúbense. Garcia Alto; FLoresta x B.
'.xira.oficlal, no futebol varzeallO I ta"5€ o campo do União de Limei- Com a ausencirl de um deles a-

.

d T

! d Retiro, em RlO o esto; e
le Brusque. vinha� nestes últirrH:�·:: 1":1 e t'.l aconteceu reahnente. FOi, penas. teve

_ iníci� a "lnesa �c ,on-
,

,<impo,', d"ndo muito o que falar. o inicio de um=< série de desenten- da" no saIao do Clube dos AtIra- Bandeirantes x Juventus,

I·
_)reocupando sériamente a Liga dimentos. cujas consequéncias já; dores: p�esidindo.? (, s.r., �e.basti.ão em Salto Norte.
3lumenauen'Se de Futebol. "- qu::! Se vinl1�m i�z"ndo sellU:: :. que Cruz, 'cuj�5 pabvr�,<; InlCl!llS dlS- rn;A 1:'. DE NOVEMBRO, Nr. 619
,ada tinhc. a ver com o as,mnt0. cu1min:::ram,' m:>.is tarde. com O séram d,'� verdadeiras finalidades 1\1'mn," iG"'''' e Inir!:l!ng u:· l..ILUN!ENAU .- STA. CATARINA
lparentemente, mas que mais ta�- lançamento de uina nota "oficial" da reunhio, convocada para que f.} i 11" \ou ílp-' Q ii '1'1-

I
...

de virja 1\ se pronuneiar sobre o do Atlético Renaux. por .;um de houves!'e maior entendimento eu-

t
·

l' fl1i. � 8

t p a· oI'f· mesmo. d:o.do que seus filiadoS C".- seus mentores. sem que'-estivessem tre t�dÓs. em beneficio do futebol onosos na .a e�apa I �i10;e a nOi e il.nl8lras X' 1m·

ios Renaux e Paisandú, cons;.cle-· ,)S demais componentel 'de sup. Di- 0.0 V�lc' do ItO\j:tí. Convidou o pre- 11 '

,

canda.se prejudicadOS com f'. r'?"- retoria !' p:o.r d.� mcsm�.··com 'o sidente d:! Liga Blumenauense de do (.er.tame'de B, ii,sq.uet� ;�iCfi ilQB@ p�lnn,tlnili6.ltn de Bola'f' lÍzação de partidas não oíici�·is. vi- propósito de �,tir"-r sobre o Paisan- 'Futebol �, que tod"s ".5 agremia-
, 181 U plllu "-'li "úUDiU U

,hum demonstrando s,m de"�<>n- llú tod2 ::i responsabllidade de ou- ções ":'"rtencenles ú Lig::l Gabiru- �nlclou-se g�arta-felra a
� n G lZ1S In:entamenio pelO fato. que e-;tava a iro fato que ocorrêra e que dizia bense :egularizassem suas situa- noIte nesta cloade o Cam-I OU � U

·

'.�l·gl'r, assl·m. Ull)a rápida s!)l'� •.';:;,') ::espeito ao c.aso em torno do qual ções ce inscrevessem.' dóravante. t Of" 1 d B 1 C' t' b
.

d' t doO�
• - peona O lCIa e o a ao I l1e!.!a J cer ame d2' as- seu ,ll1sucesso 1&n 'e

O C::":SQ teve seu início nJ C:.ln1.- �EtanlOS tec.endo estas considera� nos
- certalues da Segunda DIvisa0,

I
� I

;>eonato Estadual. quando d.. um r;óes. os' quais seriam divididos em duas Cesto da Li'ga Atlética �lu- queteb::l à sua segunda eta-l Ipira.nga,
ante-ôntem à noi-

dos compromissos do Carlos Re· O àlrigente máximo da L.B.F. zonas, com seus respectivos cam- menauense, quando tIve' pa, a qual c::nuncia !Jara lo' t.e, ainda que tivesse cum-
1aux em seu gl'1unado. Nee�e ll1es· exigiu um::'. cópia fiel e autêútica p ..óes dec\dindo o título em me-

ramo lügar d:JÍs encontro,s' go �uais à noite um jogo prido destacada atuação e o
no d"� �<;r" levado ,.. efeit·) U'!) daqüela mesma nota oficial e co· lhor de eês.

'

N d 1 G
.

li: 1 cl' OI'
.

t
'

mo e·' pe�o"o.�, que gost:l de ver as A princípio houve certa relutãn· um e €'S o remlO -'-JS- espetacu m:, que '- evera a-, lmp:co entara conservar
:estival f;.-...�)L.'tivo enl LiJnc·jl'n_ '-e -

t' 01'"
.. ,

P COl'Sn,s e'll seus devidos lUg'Ul'CS e eia por pc.rte dos clubes inquiridos, por lVO lmplco, sem mUl- trair ao seia local publico 1 a lideranc:::., bisando sua150 estalnos equivocados. ln� lnl- � J
-

õintiva proprit" "em conhe�;,nenlo (je resoh:er'" todlJs os ,problemas por quem respondia na oc��iãO, o ta dificuldade, suplantou () i1U1TIcrosissüno. Referimo' rnagnífica performance
:la diretoria, um dirigente tnr.:.::lor com o má:dmo de imparclalida-' sr. M�rLo Duerchnabel, d�ngcnte C. R. D. Iberê de Gaspar I no"' ao clússico Palmeiras x contra u IhE'rê.
e'nv10lt um fonognmH 'uo sr. 5,,1)'IS- de, progrmnou para antc:ôntem à' da L G.F. Alegou (} refendo des-

