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Rompe ii aurrra no Thibet de IMinas Gerais
Assis CHATEAUBRIAJ.'ID

o BEIJO NUPCIAL - Cem uma r sr Ol,vo de Oliveira. O acontecí

"ovem de ouco mais de 18 anos, me�to foi � .m,üs importante ato
" p

, soctal dos ülttmos tempos naquele
casou-se em Limoeiro do Norte, no Estado, sendo de se notar que Li
Ceará, Estado que �epr"sel1ta na moeiro foi transpormada na verda
Câmara Altlt, o senadnr do PSP, deira C:lpít".l do' Ceará, pois esta-

nistro Negrão de Lima. 4)

sr. Assís Chateaubrind fez,
de improviso. a seguinte a

Iocueão:
Até -aqui falaram o Rio

Grande do Sul e a Paraíba,
Este binomio - para usar u

ma frase cara ao governador
- tem hoje um verbo em Mí
nas. E' o ministro da Justiça,
Falou o sr. Negrão de Lima,
com a eloquencia condoreíra
de um paraibano ou a oratoria
suntuosa de imagens de um.

gaúcho. Roupas e roupagens
do seu verbo são o que o Rio
Grande e minha terra detêm
de autêntico.
Peço licença para falar CQ�

mo mineiro, ao pé do fogo.
Não quero discursar, mas eon

versar, apenas conversar com
vocês- Até as atrevidas Q'OS·
teletas gaúchas do ministro
Negrão de Lima exprimem o
mesmo perfil do gaúcho em
marcha.
Vocês v irarn com que arrou

bo ele falou. São assim todos
cs gaúchos e quase todos os
paraíbanos. ° fogo Íntimo, O'
vulcanismo interior e o cu'
lorido da palavra são num

funcionalismo, de um como noutro necessidades. ne-
marram a toda velocidade, c.
nesse ímpeto, reside o segredo
das suas fontes de energia. O

. .. que há de especificamente in-.RI_O, 23 (Mend.) - A c�· I
plexas e de mteres�e de ele- teressante neles é que rom-míssão nomead� pelo presi- va�lo numero de servidores pu- pem, na certeza de que têmdente da RepublIca para ela- blicos-

um obstáculo a vencer logoborar o plano de classificação I mais adiante. Pouco importade cargos e revisão dos níveis
que o obstáculo não exista, E-de salários do serviço publiCO" Prepare Co
Ies agem como se o obstáculofederal, talvez, já na próxima

ft futu ro de existisse, e fosse Indispensávelsemana inicie a distribuição de • u derrubá-lo. Isto lhes dá umaum folheto cuja impressão seu filho juventude perpetua, ao ladovem sendo feita na Imprensa de um otimismo irresistivel. ANacional, e que se destinará dondo-lh. torrente não deixa de correra esclarecer o funcionalismo
sôbre os trabalhos e as dire
trizes que obedecem o novo

plano de reclassificação cuja
execução se acha em curso,
Nesse folheto, que será distri
buído ao funcionalismo civil ! --------------�--------------

federal e mtodo o Brasil, além
daqueles esclarecimentos e
ele instruções sobre o preen
chimento de um formulário
que, posteriormente, dev.erá
ser respondido pelos servido
res da união, a Comissão de

vam presentes ao enlace todas as Classificação pede ainda aos
altas autoridades estaduais, entre funcionários o envio de suges
as quaís o governador, os

secre-l
tões que serão estudadas e se

tários de Estado, deputados, vcrea- possível aproveitadas na ela·
dores e toda a sociedade de Fnrta- boração do novo plano.
Ieza, afora uma legião de admira-II A Comissão de Classificação
dores do senador populista, roto- qUe funciona sob a presiden
grafos e jornalistas. Pela manhã, os Ida do sr. Adroaldo Junqueira,
noivos comungaram na missa que IAires e é integrada pelos srs.
se realizou, seguindo-se o ato nup- Paulo Poppe de F'igue iredo,
etat. Posteriormente, um banquete, José de Nazareth Teixeira Dias
comemorou o acontecimento. Na! Aloisio Caminha Gomes, Tra
foto, vemos o senador Olavo de:, [ano Reis, Felinto Epitacto
Oliveira, quando dava o beijo tra- Maia e Wagner Estelita Cam
�iciOllal na sua jovem senhora Eu-I pos, apesar de vir trabalhan
:nic",,',Ml';u<li'.s +le Freit.....s, {lll':lJ:k:'iRl!m do 'oorn afh:ic.o, nã<Y'tf:'rr� aind
hoie cedo seguiu potra o Recife, em I uma data fixada l1ara o Léruli
trânsito para o Rio (Foto l\'lcridio- I

no dos seus trabalhos, que en
nal). volvem matéria das lnais com

MAIO de 195� -_
....

DIAIVIANTINA, 12 - A
cidade se preparou para re

ceber, pela primeira vez, o
ficialmente, o governador
JusceliuO' Kubitschek, seu
filho díletc. Convidado da
cidade e chamado a falar,
113. praça pública, ao povo
aglomerado, depois do mí-

Disfribuição, entre
folheto

o

com normas

24 ..

NOVO PLANO DE LICENCAS ELABORADO POR
. .' �

Cooperarão as eDli�a�es de classe ua
compusi��o. dos �rUIOS liceuciaveis

.
RIO, 23 (Meridiuillal) - A Confederação Nacional de In

dustria, Comercio e Agricultura, já está examinando o novo
plano de licenciamento elaborado ner determinacão do dire·
�or da CEXIM, sr, Corinlano de Góis para. ajustar esse' {!!l'gão
a atual politica do câmbio.

•

As entidades de classe vão coíaborar na composição dos
grupOS de mercadorias licenciáveis e apresentar outras su
gmtões à refo'lma dos metedos de trabalho da referida car
teira do Banco do Brasil. Segundo esclarece a. CEXIM: em sua

exposj�ão .às classes produtoras, tanto as mercadorias de im
�ortaçao Iicenciáveís à _taxa oficial, quanto às sngeítas à taxa
hvr�, serão. divididas em grupos, para recepção de pedidosde' Iíeencas. '

_

Por -exemplO: Vinte e seis grúpos, isto é, tantas quanto
sao as semanas de um semestre. A Oarteira, publicará um edi
tal antes ,!o inicio de um semestre, anunciando os prazos em
que deverão ser apresentados os "pedidos provisórios" de li-
cença relativos a cada. grupo de mercadorias. .

Assim. num só edital, será pu- pedidos não enquadráveis ao es
blicado li relação dos prazos para querna disciplinar a ser adotado.
um semestre: o periodo de 30 dias Os pedidos apresentados nas
�"cebimento de" pedidos durante gências serão por estar remetidos,
a terminar no dia 30 de junho, gru- com urgêncía, pOJ," via aérea, à sé
po um; idem, termina)" a sete de de da CEXIM. Recebidos os pedi
julho. grupo dois; idem, terminar dos referentes a grupos de merca
a 14 ele Julho. grupo três, etc. até dorias convocados; a gerência fará
O .fim de dezembro. I Encaminhar uma das vias do "pe-
Deste modo, no final do semcs- dido provisório' à revisão da este

rre terão sj�o recebidos os pedi- II tistica, afim de que esta organiza.
dos c conccdldlls as licenças de to- ção, rapidamente. mediante o apa
dos os grupos de mercadnnías que 1 relhamento de que dispõe, faça c.
a Carteira deseje licenciar; alguns mapa de pedidos para. cada espé
pedidos serão feitos para as rieces- cie d� produto. procedência da
sidades semestrais; outros para as mercadoria; valor da moéda es
necessidades trimestrais, conforme trangeíra: porto de destino; agen-
anunciar o. edttal da Carteira. f (Co"clui na 2.a págína letra D)Começara, naturalmente, pelos Q

produtos que estejam sendo mais
---------

exigidos pelas necessidades ou pe
las conveniências do nosso comer
cio exterior. quer seja,In tmportá
veis à taxa jUdicial ou livre.
Na organização dos grupos e na

seleção da Sua prioridade. empres
tará atenção aos seguintes fatores:

DA
Revisão mais rápida dos
salários dos servidores

IOFOSCAL
nunca.

Mauricio Barrés define a ci
dade como "coisa rendosa en

xergada às comodidades da
(Conl'lui na 2.a pã!;'. letra A)

crsao dos representantes fran,
cês, norte-americano e inglês,
áe se reunirem para confron
tar seus pontos de vista antes
de uma reunião dos Quatro"
- notlcía-so em círculos bem
informados. Os três governos

I
estavam, em contacto perma-
nente, por vía diplomática ha

de ' bítua], e ultimamente na. trans
Nylon � Lã

I curso �a .sessão �o eonse�o
"A CAPITAL" I I do Atlanhco no fim de abril,

• quando os srs. Foster Dulles

I
e Selwyn LloYd haviam mau-

�---------- � ��� � _. tido com o governo francês a

M I
'

..

d t
..

t ri . troca de pontos de vista para.

0' r�u-se O pres� eu e 10 eressauol�f.;i�iiÊ�:-g��i;�
nos ullllOS aconteclmenfos de S PaulOlte c governo francês estáya..

II I ���J���l�O� ���������oc�O:.<i�
Resultados do encontro entre o gov. Gareis e o sr. Getulio '��r.l���S te�e��i�!�a��'l p��\�;

com o sr. Getulio Vargas. mas agora não. Na minha en- confusão. Julgou assim o sr.

Oütras vezes o sr. GetuliJ trevista ontem com o sr. Ge- Rene MaYer que seria neces.�á·
tulio Vargas, esclarece o �l·. rio, :mtes de iud<;?, realizar tJ�

Lucas Garces, demoram"! fi');; <'o::-do com cs tres antes 51e
no estudo da situação politica I empreen�:;r as �.o�versat;oes
de S. Paulo, examinando seus, com

a U�lao Sov�etIca, conee
reflexos no plano da polít'. .::a I b.211Qo. P?IS o proJe�� de: suge·

. . 'nr a IdeIa da reumao aos rl!.naclOnal· ° preslde�te se _���- presentantes da França, Esta"trava su.mamente lnt�re""a.io I dG.;; Unidos e Grã-Bretanha nopelos ultllnos aconteclmenti)s, ma15 alto nível.tendo lhe prestado todas a9 m-

fCl·mações. A situação como se

sabe não está definida. ° PSP
ainda não se pronunciou e a

guardo a manifestação do Pal-

tido para, então, me pronU,l"
ciar. Houve apenas uma def!
nição: do sr. Adhemar d'2 B�r
ros. Minha conversa co mo sr.
Getulio Vargas girou sobret�t
do em materia política, em

torno da atitude assumida pelo
presidente do PSP e seu de
senvolvimento presumivel.
Por outra parte o nosso en
contro versou sobre questões
administrativas. Encontrei o
sr. Getulio Vargas muito pre-

ocupado cem o problema da
energia elétrica, tratando com
ele de varias assuntos q1!e in·
teressam diretamente São
Paulo. alem de ter feito lon
ga exposição dos festejos d:)
Centenario de São Paulo.

i acordo entre os Big ..Three
í Confronto �os �ontGs �e vista

�ara reunir os lualros Grandes
PARIS, 23 (UP) - "Foi

de certo modo que o governo
francês pôs em funcionamento
o mecanismo que levaria a de-

governador. mas que mas nacionais, mas nada exí
���ll��.��,!e'�,/:wi�. "g_os,�,.:tl'&.e'li, .

-

.

• aula.', a -Respondendo à pergunta so-

grupos; eondiçõés estacionais do
j Ba_ulo Nogueira Filho, com p�ox�ma l?residencia da. Re· bre se São Pa�ó não. d�se�a

mercado de w.xa livre em confron- Ol1enl conferenciou atendeu publIca. E verdade, confirmou apresentar candIdato propno
to com :>.5 do mercado de taxI< ofi- aos jornalistas, respondendo a o sr. L. Nogueira Garcês. à sucessáo l?residencial, o sr.

elaI; volume total aproximadamen- alusão a�irmativa colhida

dU-1
A União Paulista não 'tem LU,�a� Garces re�pondeu:

te uniforme entre os diversos gru- rante O Jantar no Hotel Glo- bases regionalistas. Queremos E o ql�e esta assentado.

pos; reser,,;>., dentro do mínimo ria, segundo a qual todos 03 influir em peso na nossa Es�amQs umdos para. Q. �em. domensal. para atender os eventuais partidos €staríam unidos em força na sQlução dos proble- ��:;;l. sem qualquer leI ... mdlca_

Mensagem da A.B.I. ao
sr· JOhUSOll

. RIO, 23 (Meridional) - Ao
sr. Herschel Johnson, embai
xador dos Estados Unidos, a

Associação Brasileira de Im
prensa, que mantem desde a
sua chegad ao Brasil. para RIO, 23 (Meridional)
representar a J;>átria de V. "Por incrível que pareça, o

Excia., há cerca de cinco a- presidente, durante mais de

nos, as melhcres relações, re- )lma hora, não falou uma uni
a cebeu com vivo pesar a notí- ca vez na re�o_rma �iniste:iaL
da de que em virtude das cir- N�stas ccndlçoes nao cabia a

cun.stânci�s próprias da su mIm abordar de qualquer for
carreira, vai V. Excia. deixar 1 ma o assunto, que é da sua ex
nOSSa Pátria. I clusíva competência e que, de
Jamais esqueceremos as 1 resto, tambem seria contra o

gentilezas e atenções, sobretu- protocolo" - declarou o sr.
do a perfeita compreensão I Lucas N. Garcês aos jornali,,_
(Conclui na 2.a pã�ina letra E) tas logo após o seu eucontrJ

"Ganhará o Egilo esta guerra I

pOlque ii sua causa é justa"l

Ji'ACAM SEUS Al'lthfCIoa
NESl'.m D'IARIO

o sr. Antonio Pinto Bar-

NA bosa, membro dd C'0missão

I de greve declarou-nos que

DA VIA'ÁO {)� trabalhos prosseguem a-

" dlan.,tados, devendo roe>,mo

ser distribuido nos próxi
mos dias um boletim jns
iruindo como devem procp.
der' os pnrticipan!.es do
movimento. Até o momen-

paio para o movimento 1e' dos todos os marítimos
vando-lhes ainda o mani- participarem da greve.

• *,-�

Sr. LUCAS GARCEZ
Vargas falou sobre a reforma
ministerial e administrativ·... ,

CArRO, 23 (DP) -- °

te-I
meur uâlJico às comunidades

l1�l1t€ �o.ronel AbdeI: Nasser, estrangeiras. Eles são os pri
VICe-presIdente do Conselho- meiros a saber, entretanto, que
de revolução, voltando a falar todos os estrangeiros no Egito
a respeito da decisão do Foro sã;! e serão protegidos pelo
Office, ('l<:onselhava aos suditos nosso governo, aconteça o que
britânicos a "reconsiderarem acontecer". Noticiava-se, po
os r;notívos da sua permanen- rém, ôntem à noite, no� círcu
cia <ia Egito" - e afirmou: los inglêses desta Capiial, que
"A Íniciativa de Londres, cinco suditos britâT11t:os, gra

representa apenas um novo e_ vemente doentes, 1:J.avian sido
pisodio na guerra fria Rt"1glo- evacuad?s e que o u'\'ifto espe-

sr' E;gípeia. ° Egito ganhará esta cialmente fretado, ·jeixaria o
coraJar a guerra de a",ressao b f 1 d ortage'n

guerra porque sua causa é jus- Egito às 17 horas de domingo.
H.a Coréia e Láos e recusar as I

osa, a an o a _rep .: ta. Prepara_ndo essa cQmé�ia com mulhéres e criaucás".
slnar a paz com a Austria e declarou que ate agora nao de evacuaçao, dos seus naelO-

B� lnais, os inglêses se-
------------.-------------------------------------------

to apenas os oficiais de nau

tica- estão de acôrdo c"m a

entretanto, I) �jEdi

Fraque'�a Em

VINHO CREOSOTADO
�

Convidados os degaulistas par
formar o novo governo trancê

.. Espera-se Q '('ecusa. da extrema direita �

PARIS, 23 (DP) -- Espe- CESSOU o TRAFEGO

I
FLAGELO DAS A GUAS

ra-se que o presidente Auriol NA F,ERROVIA DE NOS ESTADOS UNIDOS
convide os dirigentes degau- LYON CHICAGO 23 (UP) - Con-
listas hoje, para ouvir sua 0- PARIS, 23 (UP) - Cessou bnúam subind.) as águas do
pinão sobre a formação do no- o trabalho. esta manhã, por que iá é a maior inundaçãc
vo governo frances. De acoI'- parte do 1)ess0al da estação pa- rt'gistrada no s!ldoéste da L:.u
do com o costume politico, os risiense que serve o sudéste siana. nesta geração. De Lake
degauiístas deveriam ser os da França (Estação de Lyon). Charles informam que mais de
primeiros convidados a soIu- .Apesar de menos importante onze mil pessoas já foram eva
ClOnar a CrIse polItica, pOIS fo 'que ôntem, esse greve atinge cuadas daquela cidade, que <;ó
ram eles que provocaram a

10 trafego das grandes linhas. pode ser atingida em barcos
quéda do primeiro ministro nas quaiS certos trens sofre- Em Irimge, pOi' sua vez, dez
R.enê MaYer. Espera-se entre-Iram atrazos variáveis que a- mil voluntários trabalham na

tanto, que os representantes' tingcin ou mesmo l�ltrapassam defesa contra ;:;s águas. En
da éxtrema direita respondam a meio hora. UlterIOrmente o quanto isso policiais armado!"
aO l)residente que não estão trafeg? foi me;llwrado, che- patrulham a rodovia federal
em ('ondições de aceitar o en- gando a normalidade as grau- numero flO, 1)ara impedir qual�
cargo· Depois, J:.u�iol deverá des linhas., A situação éra m�- quer tentat�va de dinamitar 05
convidar os socIallstas. qt.1(� nos favor<lvel em referencla aterros. pOIS fora lançada a

provaveJmente tambem recu- aos três suburbios onde circu-

\idéia de que um tal ato redu
sarfio preferindo manter-se l1a lavam apenas uma proporção ziria a pressão das águas 80-

opo:ição. I de 30 e 40 por cento. bre Oran�e.

DERRUBADOS 28
"l\HGS"

SEOUL, 23 (DP) A'
Quinta F10rça Aérea revela

que na semana terminada à
aoite de ôntem. os Sabres alia_
dos derrubaram vinte e oito
"Mig.'·' comunistas. Isso ape
sar uo mau tem,!.Jo ter impe
dido os caças a játo de voar

e mdois dias da semana. ao

pas'·(J que os vermelhos recu
saram combate eln outros dois
dhs. SE'ril isso. a semana tal
vez superasse {) recordo que é
de trinta e um l.'JIigs derruba
dos em sete dias de setembro
'ultimo. Ainda durante a se
mana finda, os aliádos perde·
ram um Sabre em combate aé'
reo e mais dois por outras coi_
sas,

"Meu' sentimento proprio é
que duvido que qualquer re

fultado importante possa. ser

ortido !;ler tal conferenCIa em

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BAl'CON ISTA
, :p���i��:;�' d� 'u�ti balco:ni�ta cOÍn"pr�tica, par! trabalha�'

em seção de artigos domésticos e que saiba alemão e portu-

gues.,', . "

.
.

Cartas do .proprio punho, com reterencías e preterições
para '!�GOBA:a." na redação deste jornal. "

, ',i l�coino'vel "Lanza de 12 HPE e 1 ferragem completa de
,.ser,rariá",selIl llS;Q. .por Cr$, 60·000,00; ,

"

,

, l' trator "RenaUlt" de pouco uso, rodas de borracha, por
50,000,00, '

,
.'

,
"

Tratar com S. Wippel, Blumenau, Rua 15 de Novembro,
n.o· '14"t7. - -

'

(ine'
ASSEIvmLE'IA GERAL EXTRAQRDINA'RIÀ

CONVOCACAO
São cenvidndos os srs. acionistas! desta Sociedade, para a

assembléia geral extr<lordinária a realízar-se no dia 12 (doze)
de junho próximó, às 9 (no:,e) hora�, em um!! das salas do

Teatro Carlos Gomes, nesta Cidade, afim de deliberarem sobre
a seguinte'

.