1 1 d d 42 26 d'
'"

-,

ílI!l!E�r. MSLião CCru7., ,solicitando provJdf'f"", noite,. eru Brusquc. um� impor- portis'ta que as possibilidades fi-I pe
O :9 acar e �

,

.'
e- Olímpic:::, a ser efetu�,do na

m w.r. X IPn�Arf. A
cia, no sentido de Que o refaido tante reunião. distinguindo o te� nanceiras das agremiações eram monstrando superlOrdade ,quadra da Alan1eda Duque

l. JJ..

festival fosse cancelado. pois sua, dator 'desta página eOIl) 'honroso bastante fr1lc:ls. mr.s di�nte das ex· -

técnica sobre o adversário I de Caxias. A representação do clubê
realização comprometeria em mui- cónvite para assistir o andamento PSlibc::;�� �::iVqe�� �:::sc!�:deS;ã em tod:) o transcorrer do Não apenas em futebol, de Itou.!)ava Seca, se bem
to'. o sucesso fin"nceiro do match da me�ma. d� (lu:'.1 participariam. e = la •

t
.

lh d 1 d'f
I

q.ue dona de maior catego-. .

A ale'm dos ·srs. BenJ'amim Lima, 'Di- todas as facilidades possíveis. no CO eJo, esp2' - an O a 1 'e- 'mas tamben1 eln "ualquerprogramado para o EstadlO ugus- I '":1..
t
,.

t' 1 f
to Bauer. retor do Departamento d:! Segun- às taxas e outras rença de pontos o que real-

• outra mor21idade esportiva na 'ecnlca, era pe. C:_�4
De acôrdo com o que 'lhe facul- da Divisão' loe.!, Vitor Pedro

. ,�el1t�. foram as ações den-'I s�o as refer.id�s . agrel�ia-_
(Conclui na 2,a página letra C)

tam as leis e regulÍm;entos espor� Garbe. TilSoureiro da ·LBF. alguns
. tro d· auadra coes grandes riVal'" Qt·an _..�

úvos. o presidente 'da eniidade lo� nróceres dos dois "grandes' do iu- respeito às vantag�"i' de q�e usu- ": - ,.. .

!
o

.

,

_

••
"

�1à.'l?�nUU!ilHrIP I'L N O'."�ntalltes dos sete cllll'es da Lil!a -fruiriam. caso se filiassem a' L: B. MUltO n1a!S aü: aente fOI

I
d0 em confronto, alvl-ver- h,� [I'U'I'H,mm.. Acal telegrafou :ao delegadO brus- ,,- ,-

F:, p\:'�inete:am. ?aso 'lhes fosse lo embate realizado em !tou- des e alvi·rubros empolgam

I flHUU\O
fiâ f'U\TAlEZAconcedIdo ae�ermmado praz<I,

es-, pava Sz'ca onde () Ipiranga pelo ent.usiasmo com que DAIKK. !liA UK
tudar (\ qu€stao e elar uma respos- '. I ,

,
.

" , .

ta' definitív�, até 15 'de junho, ao teve de se_ empregar a fUl:-1 �e emprE'�am nas JOg'z:das, ,Dol111:lgo a tard:; o Flon�a
sr. 'Oscar J{rueger, representante 'do para nao ser surpreendl-

'I
fazendo VIbrar suas nun1e- colocara n3vamente em nça<r

. credenciado d" 'L. 'B."F. em -Brus- do pelo Palmeiras, cujo fi- resas legiões de adeptos, as sua equi.!)e de futebol, num

quEe. 'd d'� po�"n"o que' 'V'e se apresentou muito di--,quais dificilmente deixam encontro de caratcr, amistoso
• • e se acre 1 Lar, 1-'1.4.4 �

• .
,

- I
,

seja' positiva a resposta -e concor- ::f�rz'nte daquele que decep- : ele acompanhá-los em espe-, com o Adhemar Garcia, clu-
'delil' as agremiações brUSqu�_;es' 'cionou no ,Torneio Início.

\
táculos dessa natureza.

I
be de projeção do futebol me-

em se filh!'em à L.S.F .. Caso isto Os alviverdes souberam e· Encontra justJficativa, nor da cidade de Joinvile.
.lconleCc;r, será nome.áda uma' eo-

bmissão de três p)'�stigiosos despor- quili raro a luta, chegand-:), portanto, todo este entu- \ Esta porfia vai realizar-se

tlsta�:-uaqllEla "Ü:irÚu 'eidàde, que, a liderar: a contagem, mas: siasmo e interesse que cer-, no gramado do tricolor do
auxiliada pelO sr. M�Tio Dirschna- eln reaç.ão.vigoros.a. nos m.i- 'I' ca o duélo. desta Doi.te, Bairro da Fortaleza., existin-
bel ou por maIs dois ou três dire- t f d f d d
rores 'dos gremios 'lig:!!dos atual-

nu os lnalS os lplranguls-' quan ;} o
.

lve esmeraI lno o .. em 10rn;:I de SI, enorme

,nente à Liga GabiruJJense, encar- tas venceram· por 33x26. procurará r.':'-abilitar-se de
I
expectativa .