ORDEM DO DIA

10)-- Aumento do capital soclal,
,

çõcs das Leis n.os 1.474 e 1.772, de 26,de, novembro
ele 1951 e 18 de dezembro do 1952; :respectivamente,
e uar'te em dinheiro, com a consequente modificação
dÔ:l estatutos sncia is;

. .

20)- Outros assuntos de íntresse da SOCiedade,
AVISO HlIPOR'1'AN'Í'E: Consoante o estatuído no art. 27 dos

" -estatutcs sociais. as pessoas presentes à1 assem

bléia deverão :!_Jrova-r ti -sua qualidade de acio

nista, exibindo os resnectivos títulos ou certifi
cado ele depósito dos mesmos no Banco "INCO".

Blumenau. 20 de maio de 1953.
i-llEINZ SCHRADER - Diretor Presi:de;nte

2°) -

A '1'
. CONVOCAÇÃO ,

'

P R E N DIZ E S ,. Ficam convo�3Hlos os SI'S. sócios ac�{)nistas dest,: Clube p�-
ra a ASSEMBLE lA GERAL ORDINARIA; a reaãízar-se dta

, -: t-,
'

• <', . ,r.' .. :'
. . 23 de maio de 105:3, às lü,:lO horas, na sêde social síta à Rua

Ne��ltiH:l0S de aprend�es vara de�t:hlstas .e Iitogra- Alvin Schrader , a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
fos. Indispensável ter conhecimentos e habílidadea para dese- d-o dia:

.

nho, 10)Apresentar-se à

HOJE DOl\fINGO, às 4,30 ti' 8 hs, - HOJE
VALENTINA CORTES1\.·_ MICHAEL DENISON

DULCE GRAY E o GRANDE BARlTONO TITO GOBBI, NA
DESLU�:íBR..ANTE PROD.UçAo

ootanhas 'de
.

Empresa
-

GRA'fICA CATARINENSE s» A.
Rua,A.' Schrader ..:._ Bh.tmenau - Sta. Catarina,

Auxiliar de escritório, , com

menos ,d�, 1;'l,I �Í?os que. saiba
escrever 'a máquina . .Apresen.
tar-se à, rua.Dr. Amadeu da
Luz, 241 -i-: Blumenau.,. -

'

Uma máquina de escrever

"Underwood" - Standard e

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

Um aparlamenio nove no edi
fício' "BACO"·à rua 15 de No
vembro n�, 804. Informaçõés
,ECA!" 'Ltdà., rua Flo.riano
Peixoto, 18, 1.0 andar, Sala 14.'

Um 1ind� terreno, com 11Jna. ea-

4a de madeira. e dive�sos ranchos,
perto do. perímetro ul'bano da. Vi
la de Rio do Testo, medindo 50 x

500 metrs. - Frente com o Rio do

- _,,--' --- _.. - - -- -

PIECISA .. SE Testo e �ortado, pela. estrada geral

De um' ,m'ec<ln'iêo que saiba . BlulD.énaU-.Ial'aguá do Sul, Tratar

soldar oX'igenio, ,COlD.: RodoUo Klotz, na Empresa

Os interessados queiram. a- Karmo Ltda., RUa dr. Sappelt, 177

presentar-se na linha de Tim- - Fone 1435 - Blumenau.
hó. - - - - _-_ - - -

NEGor(IO DE OCASIÃOVIAJANTE

'I'
Vende-se um Ford modelo

Precisa-se. de um com prá- 46 com jogos de Pneus novos.
tica no ramo de tecidos em Em bom estado de conserva-

gera], ção, '

Informações à rua 15 de _Vêr e tratar no. Posto de
novembro, 592 1,0 andar.. Gazolíná em frente á

prefei-!com Ladislau. tura.

V E N DE.. S E Ne,gócio de pcasião

$ R S.
Firma idónea de Representações e Importação por conta

própria, trabalhando há anos no Mercado Nacional, procura
representações e (ou) distribuição exclusivas :ç>ara o: Distrito
Federal e eventualmente outros Estados, de Indústrias Nacio
nais de 1.a ordem.

Excelentes refercncras bancárias e comerciais.
Cartas para Caixa Postal 4457 - Rio de Janeiro,

������'Ú..ú,.��'\...�
, aVIso -

LADISLAU O ALFAIATE DO MOMÉNTO TÉM O

PRAZER DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO E

vida". Neste sentido, Belo Ho
;rizonte é cidade, Juiz de Fora,
também. Mas, Diamantina não
é cidade; não vé !)olide. Não
tem barulho nem se dobra .ao Minas um governador prtsíe
conforto da vida moderna. El� I neiro das ,a1eema.s C!.O bon� sen

é presepe, só presepe. Aqui, SO. O 'I'híbet rmnerro nao a

não se oode falar em _ termos cabaria mais nunca, 11'::: seu si
de democracía, de justiça, de lencio e no seu sono, se Dia

policia nem, de Estado- Só de mantina em 50 não tivesse re

liberdade até porque toda a solvido reivindicar o poder pa '

génte fal�r ,de Dímantma., do ra um dos seus mais alucina
seu ar .garrido, domingueirc, dos filhos.
de Iluem' vive em perene mês Onde é qUE' um homem, �ai
de maio, Cerno do calendário do do Triângulo, da Méüa" de

dos, Santos fôra justo que de- Barba::ena c � de Belo :a:0l'lZOn
sanarecessem todos os Santos te. fana as COIsas maravilhosas

para só ficar Nossa Senhora! que, em serre Juse.eli�o está
Cem Maria, o mês de maio e fazendo? Qual o m�nelro d�
algumas pinceladas de arrebol bom sens� que dana �OO mIl
se reconstitui todo Encanto I cavalos e Iétr icos ao Thibet, em
de Dinamantina. Diamantina I quatro anos? Mineiros, vamos
e seus mistérios: sua expressão daquí_ pOl� <:1iante só. ac�edita:
indefinida de Intelígencia, sua 1)';: grao dlVH10 da louc�.a:con
melancolia, suas alucinações, tra os sacos de cobre do bom
seu romantismo e sua eterní
dade.

LAMPEÕES
P A T E N T E S dep, sob

Suas alucinações, sim. Está
certo, Isto aquí, saibam vocês
mineiros, é uma maravilhosa
cidade de doidos, e nisto está
a graca de vocês. Dessem [ui
Z::), a voces e voces iriam como

os de Juiz de Fora, comprar
apólices e acreditar em ban-

, ' ,

(!I) queiras, cofres e burras.
FABRICANTE: Casa Mereurío Com. e Ind, Ltdá: --"'- c. O nosso o fuehrer de vocês

Postal 4589 - S. Paulo. '

I
é uma natureza ímpregnada

II Aceitamos representantes e distrfbuídores nara as Capi- de fluidos deste solo sismíco

; tais do Pai" - End, Telegráfico - "MERCURIMPORT" de Diamantina. Olhem a tra-
--------.;__----...::..,.------.;._.;._.;__.;;_- "--_.-'-- gédia do Tejuco: oure, dia-

Ie-atro' Carlos Gomes
mantes, tudo daqui desapare-
ceu. E ainda há no distrito dê
Diamantina 30 mil mineiras,
que lavram e faiscam, à cata

VENDE-SE .movers usados,
em :bom estado, por motivo de
mudança. Um :conjuntOl de sa

la: de jantar po·r Cr$ 5.000,00,
,uma sala de visita tambem por
(lI' $5.000,00, um dormitol'io
de casal cl}mpleto por Cr$

, 8·000,00 e uma penteadC'ir�
grande, pl}r Cr$ '300,00, além
de uma escrivaninha por Cr$
250,00. ,

" \.Jq�:-i'::_':''l;,_:_$-_.:i-t:s, '� ..

" Informações com Vva. Ana I 10. ANDAR - BLUMEf'iAU

Schnlidt, Alameda Rio Bran-Ico ,476. " ,.'
,

' SUBA QUE O PREÇO DESCE '

,
��....�����,

PRECISA-SE

B
há nenh1.tma medida efeti- Ilpt;.���

..�<:;,c�'��,;.§.�����8
va no sentidp. d�

r:gula-;
�� � I" "se

< ,

mentar a ahmentaçao a � \L., 'J1. '�••

bordo, Por isso mesmo os'O-1ficiais' de nautica conti- BOl1s MECANICOS
nuam fiéis à sua causa e se-

j;
'l'ORNEIROS

rão mesmos os dignos da CHAPEADORES

Igreve. ;

Apresentar-se na firma
Acrescentou ainda que Ios marítimos desejam não DISTRIBUIDORES DE AUIOMOVEIS S. A.

uma reforma de normas I
mas sim u;ma reguJ.amenta- I f ii ja í Içãp para a alimentação u ��������%-����f.>������
bordo. E essa regulamenta- !

ção só pode�á ser feita a- ------------.----------------------��------------�

través de um decreto do
pr,esidente da Repúblicá.
o sr. Pinto Barb(}sa re

,futou ainda as declaracões
do almirante Lemos Ba�tos
segundo as quais 'Os oficiais Ide nautica estariam plei- Iteando quinquenios quan
do a questão ainda depen
de da decisão do juiliciário
Acrescentou que desde
1950 o Tribunal de Recur
sos lhes concedeu esse di
reito, se. bem que até agora
não tenham recebido, se

, quer um niqueI.Lcmb�e-se que você zealiza:rã Finalmente, adiantou-no:;::
os seus melhores negócios imo- •

1 d
blliários na organização Bln- que sera rea iza a, nos pró-

,

�enauellse', ·�tda., ã rua 15

I
ximos dias, uma assem

de 'Novembro &10, 1.0 andar, bléia-monstro a fim de que
sala. nr. 5, com. telefone 151:.. OS marítimos possam dec.!
__ ._ ,__,_ - _ - dir sobre o movimento. l
�!!'�a:��.��MOV�� � I
DODGE Kingsway 1951 cip em {IUe roi apresentado o pc-

CHE.VROLET 2 portBII. IS40' flido;, media de importação do pro-

CHEV;ROLET" Std. 1939 duto no último, triênio.