rerar-se-ia de contrõlii.r 'I) 'certáme
-

'daquela zon.!'.., evitando-se. dessa
--A�"""'''VV''''''''''"W ''''''......".''''''''''''''''''..,....AA.�__ -'''O''''''�-''' ..."..,,'''_,,_1..,.,"' "'.""."' _"i,__

forma. 'despesas' com ·a viagem de ( 1 I N I (I D E N T A' ft I A 1 A B O n 4 Tfuncionários da entídáde, de 'BIu-
..

li" K' la
, K A O� R 1.0

melU1U a Brusque fi ·vice-versa. Se

não'houver soluçii"o 'fa·vorável. en-

D'R' W"·EH. R KLE'INtão a entidade da 1:hlil XV <le No-
'.

E' .

<íernlrro tom!'l'á '''', p!'(lVIdencirut que,
. ..

III
.

.

,
'

aeh!ll' necessárias,' 'no sentido de

€-vhar que lllt!'�' não 'oficializadas
pro�sigarn em suas' ':'tlv!d!ides.
D"vemos ressultar. aqui, o mo

'do de agir do sr. "Sebastião Cruz;

qtíe' . 'em momento "algUm se mos�

trou inh'ansigente. procurandO re

gul;l�izar as cois"-s com a pondera::
ção que é uma de· suas caráéteris
ticas principais, muito embora fos

se sua missão das mais espinhosas.
'Com mais esta iniciativa sua me

lhores dias poderão .surgir para o

association hl'usquense e não foi

'por menos que nosso colega Wil

son S:'.lltos. em tom, de pilhéria.
mui acertndamenif'. eognomil1ou-o
de _'·g.mexal H<Jndou' da Gabiruba ....

��'f:I�.d-t.AA.-����'Y'<<fV�����..;�VIth�'VJ��
"

(A EXPRESSA0 DA ELEGANCIA)

Vado Verde e Progresso
são lídm'e$

F

tste Instituto EspeciaHsado está Magnifica'
mente lVlo,ntado e Instalado' com a mais
Moderna 'Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua
especialidade

Todo o seu Instrumental' foi Recentemente
Adquirid'o- e fuiliórtaao da' Suíça

Alem:áIilia e Ainerica do
Norte.

BISTURI'EL"ETRICO, (para operações sem

'sangue)
ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemens

,:mo.delo 52).
"tNFRA�VERMELHO
AEROSOL (Aparelho ino'

glez para nebuliSação'no tratamento das 'sim.·
sintes sem,OP'eraçãõ). Electrocoag'ulação.

Diafanolicopia etc.
;'�""t#.__,_

N"':..CIONAIS E ESTRANGEIROS

FAZENDAS - CASIMIRAS - LINHOS TROPICAIS

POR PI::<:ÇOS [,TC'DIC08 AO ALCANCE DE TODOS

RaMBURG'_·SUEO'II\t.EI(IIIlN·ISCHE
'Ba'mpfschilfallrls ,GeseUstltall

EGrH�RT. & AMSINOK .

(ClA.. HAMBUftGUESA SÚL�.A:MERICANA)r·,

._"�-,
REPRESENTAÇÃO E CONTA PROPRIA

- •
'

Sulteco tttla.·
- ."

Avisamos a nIJssa distinta freguezi-a :que os seguin
tes navios da COD1_1)�nllia supra são esperados em

ITAJAI pu'ra des.:arga' e .carregam.E}nto, aproximada-'
.mente: ' , ','

'

.

em ,24·25�5·53
'13-6-53
:19-1-53
1-8-53

"-Santa Ursul·arr .

SERVIÇO GF'ATlJITfj 'DE EXAME pE FRESSÃO EM MOTORES,
DIESEL E BOMBAS ALÚ,iENTP.nORAS

'S A M A �R ,'( .. O '

S. A. 'Agencia Marí tima - e Comerci'�1 (ONSULTAS: Todos os dias uleis Hora Marcada

Rua 7 de Set.embro 192� - Blamenau - S. C. - Caixa

_ Postal 521 - End. Te};: "SULTEC()" -
n,Sanla -Elena"
"Santa babel"
"Santa: (atarida"

Telefone: 1597
Rua 1"5 de Novembro, 389

(em frenfe do -Café Sachar)

'§'---- .
. .

-

LABORATO'RIO ESPECIAL ?A�A TEST E CONCERTOS,

REGULAGEM. CAI ,mRAGE{\1,' SINCRONIZAÇÃO DE BôMBAS
INJECTOR:l,S DE QUALQUER ,SISTEMA

11::1 viu espc;ado pelO dia

10-5, (allf{)ximu<lanwnte), em Itajaí ,foi cancelada,
telldo< sido 'sua cnrga,'déstinada ·u Itajaí, baldeada para,
'O navio "SANTA lJRSULA".

·BlUMENAU
TAMBEM PARA SON,BAS ALIMENTADORAS E REGULADORAS

APARELHO ESPECI-\l. PARA FORMAR JUNÇÕES PARA 'l;,UBOS
·DE ALTA PRESSAO

Para pàsságens, cargas e demais: infomnações :com
os agentes cui Itajaí e 'Blunienau

. Especialisado em pro,tese dentaria, dentaduras' anàfo'micas, ,pon
tes, fixas e móveis, corõast pivos -ele..