CHóEVROLE'l' Ui38 ' ,Os map<'.s ser;io, então, enviados.
TR:rt1M:PH 2- porta. '1951. ," '1)5ccssoria têenic? para estudo: da

CHEVlWLE'J! 1948
I

quantidada ,total. de licença de ca-

FORD ,4 ,portas 1940 da mereacloria:, da procedência COr1-,

'MERCU:aY GrenA 1948 venicnte seguida ,ui' indicações for-

MERCU:RY Pl1eto 2948 necidas nas informações da cartcí-

RENAULT Perua 10950 Tfi de câmbio quanto à disponibi-

CHEVROL1illl' ,(i)oupé lMO !idade em diversas, moédas; e es-

FGnn ....,.:Pilot, 1951 tudo d05 problemas dos preços,

C�ãe.: ,

;;:;"
... - feito ·em correlação correspondente .......

FOtlD :F-8 1951 .{ls l;liversas origens propostas e o __�_,.,._��-

FOR);) F-i. 1951 conírontQ entre os pedidOS apre- ,__� .,..___--,._-"'-o_-__--....,_ -

3 l>950Isentaõ.os...
,

€)
,

f
.

?' T 'h- F
'�=�l:rÍONAL KB.3 1;948 Em sc�u�a. 11 :ecssória técnica 'Q.' r e..I. ' A.... A n

'

a, 'e"CHEVR01J;;� Glagte :l<1l39' ,submetera a
_

,hrcçao da, CE)XIM 05
li "'" q .�"...

DE, SOTO. 6 1/2 TOD. MSll resultados do seu estudo c esta d,,"

G.pi;«;!. 454 1049 terminara a gcréncia com respeito
DODGE _ reboque 1946 cada produto.

;.A C I S A" Fone 1324 _:_ BIu- -------..._-----

men:tp _ Run 15 de Nov. 983 Casimiras c Tropicais
PEçAS,ii; AOJi:SSOltWS ll:iVl Gl\!RAt. CASA "A CAPITAL"

Diversos Iõtes na Rua '1 de

sei�iJ?bro., otimo l�cal para
moradIa.. "

i 'terreno t1e '150 metros q'llJl.

drádos, no BaIrro de Bom Re«

tiro. l'l;'eço de oCa1ilãQ,
1 tl!t!en'l. ]U' Jar�lr.a Blume

nau, m"dinoo H JIle�ros por
40. Local 'de· gunde futuro.
Terreno� �a Ponta Aguda.
'1' bung",iow no 'Bhlrro. da V,,·

:lia, ,q�lllcse novo, '.rerrena . de

429 ll\t'tros quadrados. Otlma

si�aslí.o... _, "

i ·,casa na praIa de Cambo

rlÍI, .
com 3 'l,uartos. 1, sam, ba·

nh!!,iro, cQzinl!a e quarto para

emJu:etada. Terreno de aproxi
madamente ,28m x ,30Ul. Dista

'li. me,tros"da pràia. otlmamen
te localizada.
Diversos lotes na Praia de

Camboriú. '

2 engenhos ,de serra no .lnU·

!nieípio de lbi.rama. 11,5 quilo.
metro� da estação de Matador.

Area de 1& milhões de metros

quadrados. Terras com grande
quantiliaúll; de. madeira' de lei e

que ,S2' adaptam. a diversas cul

turll$. ,Pre!lll ele.ocasião,
( 'serraria na ,Selra dI), Cam.

bar;'i; (Ibirama), 1l0lD.' serra, fota
e loco,�óve.l nóvos.' ,Grande

produç(io. MadelrlP, de lei, pl
$0,' etc., de 64 lQtes.
: 1 f.ecularia. ,I fábrica de óleo

saSSilf;raz, 1 serrar�a quacJro de

centro, 1 fábrica· de ,pasta me

cânica com ';,!! serrarias, u'l'lçot"
e reserva de, �O,OOIl, pinlleiros
adultos, 1 'Ilnda fazenda com

50.000.060 ' metros quadrados,
tudo situado' no município de

De três impressores,
tratar no Hotel Holetz
segunda'feira a noite.

para
até

Taiõ.
,Í.-õtés. em Curitiba. situados

e� diversos pontos da cidade,

Terrenos de grande e rápida
v;tlo�,'Zação, Otimo emprego de

capital.

VARIADO SORTIMENTO DE CASIMIRAS DAS MAIS
AFAMADAS MARG'\�1 A PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

LADISLAU ALFAiATE, RUA IS DE NOV.

NÃO PERC! TEMPO '" GANHE·MUITO DINHEIRO
Fabricando rWV03 ,')l'udutIJS ou melhorandu os que' fabrica.

Peça Folheto a P. I.f'l!'RANCOL. - Cª-ixa Postal n.o 2452

- Río de Janeiro.

UM PIIODfJ}o':OO,

ilíB!HHUORHl U&Oil DE racnu lOÚfIER S. !!1 ..

ESI:reva detalhadanwnln llilS'J: <*. Caixa Postal '1 9 1 �
- São Paulo _..: ;l'nnte envelope selado com endereç&�
Não utilise registro para evitar de}Uora na :retirada, em
horario imllrolli'io.

O CONSAGRADO E JA' CONHECIDO

"GRUPO 'TEATlLliL, INDEl'ENDENTÉ",
, de Ci.u'itiba ..;_ Apresenta: .�..

DOMINGO, (!ia 24 - DESPEDIDA DA CIA .. APRESENTAN.

DO(;MilrrNr,iMErâiSaA.,orESjqui»
, (l<'alada em alemão)

INGRESSOS A' VENDA NO CINE BUSCH, cem os seguintes
preços: Platéa numerada Cr$ 30,00 - Balcao Cr$ 20,00.
!t-�-Ji·--1-.ll;-.íS._ JII1 -�.,

quando chegou a noticia Postos a !_'ar do qtE� aconte-
de que o comissária já se a- cera, o detetive Wagner ,õ o
,chava na residencia do acusa- diretor Figueroa estranharam
do: ,I atitude da autoridade, ma<l
lndibriando· o detetive, a se portaram com altivez, man- 1autoridade sufJiu o morro a- tendQ,-se calados.

companhada por José Basilio, Era natural a surpresa por
por lima rua distante do local que faltavam diversos €xames
do encontro, e realizara a a- complementares sem os qu:ds
preensão dos objetos que dese- a cul!)a do criminoso ,não fi-
1ava. Posteriormente, fez a caria evidenciada.' Faltavam
reconstituição do crime, sem como: ainda restam, algumas
que o detetive Orestes pudesse provas. Houve precipitação e
completar diligencias que ini- o caso acabou se complicando
ciara:

,

: pois, José Basilio caiu em fla
, Enq.uan!o se processavam �s gralltes contradiç_ões ,e a PClli
mveshgaçoes no. morro, os dl- I da ficou sem saber a idc'.:ti
ligentes da Policia Técnica a' I dade da vitima.
guardavam, pacientes, o retor 1

no do seu detetive e do crin,i.·l " I:
noso, que ainda .seria sUbme,:"", I,; I
do a varÍ'::s jnterrogatori03. .'

Aconteceu, então o imprc-' que V, Exci�. sempre demons
visto. O comissario fazendQ va trou pela tempo afóra e po
ler'a ·sua autoridade, conduziu demos assegurar que nesta
José Basilio para o distrito e casa seu nome jamai.s será es

determinou que '0 detetive 0- quecido. ,Alimentamos a es·

1 estes -retornasse de mãos y;::. perança de, que em outros
zias a Policia Técnica.

, postos da brilhante e ascen-
, '

I
donaI carreira de V. Excia.
não se esquecerá dos brasilei
rps e espedálmente ,dmi seus
amigos jornaliistas. (ass.) -

: Herbert Moses".
CARIOCA LTDA.

. Firma do Rio deseja entrar em entendimentos com fabri·
cantes de: Máquinas, Ferramentas, Ferragens em g�al, mate-
riais para construções,- Louças e Vidres, artigos domesticos,
etc. - Cartas !)ara: "REGE" REPRESENTAÇõES

.Rua do Carmo, 70 � 2.0 - sala\ 7 - Rio de Janeiro _

D. Federal·

, EGGERT & AMSINCK
(ClA.. HAMB1..rt\GUNSA �UL-AMERICANA))

DESENHOS
TÉCNICOS E COMERCiA1S_
ASfALTAMENTO

de jardins, garagens,

LOTES EM
interiores de fábrica, etc.

PRfSTA(õES
,

- '!! -.

pontos {ta cidade

DE TERRAS ..

Avisamos a ncss:J, distinta freguezia que os seguin
tiilS navios da Cümu"nhia supra são esperados em

ITA.TAI para deséar�a e canegamento, aproxiniada-
mente: , .....•..... ,., .•......

em diversos

MEDICÕES
. '.

"Santa Úrsulau
HSanta Elenaf1
"Salda bahel"
"Sanla (alarina"

em 24-25-5-53
13-6-53
19-7-53
r�8453

INFORMAÇÕES CO:M

OSNILDO CERQUEIltA

B I!O 11 o B B o I D AJiI
VARIZES ]E,ULCERAS

J:)AS PERNAS: e�rall sem opf)!'a.1jb
DlSPE'PSiAS, PIUSAÕ DE VENTRE. COLmS.
AJ,t!l:ElUAN4,. FISSURAS, çOC�mA NO ANUS,

C08AÇAO, FULM()�S. RINS. BE:.riGd.� lI'IGADO,

11 escala do navio' "SANTA INES", esuer.ado pcló dia
. ,.. �

10-5, (apro.xÍllllHlamr-nte),.' em Ita.laí fpi' cancelada,
tendo sido sua carga, des,ti.nada a Itajai, b�ldeada para
o navio "SÁNTA URSULl\".

'

Para passag(>llS, {:argas c demais ,informações com

os agentes em ItajllÍ e Blumenau

SAMAR(O
S. A. Agencia Marí tima e Comercial

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- BLU1\-IENAU,

lAFetada a aviBção com ii fa I t a cI e sobressalentes
.
DIFICULDADES A' SEGURANÇA DO_TRAFE'GO AEREO ---........---------------------------.,.-

---- .. -- --- '---

1��:��i�l1f,�f�jj� ��f��n�:�aEtO:�di� Não se trata· de ioovação o uso de véu nas �greias
: ��!rOa����ro�:�t��iaifib��f- dlc���l�fd�r�ris���;�t����;to,

.
.

nSimplas cumpri-menta. 'das leis. eclesiásticas»
1· [eira: está atravessando uma :roi o

.

assunto .submetido pelo li

fase .bastante penosa para ma- Sindicato das' Empresas ao di- RIO, 22 (Meridional) _ A te-mplo de chapéu á caocç:�: I Li amplamente divulgado se

I
(".ses protestos são injustifica·

I· nutençâó de su .atuaI frota, em reter da CEXiM queJ:após ou- 'obrigatoriedade do uso de uma r.ão podem as mulheres ah acha empenhada numa C3m dos".