RAIOS ROENTGE N

�:, .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



D
---__._---------- ----_- ---'--�-

Orientc.çãopessoal de
Gare z,amanhãnoRio

- Prossegue na Delegacia Rc- ro, o declarante pediu ao mo,

Ida'
fazendo com que o bals�j-- de ser observado

gional de Policia o ínq�érito torista que aguardasse o trens- 1\)' pedisse ao motorista que
aberto em torno do acidente pc rte das neseoas para. as mar- recuasse o caminhão uns tres
verificado terça feira ultima, gens doutro lado do. rio, 'quan_ metros, afim de equilibrar I)

�a b�lsa q.u� :fa� a
_

travessia I do e�i:.ão a balsa estaria em peso sobre o nível das aguas.
«o. rro Itajai-Açú Ligando (JS condições de transportar. o ca- Acentuou o declarante que o

barrros de Itoupava Seca e mrnhãc. Deooís de fazer a tra- motorísta Vitorino ao fazer a

,Norte, cujos d�t�lhes já �ivuL vessia do rio, durante. tres manobra "marcha�a-ré", pre
gamos em edições �nter!Ores, vezes, o veículo tornou posi- cípítou o carro contra algumas

! Nas suas declarações ontem I ção para entrar na balsa, o pessoas que se-encontravam a

pr�stadas n� D. R, P. o bal-Ique foi feito antes de entra- trás do veículo, atirando-as á
'( - 'I" - :Ir - 11' - 'l[ -li: �'" I - " - X - ][ -.I'_ T

l',elt'n
Francisco Hesse alegou Irem os passageiros que ainda agua, dentre as quais se en-

A h'
'lue, h3 cerca de 20 anos!. v�m Ires,tavam. Com a entrada do' centrava o jovem Francisco

«
• �:x:ercendo ,3, sua profíssão; veículo na balsa, esta sofreu Deschamps, operário da Fu- Esteve ontem em nossa re-

Ora eX1ge '_flsandG que naquele díà, por! uma inclinação bem acentua- bríca de Gaitas, que pereceu !dação um morador do bairro
volta das 17 l!úras, che.gou ás I - afogado... de 1�6rtaleza, flue nos veio tra-

margens do no, do lado da I' Deelaroú mais que o moto- zer a sua reclamação,. l�ontra o

Itoupava Seca, um �aminhão' A R A O P E BELO rtsta não deu atenção ao que fato de, elementos sem C�Cl'll-

b?s,culante, da Prefeitura Mu-, � ocorrera antes, dirigindo o pulos, todos os dtas, pela ma-

nícipal, transportando areia e I

Advogado
caminhão para Itoupava Nor- nhâ, atirarem pedras em se-

que se destinava a Itoupava te,,' nhoras e senholJ'itas que se di-

Norte, onde pretendia carre-
'. '

rIgem u!!o trabalho na Fabrica
!'ampai'üda. Todos desejam o sa- gar núma olaria ali existente. Atende em quahtqueJ' -, - Até cntem à tarde o cada-I' de Gaitas e em outras firmas.
n(;omento da v!do. brasil":I':J., {lU Como àquela hora; o movi(- marcas do Edad. ver de Francisco Deschamps. "

dr ainda GP ',k'_genrolo.m, ch':lcan'· menta de depestl'es na maio- ,
- BLUMENAU não havia sido encontrado a- FrJ;>�U do :ec�.lFtlln:e 'I

qu�,

It.,s, os dramas das d'�sif.'·\Lalid.ad',�' ria onerários, que 'demanda- I JJ:d1ftcio;, '"INCO" p2-sar dos ingentes e ard�os 'cnl_vu' ue, a a a {e ]

uml-,�nclais, numa époea fehr'l cui vam suas casas naquele' bair I esforços de dois mergulhado- uaçao UIo In'Ct'al, em Fort]aleza, BrhlS
-

1 . ,

. -

t d t essp; e emen os se preva· ecem

Ifine as )!erllc;,·e.'l mo' ernnG prCClp "f"�. que es en eram seu· 1'a- d 'd-' t
'

Iflnl (l.rrail'lcacl,�" IV ,,'l'r .. ,,\ rn1ê';1'0S Conferencl-a Ijterár,-a bulho· exaustiva por toda a.
a �s�url. �o para �erpe m,rem ..

luminosos, " p'ttepsão do rio que margeia a ato;;. mdlg1nos. motnr.o p'il'I<IUe I CASA

ReaUsar ii bÓie no Colégio
cidade," sohmta. (} reglstro_,t_Io_f_ato_,_na_I_,�.......-__,.._.;..;_�--,---,---,-=-

Santo Intonio o' sr. Carbajal

Entretanto, nos círculos pes
sepistas, havia de um lado e

do outro, uma tendência ge
neralizada riar-a evitar cisão no

partido, sobretudo porque se

verificou que o PSD bandet.
rante, tambem dividido em

duas correntes, alimentava a

crise pessepísta, ora atraves do
deputado Cunha Bueno, ora,
defendendo a posição do go
vernador, por Intermedío do
sr. Ulisses Guimarães. A or

dem geral, ontem expedida foi
no sentido de que seja evitado
qualquer movimento de rom

pimento, tal a agitação verifi
cada nos ultimas dias,
Afora as homenagens: de

que será alvo no Rio o sr. Lu
cas Garcez, corno um almoço
no Rotary Club, amanhã e

uma recepção no Club de En-
genharia, onde será saudado
pelos deputados Edgon Pas
sos e Mauricio Joppert, culmi
nará sua visita com o banque
te que lhe será oferecido pela
bancada federal, sabado- Essa
decisão, tomada quando a dis
puta da chefia do partido em
São Paulo chegava ao auge, é
o nonto delicado da visita go
vernamental, pois que a ini.,
cíatíva foi tomada justamente
pelos dez elementos "garoe-

I 'lista", ficando de fora apenas
os deputados Paulo Lauro e
Arnaldo Cerdeíra.