I consequencía das. sérias difi- vir os orgãos técnicos aprovou cobertura para a cabeça por perrnanecer com a cabeça d:;,s- panha de respeito e dccencía I ---------0---1-0-'culda(les .éncontradas para. a a quota pretendída,_·que seria parte das mulheres quando no cobertas. Elas, quando no ln- n03 templos, visando a coibrr T E L E S (
, p

. impQrtação. de peças e sobres' eoncedída em duas: parcelas interior da igreja não é uma terícr de uma igreja, deve:n certos abusos que vinham ·.e

salentes na quantidade miníma semestrais de dois mill1ões e inovação - disse-nos ontem ') trazer a cabeça coberta, seja vcr íficando de parte de alguns M A' G I ( O
indispensavel' á conservação quinhentos mil dolates. .

cónego Cipriano Bastos, ehan, por um chapéu ou
_.

por um
fieis. Um desses abusos, o mais

das unidades em vôo. Conhe- Contudo, como nãQ: fei com- celer 0a Curta Metrnpohtana, véu.

ledor. da situação, o Ministe- pletada a quota tel�tiv.a. ao a proposíto de queixas de se- A seguir, esclareceu o c�.r:!- CGll1i.11n,- era justamente odes-

I
tio da Aeronautica determinou semestre cm curso, o.mínístrq rihoras e senhcritas que do- go Cipriano Bastos que o v'.iP- respe-ito de parte das mulh->

em novembro de 1952, que, 'da Aeronautica dirige-se ao mingo _ul.timo foram impedid�:.; 11'20. do Engenho de Dantr» res com relação a exígencía d",

"em colaboração com o Sindi- Chefe da Nação, - s_olicitando de assistir a novena na IgL'eJ"I veoandc a entrada n<;l templo pr-r.manecer-ern de cabeça co

cato Nacional das Empresas providencias .. Em :f�ce da, fm- de N. S. da Conceição, no Eu- de 1;('1<110raS e senhorítas que, berta quando no -Interíor d-,

Aeroviárias, fosse feito um portancia d<+· -,aumento, o pre- genho de Dentro. por não es- emlln�:.1 vestidas com decoro, igreja. Esse abuso chegou a I
dgor9so levantamento das ne- sidente GetulIo Vargas enca- tarem de véu. Essa obr-igatn tmham a cabeça descoberta,

se tornar muito comum. "D li
ees ld d mínima de peç s minhou-o ã Superinttmdencia ríedade sempre existiu, Assim agtu no cumprimento ex';J.�o

. 1

Iló���s�af;n�e� �ar� o 'ano �or: da Moeda e do Credito para come aos htmens é vedad-o das ie.s eclesiastícas e das r e narur a mente Os P:��ql,'>
t a necessária solução, permanecer no interlor de urn cerrtes determinações da C1.Jdf. ccvtu.riam surgir agora que �C'

;ren e.
.

< Metropolitana, que, conforme. pn�t{'nde eoibí-Io, Todavia,
Após meítculoso estudo, a- __

quele orgão de classe estabe-

E p n "'0 Latano Amerl"'cana�������El����la�lo:�!� X a .sa I
,

.

fixada em função das �mpor- Fernando ·Velasquez giões e localidades e que tem

ções efetivamente reallzadas BOGOTA' -. O .

transporte I sido, �t� agora, u�a das. ca-
. pelas empresas nos anos ante- é o problema do dia na CO-I racteristícas do pais. O inte-

I f It t allnente as .

.

.

:f." os 'cs- rior ficará ligado em breve
dores, ei as, na ur

_
'.. Iombía. Todos os es ore

. com os portos do lítoral 1)01'
restrições impostas pela. d�l- t d

•

cil situação cambial: do pais- tão concentrados no sen 1 o
meio de um sistema de rodo-

. .

t de se acabar com 0., isolamen- vias e estradas'" de ferro queLevou-se tambem em con a as
d

'

horas voadas de' cada empresa to existente entre uversas re- eliminarão a nece.ssid3d� de

se fazer quase todos os trans- Nova, descoberta na medicina de ar e suas alterações diárias,
portes por via aérea, como de aviação aprovaitararrs-nas os técnicos
tem ocorrido até agora, Um médico, em terra, po- para as travessias do Pacífico.

O sistema ferroviário do va, derá, daqui por diante, se- A viagem de cTóquio a Hono
le do Madalena constitui um guír as reações cerebrais e lulu. em VÔ(I direto. econrj
passo :fundamental para a e- cardíácas dos pilotos pelo ra- míza sete horas e reduz aind
eonomía do naís, A constru- dia, advertindo-os, mesmo an, em 610 quílometros o percurso
cão foi iniciãda em janeiro tes deles !)erceberem, dos des- ilntenor.
deste ano e espera-se que es- falecimentos que os ameaçam; Recocrde feminino cm

teja terminada em 1956. Co- O instrumento que faz pos- planadores
mo salientam os técnicos, a sivel este surnreendente sis- ° recor::le Llundial feminino
nova ferrovia não somente li- tEma de contrôle acaba de ser de distância em linha reta,
gará entre si regiões geográ· experimentado num tenente I com objetivo fixo, para pIar,,,.
ficas. como tambem as indus- da Marinha nor1j'americana dores m:;:lophn�s classe D,
trias do país. Barranquilha, sobrevoando Los Angeles .a {ai batido pela senherita Jac
porto per onde entra na Co- 3.000 metros de altura. Cçns- tlud.ne Leroy, corrI 405 quilo
lambia a maioria das impor' truído nelo Instituto da Mari- metros. O recorde precedente
tações, ficará ligado direta- nha, cêmpõelW'se essencial- oertencia a aviadora $oviétic:,
mente com Bogotá, capital e mente de termometros muito Anna Sô.mocadova, desde 20
...entro financeiro do país. Bu- sen.síveis. de um emissor de r�e julho de 1951, cem 364 qnL
caramanga. centro de produ- ondas dé frequencia altíssima lometros. A senhorita LerJ:'>-',
cão agrícola, ficará ligada -,'E; de instrumentos de que se que rEside em Paris, tem 28
Medellin, centro da indústria servem habitualment«: os mé- "nos de idade.
t;xtil, assim cemo com Nare. dicos !;)ara examinar os pacten_ 31J cães viajam de avião!
:::eritro da indúsiria produtora teso O r>íloto é ligado aos ter- A bordo de um dos grande.;
de cimento, e com Barranca- mômetros e a'J ·emissor por ';viões cargueiros da VAR�3,
nermeja, um dos principai" fi"cs fixados em .seu crâneo e viajaram há dias, de São Pa,l-
.�entros petrolíferos do pais, em sua caixa torácica, lo para Blumenau. trinta cães
Aoesar de se ter falado bas- O sistema foi elaborado pa- je raça, a fim de participarem

tante ultimamente sobre o ra dc:termin3r se o organismo 11e uma exposição canina pro
passiveI desaparecimento das human: poderá suportar as mr.vida nela Kennel Club Ca
estradas de ferro. é bem pou" veLlcidades que se farão pos- tarinense. Além dos propri'�
c') provavel que "isso venha a- 'iVE'is com o aperfeiçoamento :ários, tambem seguiram ]''J

contecer renlmente. Os novos -da propulsão por foguetes e ·lvião da pioneira diversos ve

progressos ocorridos nesse sis- de afrontar as condições que ,erinár:os.
tema de transportzs, como os lhe serão im'Jostas se se efe-

E t'
-

o motores de turbma gás dOI tuare mas teiitativas de nave-

l\'leu querido Chefe e meu Papai,d� 'S lm�ça I
- General Electric com qtle es_

-

TJm dos seus maiores prazeres oonslSba na leItura dos Jor- gaçao no espaço·.
,

. 1 G -rius pela mànhã e pe- tão equipados algumas IJco·

I
nais comprados diretamente pe o rego <

motivas da Union Pa�ific Rail- O e-feito das corrente de ar

la tarde,
_ d f l' vem sendo: informado de way, nos Estados U�11dos, pr�' Aproveitando as fortes cor

Agora, �ao pod�n o IJe a 19ar,
01' um de seus ajn vam _que as ferrovlôs contl- rentes de ar comuns nas altas

tndo PQ'l' meIO de pllulas, apresentadas p
.

I .. .1arao sendo o melhor meio camadas .atmosféricas do Pa-

dantes d� orde�s,. t"h das seus olhos a:

entreviS-j·
de transporte de cargas pesa- cHico, a 400 quilometros por

Por ISSO, n�o.deve. er c ega o ().
de bem um patriota das. em terra. hera em direção este,' cs a-

ta bl}mba do, PllUlQ Salgado, .um. hO�l1em ntra 'cm cambala- Espera-se que a ligação da viões da linha Tóquio-Hono
tIue. não conhe.ee _I;\. paI�yra Jabacule ;nem e

'. . . Estrada de Ferro do Vale de lulu cobrem a distancia de

chclS de qualquer natureza. t sobre ° chefe do M3dalena cú'!'.o resto do sis- 6.240 quilometros em .onze

Certa vez mmversamos !<?ngaI?�m ': tema ferroviano colombiano horas e trinta minutos, o mais

integráli6mo, e teve: �_!a maglllflC� tl�ada.
sse chde. dos Clt compensará plenamente as longo vôo sem escalas. Al1te

.:.:... E' um esqUlsltao. -ou um lDgen�o, � , Ele já re- despesas feitas, pelas Yanta- ricrmente, os aviões faziam
misas-verdes. Todo �undfr qu�� ser dclS(}���ecer. Pntendi g;ens econômicas que acarreta- escala na ilha de Wake; es-

cusou duas vezes a pasta que e man. -

b-' _ l'a. tudandc·, porém, as correntes
faze ln; .embaixador.. Recusou o. gostoso !ug_ar, tao-, am !Cl?na -------c-

do. O Plínio quer l3er presidente da R�.»ubhca. .. �sso Slm....

. E arrematou com uma g_o�to�a.g;argalhada:" .

_ Mas, isso vai ser mUlto dl11Cll, porque eu Ja me acos-

tumei. ..
.

.

.

t I 'd t d PRP é
A entrevista concedida pelo a ua 11reSl en e

.

Q
•

um documento que merece ser examinado' coro sere�ldadet �?lS
velo aclarar inúmeros ponto� obscuros que l1re�lSaVam "er

conhecidos do povo brasileiro. .

E-nvolvhl0 >;!! nome do em�aixador ��valdo AI'anIla, no

tele ...i-ama· publicado pela "Umted Press • e
. qU,e provocou

a e:;trevista verde, sinceramente, deyo fll:zcl" JustIça ao se��
antigo ministro do Extel'il}l' !leIa smcerldade de sua6 ati

tudes-'
.

.... t..,
O mal é que a propaganda norte .amerlcana el?u }I!:ua lU

tensa, como' queréndo abrir brechas. e eStabelecer dlSS1.�IOS en

tre os brasileiros. E mais do que ISto; procurando .crIar um

ambiente de confusão,
.

'
.

, ,. ..
.

O chefe do integralismo, com a "lI:a, ebca de homem dIgno,

colocou em posicão cle"ada (l> embaIxador Osvaldo Ar�nlla, i
que {cndo a

-

sua: consciência tra!lQ.uila, não se re?usara em

Ivir de encontro as palavras de Pllmo Sa._lgado, explIcando .cn
tão os fatos e do.cunwntos porventura eXlst�ntcs sobre a- ahan f{:a nazi-integralista. . _

.

.

. Se fizemfjs o- Entado Novo - nao podemos tapar ° sol com

1a }>cneÍra·_,... é qué encontramos llal'a nos ajudar a �am�}anha .

admírávcl feita pelo Sigma. De tal m,odo· que, no, Jardu� de

inverno na noite {le 3 de llovmnbro de 1937, quando falei nu

I
'

l't'iunicipal, com I} seu yré-yiu cO!llhccÍl"!lcnto. l�as hO,me;nagcn�
prestadas. à Marinha, NaCIOnal pelo, IntegralIsmu, {) SCnhol

·disse-llle tranquila e sincerame�te: .• I
_ Se eu não fO'sse o getulIsta cm. p-essoa, acabarIa mte·

!gralista, sem anauê! .

,
' _

. _

Ao que lhe retruquei, em segUIda, e nao deve estar cs

quecido: .

_ Bcm faço. e'u, que saIU integral-getuhsta...
,

Ontem, hoje, amanhá e sempre, aQ; seu latlo aJnlgo

das horas incertas,

AFIRMA o farnoso cientista
americano dr. Pítzcr que as

mãos femininas estão aumen
tando de tamanho, realçando
que, antigamente, .0 numero:
comum das luvas para senho
ras era o 6 e hoje raramente
é vendido esse numero, sendo
DUitO mais procurado () nume,

ro 9. Atribui o cícnttsta o fa

to à prnt ica qu..., ;1 mulher faz
nos diferentes esportes.

", .\-

I das em Jesus .

v O (E P O D. E R Af G A N H A R

UMA U TOM O' V 'f L
.. . MODAS CBANEL·

Fazendo suas compras nas...
I distribuição _ de-

Sensacional concurso pareIa � c,?m a
.

mais de Cr$ 350.�OO,OO de premlOs. As .

MODAS CHANEI'
·

distribui a cada freguês que comprar PÀ.RCEuL!�= .

MENTE mercadorias no valor de Cr$ 1,000,00
.. d "LAR FELIZ" para concorrer

.

pon G:ra!Ulto nu�era o
Junh d 1953 pela Loteria

· ao sorteIO, no dIa 24 de o e

MODAS (HANEl
CONFECçõES FINAS PARA SENHORAS E CAV��y

LHEIROS - VF�TIDOS _;_ CALÇADOS -tC'1'_
. SEDAS - CAMISAS _:... BLUSAS - SOUT .

CASIMIRAS _ 'TERNOS FEITOS PARA HOMENS E
.

__ CRIANÇAS
R. 15 DE NGVEMBRO, 1393 - Blumenau

.

Estado de._8anta Catarina
.

migll.eit werde durch
seher und deutscher Kriegstreib-er mÍssbraucht".; Dazu- wird
besonders al1f eine eva,ng�lische Kundgebung in Essfm ver;

V/iesen, anf der· kuerzlich' zur Bilfe ·Iuer die Sowjetzonen.
FlueéhHi.nge aufgerufeIÍ wurde. KirehIiehe Kreise '\Verten

.

diese neue Thfassnahme der SnfWjetzonenRegierung aIs eÍne

VCII3cl1ae'rfung des K�rcllenkampfes in sDwjetischen Be-"
zatzungsgéiet. In dem· Scllreiben h�i5st es, "alIe patrioti-'
schen Eraefte' in Deutschland verlangten von ihrer Geis

tlichkeit_, dass sie· sich von der "Hebe"· gegen die Sowjet
zonen-Re_imblik und dCl'en Regiernng abgren�ten. '\Tas da

ruuter vC.rstanden wird) zeigt sich, wenn in dero Brief da

vou di� Rede ist, dass Dr. Ehlets� der 'Praésident doo l'
westcIeuiscl1:en Bunãestages, .

anf der GesamtdeuLschen

Synode in Eibhtgerode (Sowjetzone) iro Oktober 1952

"aIs Scllarfmadlcr· fuer den .krielli�vorbereitenden

I i'a�vertrag �H,:�etreten ist". Dr� EhIers ist Oberkil'chenrat.

Du� evangensche Kundgiebung in

Dell�ljchen. EvallgeHschen Kirchen�ag

I ist ei� A�ass zur heftiger KriUik in dem. Schreiben wle
gl,eichfaHs die Tatsache, dass Bundesinnenminfister Dr,

I Leh1r ll.lld Dr. Kost, der·Gener·aldirektor der deutschen

KOh]cnDergtíanle·itung, wie zahireich� and�re fuehrende
westdenésche Persütenlichkeiten und ·Vertreter der Kirche.
diesel: Kundgebung ge�neillsaro' beiwohnten:; 'auf der Bun-
despraesidEÍl.i PrOfelll3Gr Heuss :eine Ans_prache hielt.

----- ----:---�--

VARGAS

o BEIJO segúndo o "Gêne

,is", remonta a eras l'en10ta!;·

O primeiro que a Historia re

gistra é o de Isaac cm seu fj
lho Jacob. Na Biblia há refe
rencia à grande diversidade
de beijos: há o de homenagem,
dado em Ester; o de sujeição,
e mSamuel; o de paz, entre os

eomanos: o de reverencia, cm
o.séias; e o de traição, de Ju-

maisum rae/io em sua casa!
Saiba porem, escolher um BOM� rad�o

.

,�,. Nós estudamos acur"damente as marcas de radios
.

que possam interf's:-ar aos· nossos fregu'2ses,
Entre as melhOl'es marcas aconselhamos:

"ZENITH"
- o radio que dispensa propaganda.

"GENERAL 'HfIIIC"
- o nome é uma gàtantia.

HRCA VICTOR"
-�- Sonoridade, Som e Beleza em

seu lar

"STANDARD ElETRIC"
- Linhas llnpecaveis a-

" liadas a sonoridade que demonstram a irrfPecavel
tecnica moderna.

BARRETO PINTO PROSDOCIM s. D. Im�ortH�ãO e �olllérci1-

i ;-ung

)

S - As lJalavras do Lourival Fontes sôbre o seu estado
.

de saúde vieram na hora decisiva, tranquilizando mui

to o DaÍs: E espero que continuará aparecendo nas foto

grafiãs embori de braço engessado ...
II'- Por medida de prudeneia, não. houve numero

'na sessão do Diretódo Regional ·do P. T. B. Filho de

mestre, já bem treinad6. Lutherq preferiu não _comp�
tecer_ Gurgel esbaldou·se. '"}Vlany desapareceu. Jao. LUls
de Carvalho continúa como Bufalo Bill ou Tartarm. d.e
'Tarascom, desafiando o Cotrin Neto para duelos, A sUJel-

ra, Dorém,
-

é que cresce cada vez mais. . .
.

'.

. -III - O senhor sempre gostou dos sambas· Mas, devo
.

confessar-lhe. Tive vontade -de levar a.o Palácio a Or-
· questra de Câmara' de Stuggart, ·que acaba de ser apre

sentàda no nosso maior teatro, A prinCipio, a sua paden
cia poderia ir se esgotando. Mas; depois ouvindo Bach,
Dvorak e Mozart, sentir-I'léia muito bem,

. IV _ Café Filho, neste momento, preocupa-se em

condenar a nossa política' comercial, dando entrevistas.
Falavemos depois, Po.wúe aÍl�da é cedo: . .

..

,

V - Inquerito na "'Ultima Hora" e "Flan", Herofllo
·de Azambuja é. o interventor. No mês de outubro' do ano

passado, apreseritei-lhe fartó "dossier". Achou graça. Des

pedido Jafet, e substituido por Anapio Gomes, as coisas
tomaram outro rumo; .Tudo, porém·, deve ser feito às ela_
'ras. E evidente que, sem espalhafatos.

"PROSDOCIMO"
- Or

gulho da industria nacio
nal que pode-se comparar
com qualq.uer outro radio

importado.

Qualquer vadio das marcas acima poderá ser ad

quirido na firma Prnsdocimo SIA em suaves pres

tações a partir de 130 cruzeiros mensais.

Prosdocimo é uma garantia, Peçam uma demons

tração sem compromisso.

o
assombro da industria a-

lemã que apóz guerra
construiu a maravilha do

s=culo.

"SEMpn PROSDOCIMO S. A. - Importação e (omércio·
Rua 15 de T';ovembro, 900
Blumenau

- O radio dE

'longo alcance que não soo

fre interrupções em sua
.

·onda.
'
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QUARTA PA'GiNA

da Vida
,

'Â CONQUISTA DO EVEREST - A espedíção britanica
que sob a direção do coronel John Hunt. está agora tentando
escalar o Monte Everest (8.800 metros de altitude), espera atin
gir o cimo, .até hoje não aleançado.jjor nenhum S2r humano
antes do dia da coroação da rainha Elísabcth II, Os expedi:
cionar ios desejam fazer com que a comunicação .do exito -da es

c�lada sensacional S2 transforme num uresenta á soberana .