RIO, 21 (Meridional}' )- EX'ÍStín- I vidarnente classificados por moedas

do, no momento, um. total de 120.000

I
e seus valores.

pedidos de' licenças de ímportação Da mesma forma, necessita a

em transito na Carteira de Expor- Confederação conhecer quais
.

os'

tacão e Importação do Banco do I pedidos que satisfazem os requísl
Brasil, o presidente da

confedcra-,
tos dos .critéríos de tradição, de,

ção Nacional do Comércio, sr, quotas, etc .. encarecendo a neces

Brasílio Machado Neto, através do sídade de ser, informado quais os

representante da entidade na CE- I pedidos que podem ser deferidos

XIM, sr, Eugenio Soares, dirigiu-se I dentro das disponibilidades ca,m
á presidencia daquele orgão de' biais existentes nos países dé sua

controle para solicitar diversos es-I procedencia, Importa, ademais, á

clarecimenios. Quer saber, inicial- Confederação conhecer qual o mon-:
mente, quais os pedidOS que, den- I tante em valor dos pedidos forrou
fre os citados 120.000, estão a. me- lados pelo comércio e pela índus
recer deferimento, dentro dos cri- tría, separadamente, dentro daque
térios estabelecidos pela Comissão lcs 120.000 pedidos inicialmente re

Consultiva do Intercambio Comer- feridos,
cial com o Exterior (COCIE), de-' (Conclui na 2.a

RIO, 21 (Meridional) - A

chegada ao Rio, amanhã, do

governador Lucas Garcez, pro
porcionará importantes escla

recimentos pcl íticos, sobretu
do nara o PSP, ainda envolvi
do -na crise interna em torno
da disputa que se trava pela
chefia ·em São Paulo, Uma
decisão definitiva anunciada

por certos clrculos, de acordo
COUl o que se anuncia, não
corresnonderá inteiramente á
esoectativa. A bancada fede

raI, nesse momento. se esforça
no sentido de conciliar a si
tuacão entre Adhemar e Gar
cez; procurando umà formula
que não atenda á imposição
que alguns pretendem dar ao

desejo do governador de che,
fiar o par-tido, nem tampouco
venha a representar UlTI re

cuo da narte da corrente
"adhemarisla" .

·----·-1
Caiu ii criança do,
stlgmulm andar do 1

Hospital c:" Isabel

De qualquer maneira, as

proximas 24 horas serão de
cisivas nara a crise interna do
PSP,

-

Simultaneamente com o sr,
Lucas Garcez, chegará ao Rio,
tambem, o deputado Munhães
Barreto. Sua ínesuerada v ia ,

gem, ontem, a SãõPaulo pren
deu-se ao desenvolvimento da
crise. E é passiveI, que repre
sentando a ala "gureezísta",
venha a discursar na Camara
dos Deputados, para expor o

nensamento da corrente de
que faz parte, Trará o resulta
do das conversacões ontem
lizadas no PSP "paulista, a

que esteve ausente o sr. Adhe
mar de Barros, que prolongou
sua estadia no Rio. nor 48
horas.

. -

não foi e'ncontrado .o

'vitime elo acidente. da . 8alsá·
Declarações do balseiro f. Hesse

Na tarde de ontem, ocorreu
gravissimo acidente com uma

cri anca de 4 anos de idade,
qLl� lor:l, em companhia de
sua mãe, vlsitar !1CSSOa am i

g,( internada no Hospital San
ta Isabel.

S,. gHwlo as íntormações que
ti ')(,1)11 IS, a pequena vitima a

chava-se hrincando na área do
SEgundo pavímento da nova

ala daquele hospital, quando,
PI1l' íruprudencla, perdfm o

p({uilíbrio, indo cair ao sólo,
em frente [LtI consultúrlo do
Instituto df' Onvidos, Nariz e

Garganta do dr. Santiago.
O[Jl"l';lrios que trabalhavam

no local. ao observarem a

queda &1 criança, correram

em seu socorro, sendo imedia
tamente condllzida n:lru o in
terior do h'Jspital, ôndc rece·

heu os t)l'imeil'l)s eurativos.
Em consequencia da quéda, a
inocente vitima levp a davL
cuIa ft'H tlir�1 eh e l'eu·bel1 eon·

tusões pelo 1"0I'!)0.

novoq :,umos»