.Ta chegaram eles ao Monte Lnrhse, r: ultimo obstaculo antes
do �icQ do Everest. Continuam tendo contato com o resto do
InVnrlo nelo rádio, através do qual t.ransrn [1.,'111 noticias a res
peito do andamento .da, audaciosa escalada. As dificuldades até
agora encontra,das sào x:e�lllUenle Impressionantes e eles só

.

têm corrseguldo supera-las em virtude da finneza inabaIável de sua decisão de vitoria, ,

.

A �IGARREIRA - U1l:I invcnt�Jl' am�ricallo< GelJ'rge Roer,ttrol� !laLcutc de �lIn 110VO tl:o_JO de mgar!.'Nr<! que .iá está sendofabricarla c vendida no mercado, A cigal'reira fecha automá
tteaments qua�l�Q o don_o tira detorrninado rrumnrn de eígar
I';IS, na'l! PCl'Hut,md1l a551111.I1UC ele f!unc de ruais. Se o indlviduo so (!lrer í'umar 10 Cigarros �'or -dtn, faz uma marcacão
ll.e:lSe 5.cntHl0. E quandu ele tira o décimo cigarro do di

.

''''''''rrnlra 50 tr:
-

_,. , la, a
v.·"a � � l,UIca c nao "a cIgarro.

i'; OFERT;:� --:- O cX-lJresi�cnle 'I'ruman, desde que deixou .� ,?asa Blc�I.C<l, tem l'c,ceb_lelo as mais atraentes ofertasde_ h ahs lho. Agrn a. a Assoc iacàr, dos Proprielúrios de Bo ií esf�L,-Ih(' 1lI�1 convite !1al'a assunur a pl'esidencia da entidade com

�l�i/;a�a:'lO a�l.ua� (�: 75 mil d�)Iares. Acentuou logo que Mc- )11 ,l"LU� ,c lVr�I_C Clark, - para citar apenas dois - 52 tornaramctu e1.01 LS ele grandes empresas cÜlnerciais graças 'lOS seus 11 _

IrIC" Mas TI'! " d
" ,,< � l. o

j
. .,.", "', l.nan respon cu que não queria.UMA FAR.RA NO'ZOO - Algum fabricante clandestino de Ibe'�ldas alccnlicas foi esconder no BeBe Isle Park _ "

lIHU: a�l·aent.es de Detroit,. num recanto discreto. umums���c�n �m o ,.c.�lca de 150 quilos de fermento- de whisk. Umc�qUlI� ��"',süu !Hll' �)erto e, sentindo o cheiro delicios� resulveu a ra�r �al'a ali o seu clã e fazer uma exneriencia éo',�
pOilcO ali escavam liquidando' o fermento. não -apenas 2'20 e�'lu c,s; mt3sfcentenas de animais do belo l}arque Passatl-os algnns ms a11 es f

.

.
' - .

nas ,;.
•

, ()I ,o-. que se VIU: os esquílcu corriam, subiam
c

arvores-e cal:;m. os veados cambaleavam, bri""avam uns:::: ;ftto�tri;:: .

ate os !JássarQS '.l'astej:wàm, I;em co�seguir to
em l'e"'u;:�;l:"d aS4asd�amlb:as. FO'I uma fal'ra tremeída, que deu- . . e las {e ressaca Os nobres b' •

lima semana lnurchos.
•

-
" ,lenos :pmJ'sal'am,

Aguardamos',
com prazer
a sua consulto!

MÁQUINAS DE fQlJUlBi(A�;
Gebr. Hofmann -, Alemanha

MÁQUINAS DE FURAR
,G, Bluthardt (Porcbo) - Alsfllqnha

MAQUINAS PARA TRABALHAR CHAPAS

MÁQUINAS PARA' lfiUHAR PLASTlCOS
Ankarwerk - Gear. Gollar - Alemonha

lÔRNOS rlUCÀNICOS DE PRECiSÃO
Horst Glôss - Alemanha

Pb'U.H�S LIMADORAS
Schlenker & Co. (Atlas} - Alemanha
Laagland (Douglos-'.;i/otan).- Holanda

SERRAS PI ;.'i�rÀl (Cápac. de wrte �té 350 ,nm�)
Heinrich Gu'tberleH (Berleí+) - Alemcnho

Além disso fornecemostcmbêm lnstolcções IndustriaisCompletos
Assistãncic técnico desde ti impetraç60 de Ii_cença de irpportaçê;o até a Instelcçâo fine,il

rSOClEDADE IMPORTADORA E EXPORTADORA'
HOLANDA - AMÉRiCA DO SUL
'*'M'''�!'!I ft."'j)1'·6.'f 'lTft A

'

1''fJE�w�l·''Ed'"'' "

!I.J1R"
(l,»1'.A CRíJANJZ,A.Ç';'o I,A• .cOC8'!C}

SÃO PAULO

., _

- que aI':; bem IJOUCiI tem
po .� rccnrde numdial d e ve
loeidack em automovet per
te!lc<:' ao volante Ingles John'
Cobb, que ulcaucou a Iantás
tica I'iir;, de ;a:Hl,3!1 milhas
por 11')1'a, numa prova rea lí.,
zada em Utah, nos Estados
Unidos.
- (�lIe o famo,,') uintur 110'

lande s Van Gogh ('�,rla vez
d'cl'CilLlU uma o'relha e rnan
dou-a de �1l'es"!l1te a urna jo"
vern '_)or qUFln �jC apaixonara
L;1.camcntC'.

- Que a Turquia é a única
naçã3 do mundo que possue
cavalada de marinha, isto é,
regimentos de eavalar;a des
tinaelos exclusivamente a c,

peraçiio de clesembal'Clll2.
- Que há cerca de 2.000

mêcticos de ascendência italia_
na só em Nova Yorlc. e mais
Ol! menos igual número de ad
vogados.
- Que lVIadame DL! B?rry.

a célebre amante' do rei Luiz
XV, morreu guilhotinada dll-Il'dnte a Revoluc;ã o Francesa
.o:::r ter tentado pas:iar clan
destinamente as suas jüias pn- ,

ra a Inglaterra.
.

I
- Que, IlOS Estados Unid03, i

de acõrdo cam a Constltuicã:)!
Federal, no caso de falecerem I
simultaneamente o llresiden- ,

te e () vice-nresidenté. cabe ao
'

Secretario 'd.) Es�adl)' aSSlLlTI tI' !
o _!1cd=r e é:lll�',letar ú qualnê
aio pre3idenClaL
QUE a análise de todos os

niateriais conhecido.:> elo pIa-.
neta revelou qUe existem 92 i
espécie3 diferentes de átomos,

.

,nuitos deles raríssimos; e QU2
a assombrosa variedade de
ccrpcs que encontramos na

Terra resulta. portanto. nã:)
de uma grande diversidade de
átomc,s, ffi3S de uma imensa
multiDÍicidade nos modos por
que alguns átomos se combi-

&4 Quebrando Cabeça�

HORIZONTAIS:

:, �ll-"C:C' '�"r,7;,. Os vestidos d-2 alças conquis
tara mum lugar definitivo. na
iloda

.

de verão. O que hoje
Elegante vestido em algodão apresentamos é em estilo prin
quadriculado. A saia tem qua- cesa e acompanha-o, em vez
H'o .O")anos ,e a blusa uma g;ran- ck� classico' bolero, uma capi
ti':.' gola talhada com a fazen- nha' abotoada nas, alças· Mate
l!a enl'i('zada. Decote em V na I rial empr:egado: "lgodão ou

, frente e l�as costas' linho estampado para o vesti-
" "...

" ,do Uso nara a cap'nlla
I

' '- ' -
.

1.

',-
'

�

ORGANIZAÇÃO 110 1'a'1110 de Automóveis. proprie
tária de uma "área ge 1.034 ·.metros quadrados, fa:zendo
esquina 'c::.m duas j_ uas de grande movimento, frente pa
ra a principal Avuüda da ciqade de Lages, estalido apa
relhada com du"s construções de material, um galpão
e uma casa de tnwieira onde funcionam:' AGENCIA DE

PEÇAS E ACES&ORIOS FORD E CHEVRO:L,ET, ESCRI
TO'R!OS, POSTC: DE GASOLINA, LAVAÇÃO E LU
BRIFICAÇÃO, 'OFICINA MECAN1CA E UMA RESI
DENCIA, enColltra-se a VENDA por :91;eço compensa
dor,

NEGO'CIO DE GRANDE FUTURO, pois a cidade de
Lages é entront:!amento Rodoviário obrigatório entre
Narte e Sul do P:Ús.

'

,

'

Os interessados deverão :endereçar-se à Caixa, Pos-
tal, 81 Aven'da lVIérechal FlorÍano, 373 - Lages
Estado de Santa Catarina, '/

-�',"
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FUndado' em
_:_ Matriz: I T A JA'r

23 de Fevereiro de 1935

nan1.

QUE no Museu do Louvre, .