MUDANÇA DE RUMOS
Abraço um plll't'd::J mode5j" O sr. Bl'igi'Jo �['inoco kceu ele·

mus cll!'io lIe nObl'p1:il pois longas c(}n,lderaçÍ)t! 1 'Co1)r€
':o1'n unia dil'e<:nc: �.f=H.3:-:I (.1 �! l!n� �l f'voiução soco·aI do I�!iía dc::.up.
rj['ügrflnln "';"d(l1'€c'1110, Clljü:� J,rin a� eapitunias het'pd tal'irrs ,1, ll,

'!pi",; ftllHhrn"'l{�li" se '-',;r:h2t;· tualidad.o uacio!1al, e ,:or,cluill Conforme já l1oticianlos,
z"m na vrilm'iz!l(;?io <lo !lIlmPIll (' ('om fi'," geguinfes palavras: deverá re.alisar-se hoje, no
-Ia terra, A i:omp:l�l1<"Il1-li'.' !, ..:�:o:-, . O que nos cumpre provW.:n, salão de festas dG Colégiocl'mmda I'_j"albta um pU[.;-l(! iI,' dar e a mud3.lll)a im(·'.l·ata de

_ moços cultos e uma legi:ío fii' rllU10E é a l'evisiÍ,o l/Jtal d,," ncf'-
Santo Antonio, a anunciada'

.'1,_ ,-- -- - - - :- o _.
• - - II };r6 h:.íb·tos mentais, C'lminhan- conferencia literária do no-

.

"���1;.<';.f""+"""��"':>.�"'''''��R��'''':>U'''�,;,'''''''''��A'�-".,_��
t 1

l't, t,
'F'� do Mosim, tl'ansformUl'em03 toda ave 1 era o uruguaIO e-

ç
a nacão num aglutimtdo flccíal lix Peyrallo Carbajal, for
(...·m brio, subalterrdzado ao� in mado em filosofia' e letras

� teesses pmlfloai�'l. Ne.,sn. demn,

�
cracia que !Oe prOCUf!.1. conspurcar pela UnIversIdade de Ma-

r I A. (. f. CRUZEIRO DO SUL �
precisamos fortalecer a nos,;!!. fc,< drid.

• " l'1 n'r�<-;ão elvica pOl'ndo um·t opi- Realisando atualmente
(omUmc.am a pr�ca e aos seus clientes � ,':'ião pÚ?!ica rebwstr:c'da ao a�.' r conferencias pelos

, ü(l. patna que precisa aCI'Erlltl'r I - .

q!�ft .J,f.àli"tb� �l:I b",i··ee .J;!'ItS ".ftc:a
'

os,".. c"o seu destino.

r
latmo ameriCanos, o sr.

M... ijh",::..ni \1... B 1I.Oi'W J} �hu ii � ra n va I ,1 As fortunas maiores de um po- Carbajal, I'ecentemente, es-

wha$ com avi��s DC.3 de 1 ::3 ..,.1.'2«"«'1.'; el·g�"dh ). V') Gão a .'nteligencia, e o caratel', teve em visita � Capital do
- f '" ""� lU t,.,hll"',lf.> � '9Ili�, V r, Mostésqmeu, um dos mu!"o':; da \ Estado a convüe da Aca-

1f.��:1li � r�'r3§;�!! ('!iin naUlA e ni� d� B��tl.i.., � <1iVisã� dos pode::es, j.3. o rli�"e i demia 'Catarinense de Le-
�"�JIW;j Gl ,,,i.& .. lIt!i�Qi �j}jU I' u!v �nV iii J\iiia�lJli �,com fll'nleza; "nao ha denY)::l':i- •

,dO r =

f � ela SEm virtu'Je e Gcm autm' (lad',� tras e da Secretana de Edu-

rOr �!Zir�amen e. �' Eloral". cõ:ção, efetuando ali

��e"'n,Cli�!lI d� Dlnmtl.nau
' Renovado',;; o� TIO$SOS (;'FtUllltS aplaudida conferencia, que

j.;I� U_" �v Dha!.,ill
;ii l,:;:hticos. �ér� faciJ a. :-eocgan':>:!-: foi assistida por personali-

R. 15 d li 459 � çao de pnnClpJl){; de fON1'1 e ,-{" ,dadé d ,íd t d - �t
üa e r�OV" .� cstr:utura econômica.. torn;:lll(!n I

��

S � ev. e� � e", aque

g � menos dolm')"l a nossa ('amínl.a-
. 11_ i:> meIOS llteranos e das

_�"!;";").""';;"-'''Y),�,......../.; ........���...�����+.........''';;.��ç....���...�..f;;;��' da,
._ let:_as catarinenses,

RIO, 21 'Medrl) --, n �r, Bri

gido 'rtnoco resolveu ingTP8Sal'
w.) I)a rt ido Social =-:ta., \lC-i'�men'
titulu aR·.:;�nlJ os rurnore .... qUi}. f·

dnvarn já como ínteg1'3do {.S f'
lt"i!'a�� ['{I":":iH:r:i'isblR. Definindo fi

HWl nova. pO'lição, () reprcc' ..nían
te nnm nen�e fez nlU JOrl;'ü d\�,
�Ur'�O na Câraal'3. Ff·del·ul. díze\1'
'lO:

}V1'8C. nesta ddw:le ti .'.

Após ingentes esi'urclJs, cont.an- i RIO DO SUL, 21 - Aniversa

do cum () :lpoi(} (kcidido de bons riuu:� 12 riu corrente, () sr, Leandro
valores, COIllO s':,Íarn " aluaI Dele- Bertoli, industrial em Rio do Oe8-

gado c o Cher" rI:1 Divisão Mé- te, ollde possue \';),slo prestigio po
díea dn IAPETC, em Santa Catari- litico,

resolveu ainda tomar a atitude
id[.'ntica,

Elias foi o mais eficiente de to
dos os dirigentes da nossa Liga e

merece tambem a gratidão dos

des]JOrtistas riosulenses.
Pal'abens, as,'oeiados' do "Dias

Velho", pois não esquecer os bons
(Conclúe na 2a. PágIna letra L)

Na sua conferencia
hoje, com início ás 20 ho
ras, o sr. Carb,ôal disserta-

rá sobre o tema "Panora
ma dos critérios poéticos o

cidentais", devendo a rde
rida conferencia' ser patro
cinada neÍo sr, Prefeito Mu

nicipal -e pela Sociedade A
migos de Blumenau e ,para
a quál i2stão convidadas as

cJ.asses intelectuais desta
cidade.

prop',lrção que' se aproxim'l.
a data dru> a.puraçõc's finai!" no
interessante <":<l]"l.CllI:SO das

lIa, drs. Rof��el Cruz Lhn� e José'
D.e Lcrner Rodri�ues. finullnente

•.i::t possuinl0� a upropnlada agen

cia" do citudo Instituto,

D{�:;ejnndo homenagear o aniver

sardi�lJte, f!.S Irmãs e alunas do As ...

IJiruf1iudo Na. Sa. Consolata. em

Rio do Oeste, ofereceram-lhe bela

lorOSH adepto do "Dins Velho", ten
.:to tornado parte� com sucesso. ctn

,;ensacionais torneios de tiro.
Enquanto o "Dias Velho" teve

tão f�!iz lembrança, infelizmente, a

Liga Riosulen�e de Desportos não

l)e!)ois então abriIno� no�s:ts lJa- hOlnenagell1, l'nlando varias alunas
h·ria" V;11:",<10 ° IAPC, tendo (l a- que, sob a direção da piedosa Irmã

p'1io .LI Assndaç,io do Comérciu e Sllvia. proporcionaram agradavel
lrldusll'ia 10l':.I, que pelo seu Pre- surpresa ú modeslíll que caracteri
sidentt! �l', AUI'l'do ,[oilo Krieek, I,a I,) �r. Leandro Bel'toli, �

S!' soli(lnrizoll jnctlndicirlllalmente I MOllifest:mdo u sou gratidão pe
CUUl 11 iniciativa df.! vHal itnpOl'hIrl'" los heneficios recebidos de tão

c,a Jlura es!:! zona.
- 111l'antle umigo e benfeitor. falou.

'rambem o Parti!!!} Tt'abalhisla' '.:tlll!Jpm, o P!'dre Agostinho, cUja 0-

'Brasileiro, so!J- a pl'esid"llcia em I'aç:io foi ll1l1itn aplaUdida,
Hio do Sul do ,!ereadur Atgenerio Finalizando táo irnportünte acon ..

Santos, aC01l1p'llihou tão ill1porL'ln- tecimcnto, o $1'. Le'1udro Bertoli

te l1:1Gvitnenlo e jú. 4.lgur:t. POSSUiUl4)S hUUlifeston o seu profundo agrade
noticias :llvit�.ureir!..l8 u l'c�pelto da eitnentil eln pa13\;r3.s repassadas de-

futu.ra Agencia rAPe. _ "1110<;"0,
O Presídenb: do li\retnrio lBlmi- [('[pul do PTB, (:!entr: d� nossos pro- lHO Dü SUL, 21 - O sr. ltay.

ptlSit05, nün v�H"iton ern trazer ::tn lHlInd(1 1\l::n'l' Sob!'lnho. nUvo Presi
nosso conhec:illlcnto, n teur do te- dente do "'Di�s Velho'>. ac�\ba (h�

.

lrgl'ania ;'ecl;bído do Hin, assinado eünvid"r a reportagem de "A Na-

pelo de[lutado federa( petebi:üu. (h·, erlO'. par'::1 ..� c€"ritnonia da inau ..

,

Saulo :Ramos.

mlima�a a �iscussao �o. pr6jeto
sôbre a lei �e Jreyi�encia. social

"Blump-nuu.
1952.

"lImo. sr.

Nação".
Comunicamos a V, Excia. ou ..

f'm v:rtu'Je'das elekões realiza'
datl pela _h..ssembl,Úa. Ge�al
ô)uselho Deliberat:vo em 1.0 d"
Dezembro de 1952. ficou a�.sjU'!
constituída a Administração
CLUBE NA'UTICO AMTí!'R!C},
para () l'xercicio 1952/1954.

DIRETORIA
Presidente: S""'"st'ão Cruz:

"�e-Preg'd. SO�!9..1 Re·cr.: .!'er1rt,
Reis FiU"'<;�; Vjce--}:lr·e':;i'dent.ê �'"
�i8.l Der,por.: Willy Belz; lJirp.t'lJ
30clal Recreat'vu: Artur Cnsl ro
Direü:n' Social Recreat <TU: Ln;;,.
Laús; Dir..tor Social R::C"'1Üiwl'
Decio SaUes; Di_ret.o!' 13",1'cos 1\1(1
to: Guilherme Bra ck(�.
1.0 Secretár'o: Nilto.n Kuckel •

2,0 Secretál'Ío: Artur Ca::ltro;
TpsoUre'ro: Carlos Souto;
Tesoureiro: FabIo Mllgaa.n;:' 1."

Diret".' Regatas: Carlos ln1ir�
ta.m .1a.ta.hy: 2,0 Diretor de Reg:.
t:lB: Alfredo Strehlau; Dlr�tor Ih.

Galpií.o: Wu.ldemar Annusec>t.
z,elador do. Galpão: Joá,) Ma,to ...
CONSELHO DELIBERATTYo,
Presidente: Dr. Celsn LF!úl1 &",,1_

leg
Vice-Pres'dente: Dr. Anlônlc,

V, Av'la Filho.
MEMBROS PERMA':'''Bl\.
TES - Funda'doreiól

Dr, Luiz de Freitas l\fclr'l, F�n-.
herto Baier, A,ntônlo Ciitld.i,'o

'

FigueIredo, Henriqull R·;:('.t>ti�tM'
Vitor'no Braga.
Cláuõ;o Buehele, Clodm,ld'J

M�chado 'dà, Luz. Carlo'� ,Suut,,_
Bruno KO!3chel. Paulo (lrOf,s:,n
b[iche�',
OUo Abry,. Walter Bet'ne:-,

Hllrry Scheefp.f, Henrique ln,,-
sel.·

.

!
MEMBROS TRAm'lITO'- IRIOS - Eleitos

Victor Herin-g, Dr. 0'1 F:)u"lo'
de Souza, Acrísio Moreira da ccs!
Itt, Dr. Arão Rebelo, Augus'o ! '

Souza Fí�ho, Dr, Oz'as Guím<t- p,
rãeIs. - 12.Martinho : Cardoso <la Ve!i;)., I �
Paulo Tarso Ramos. \YiIlv B,,;7., �
FrederiCO Carlos Al1cnde, -ROql)l-' �fo Mpinecke e· Ne!;tol' Scheefer, �Pedro Rei� Filho. Alci'(�es Pt:r:.t .''''''��O<!»�����������:ê'

Not€cias

Se,ró
Do

de Rio do Sul

I stalad,
I PC, Em

A Agencia·
Rio Do Sul

nro DO SUL, 2l - lIa alguns
unos passad os, liderarnos gip:antes
t..'a e:nnpanh:! \'i�ando a ins-talação
(I,: agenci".5 L10 lAPI, rAPe e IA-

Ful;;nmos em registrar o tele- ..José Soar, na Réde do conhecido

{;nUlla acinw. que traduz perfeita- cll1be�

mente o POlpel preponderante da Elias quandO em vida foi um va-

ilnprCl1!;a. n�\ lu1a pel:: coletiv.idn-

Para melhor conhecimento dq;
interessados, repl'e�entt\lJos por c

norrne ntnnero de :'1ssoci2do� dE

Ituporanga. TaÍó. Ibiranl� e Itio nf)

Sul - municípios a sercm lleneli
('lados conl n nova Agencia
lransCrCyen10S o tcIegr::lrna l'ece

hido pelo Sl�. Algenerio Santos. in

("lIlsavel líder petebístn nesta zona:

"Breve vlsita.:l esse rnunicipio
dt, Arnaldo Romano Chefe DAT
do rAPe, Peço companheiros pres-
1 arem colaborat;ão su1idari{ldadc

uiaçiin desse sel'vico, Ahraços (as.'1
S!ll.llo narnos�'..

� •

RIO,21 IMerid.\ - A Comis"ão debralldo Bisaglia. m:m\lando (''.;;

de Le�:':f<laçiio Soci::!J f1t'oS3t'g'!'jn, tender '.)s favores da refl!l'id:l le'
na Exame it1S emendas ofer.:'ci-' aos demais assocíadoG rl()� N

dm, ao prüjl'tG 'lj'pon!io sobre 11.: g-nos de }H'evi'ienc'a. Sobre .1. );�a"

r.,ai de Pl'evidenci5 Soei,al, lU', tp.ria foi ',-:olíeitado o pronUlw]n
é}eaffi foram relutada,; pelo :;:1'••,\-' menta dG Servi(;o Atu',r'al do
luizio AJves, Fm:am V'::ltárlas as" Ministerio d·,) Tl'ahalho,
1"uendas l'pstantp"t. ine'bindO-'i P.I CRE'DI'l'OS PARA O
l'n;re as aprovadas a de autor a I NORDESTE
(ln !n', Orlando Drrntaa, e,�tP.!Jcle-1 Consoante os termos do
"lmr]u a presPl'var:.'io, integl'il: �b cer do !'Ir. Oliveira Brito, a Co
Lei u. 593, 'de lfl.J.8, qUi) capitula, misão do Poligno das Semlrs 11.

llg üit'uito'J dus CU X:JS d� /qJo",,,n- prov{)u o substitutivo 'da C\)mis
I adorias e Pensões, ,S:iO de Finanças ao proj(·to ,li!'·,
nesta, apenas., ser vobrh. '" "é- .ponde sobre o regime de crhlJto,

menda apt'"sentada. pelo H', Hil- para a defesQ. conü'a as S"C!1'3.
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