'em París, há u�n pé da famo- � - Falha, r:,chaclela em vidro ou louca. 2 - Costumar
:;a bailarina russa Anna Paw- (él.nt.J, 3 - PossUldo. <1 - Cortam com cs dentes. 5 - Apen
lQva" modelado em bronze pe-! dice xifoide do estern'); f.11an�a �l� ornam:;nt�ção da farnilia
lo celebre escultor Augustc el3S Compost2'S. 6 - Ave da fanllha elos AnaÍldeos (marreco
Radin. do-pará"); escavar. 7 - Malogro; planta da família das Sapo-,
QUE existe em Zante, uma taceas. 8 - Abelha silve\tre da familb dos Apideos (borá

das ilhas .Tônicas, um poço de

I
boi); medida de capaCidade :lara secos, na IncHa (pU. 9

petróleo conhecido' há mais Greta no cascn· das bestas. 10 - Desejar. 11 - Correr ou
três mil anos; e que Herôdo- descer. 12 - Queime· ,

to, que naSCf211 no ano 484 an-)
tes de Cristo, meneiolla·o já I

VERTICAIS:
crn ntas fam(;sas crônicas.
QUE, cm' 1547, <l esquadra' 1 ,-�- lllamifel�J sulame.ricarw. da familla dt's Roedores, 2

Iingl",sa c:;ll1pL�nhasc apenas de 1- d,a l'U!1aR (I) an.l,waJ), 3 - Separ<tção dO:3 grãos en�,�l!cidosql.iaturze naVHJ5, quase todos' c, Durrados do e:J!e, ,1 -� Do verbo rir. ;> - Engenho poctiCQ;
ele �"e<IB�1J valor militar. aguardente eX\f'lÍrla do arruz fenn,"ntado. fi - Tratamento

(�U}';, segundo George Ber- que os esr:ravos clavam aos senhorc:;; teeidlJ elE- algodão do Le
nél-l'd Shaw, o, "homem que se vanle (p1.). 7 - Do ve'l:bo'ver.: desembarcadouro elas 'c.stradas !urg'ulha dos atos de seus an- de ferro. 8 - Frangancla; cubra com barro. 9 - Representa_
tepassados é tão idiota como ção mimica. 10 - Dal' aviso de alguma coisa em voz alta. 11
se pensasse eril engo�dar po:'- - Prata (�i�,). _l2 ,- Planta da farnilia das Al'aceas, tambem

lque um de seus avos comIa chamada tmhorao lpl,)·
beln".

�__�__�(::.:.:.:_:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_�::::::::::::'�1l�!!����!!��������!!!!��������������!!!!�!!�!!��!!�'t�Senhores Comerciantes
RECEBEMOS

•

CRfZME nENTAL "COLGATE" � PEPINOS E-"'I VINAGRE
"HElUlUER" - EXTRATO DE TOl\IATE "CICA" -
AÇUCAR "UNL\O"

Capital
. FÜndo de Rêserva

",
.. .. � ., Cr$ 50:000.000,00

35; 000.00'0,00." ..

exigível
"

'

GRANDE LIQUIDAÇÃO DE ANIVERSARIO DA
Total dos depósitos em 28.2.53 mais

Cas
DE 'rODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS

TOS NESTA PItAÇA E CIDADE5 CIRCID.iVIZINHAS.
- NÃO DUVICE�\1. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.
ESTA' ALCAN("A,NDO O MÁIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E ,R G E R, AOS SEUS
All/UGOS E F'REGUEZES.
CASA BUERGER LTDA�',- Rua'15 de Novembro, 505

BLUMENAU ���-

AGEN.cIÂ.S E ESCRfl'ORIOS NAS PRINCIPAIS PRAQ \S 00 ES�
'fADO DE Sl),z,."TA CATARINA, NO RIO DE JANEmO E

. " Ta:sms . de
"

Depódtos
'�slto.�;a:'�4l(sein limite! 2%,' �. D�qsrros A PRAZOmO
DEPO'srros 'LI1tIIT.ADOS , Pfazo mín,int()_.ç'!_e 6 mêses 5JlI;a.%. '

Limite de Cr$ 2�O.OOO.OO .4.1/2% Prazo,�o de 12 :�� , :'6�
Limite de Cr$ 5tlO.OOO,OO, 4% DEPO'SlTQS DE A'\'ISO PRE'VIO
DEPO'SITQ� POPULARES Aviso, dê '60 dias 4%

Limite de Cr$ lOO�OOO,pO Aviso pe 90. dias 4;� 1/2%,
e ,RETffiADAS LIVRES Aviso de 120 dias &�

CAPfrALIZAÇAQ ,SEMESTItAL -
ABRA UMA CONTA NO UI N C O" E

CE,REA'LISTA
e A T Ae ,R I N E 'N ,8 ,E

Télefone n.s Ui6
Caixa Fostai. ti'
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Estará o campeão dcl L. J. E.
; Ganhou mais .cm

SC!ls-,;cioua.! marcador d� '1 tentos contra eumprír ótima performance,
Iísme o cotejo de amanhã à' 2. ! mesmo ciente das enormes di
tarde cm Testo Central, =! Os rapazes (Pie vesrtrão a Iiculdades que encOJltrará, a

tre Vera Cruz cD. Pedro II jaqu�.ü\ atví-ncgra mostram-se
'

fim ele regressar vitorioso a

apôs a queda. honrosa que. soo ! otimistas quanto à conquista
I

COl"UIJ:i. Magnifico espetáculo
(roeu ,�" ttme de'. COl'Ullá . diante I de uma "jt(;ria cI'n::'i!;;-radora

\
amanhã à tarde, llOrhHo, em

. -! ' .

. 1)0 Bonsucesso, UIl' Rio, quinta' I
sobre o 'call1�..cão ti:! Liga Ja- T, Central.

feira à tarde, tl'aduzida 110 raguaeuse, disncsto ti I',) hem II:

com .aJ!rescnh�õc§ dUJ·.
.canvicentcs.

VASTO VERDE x UNIAO

ftpTuxima-s'e a data da realização õa
«5·0· grande circuito de Hiumenau
II 13 _e junllo esta competição patrocinada pela O .. de Caxias

De acordo com o que vem,
Ci\.PITULO I - Finalidade I alo] .ment o e transncrto dos a

informando a crônica esporti. Artigo '.0 - O Gremío Es_, tlétas correrei por conta pro
va falada e escrita desta dela- portívo "Duque de Caxias" ln'ia ou da entidade a que per
de, o.Gremio Esportivo Duque n-omoverá no di.. 13 de J'u- tenccr ü mesmo.

de Caxias pr-omoverá a '3 de rho, à; 19,00 11:1'a5 o V CIR_ Artigo 9.0 -- O G.E. Duque
junho o "5.0 Grande Circuito ''::UITO DE BLUl\IENAU. de Caxias nãÇl se r asponsahili-
de Blurnenau", corida de fUI1- Artigo 2.0 - Ess.i corrida za !lar acidentes que possam
do que este ano deverá le fundo tem '101' f'inalidade acontecer durante. ou em con

superar todas as demais já le- a l'I-e�lara<;âo �;',ra a ccrr ida I sequencia da prova.
vádas a efeito em nossa cída. .1e iogueira '�' ma is remotamcn CAPITULO IV - Da classi-

-; ,

ELETRICIDADE ME�DICA - REPOUSO, ._;, ·.ll.l!lSlN'rOXJCAçõES - ALCOO
LISMO - TRATAMEN'I'OS ESPECiALIZADQS·,-

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N..1247 - Fone, 305&

ENDER.E(,,"!O TELEGRA'FICQ: PSIQUIATRA
C U R I T I B A P A R ANA'

o MAIS VARIADO SORTIMENTO
AS MAiS LINDAS CORES" ,Ir sferidopa'ra domíngo dia 31

atiro
de, ·l)ois. o entendidos afirmam

que um número recorde de

Clubes e atletas concorrerá aOE

·titulos de campeão por equipe esportivas cat.arinerrses- per equipe.
� campeão individual. CAPITULO II - Inscrições Artigo 11·0 -- Será vence-

Eis aqui a regulamentação Artigo 3.2 - As inscriçô es dora a ccuioe que colocar o
do 5.ó Grande Circuito de BIu dos atletas das diversas agre..: major numero d� atlóta até o

menau, gentilmente enviada a miações deverão 52!' feitas até

'I
) 5.0 lugar inclusive.

este jornal peles dirigentes du J dia 5 de Junho, na L. A. Arttgo 12.0 -- Para as 15
quistas a qual fornece os de- B. primeiros lugares os atletas
talhes pr'íricipais da tradícío. Artigo 4.0 - O numero de terão direito ã uma medalha
nal prova de' nosso pedestrí-] inscr içôes é ilimitado. oferecida pelo patrocinador da

CAPITULO III - Organização da prova.
Artigo 5.0 - A organização

caberá ao Grcmio Espor-tivo

te selecionar elcmer.ios par)
'1 S. Silvestre e ainda, o con-

Iic acáo e dos .!.Jren1ios.
Art.igo 10.0 - Haverá uma

clcss ificacão individual e umagraçarnento d2-S agremiacõc sOS �1AIS RICOS DESENHOS

Vendas a·longo prazo

PR O.S D O (i MOS. A.

Rua 15 de Novembro, 900 .; Blumensu

Dr. Airés Gónçálves
....;. ADVOGA.DO -

.

B..ldenela, e escntón,u
-BLuDNAU -

'Il•• Ilruque.-15 - ••Del II",

Art ig » 13.0 - Para a equi
pe vencedora a Prefeitura Mu

"Duque de C3xi3.S" em com- nicinal oferecerá uma taca de-
binaçâo com a L.A.E. non;inada "CIDADE DE'BLU-
Artigo 6.0 - A p rrrva é U-I"MENAU".ma corrida de fundo na distan I

leia aproximada de 5.600

m:::-I_i'i tros. - Lisas e Estampadas
Art.igo 7.0 - O itinerário

I
CASA "A CAPITAL"....,..,.,......-�.--......�----.._�...,...--

consta (1 � "croquis" anChO.
_

Artigo 3.0' - A alimentação
.

�����.
INSTITUTO Df

DilUIS- - OUVidos Narize ." Garganta.: .ÓrÓ,Ó, , ,",

dos Drs.
-'.

Armínio Tavares
Forimado pela Faculdade de Medicina da Uni-

. .

versidáde do Río de Janeiro
Professor Catedrático de Biolo-gia: da Esco

la Normal Pedro II
Assistente do Professor David Sansnn.

Chefe do Servlço-Otoríno do Centro Saúde_,4e. Blumenau. .'

�"""Ma'iern'i�al�e"""Eis�ei�'I"'KDe�ier"'�I_�J"ARDIM SLUThmNAU
==

� PARTOS, - ji'ARTO SEM DOR - GR.t\VIl.)EZ E S.... -- COMPLICAÇÕES -- -

: SERVIÇOS !:'RE'·l'iA'l'AI. ::

11:: CONSULTAS ME'InCAS DIA'lUAS - 9 - 11 nORAS ª
, ;mniiillll�ill!lllmilillml!!!Il!llli!lnlllmlllIIlUil!IIIUIIUIIIIlIIIIllUIP' §
I

' �----

IIUfaialaria I

l!:m poucos mínutos a nova recaí
ta . Mendaçg - começa a eír
cular no sangue, aUviando os aces
sos e os ataques da asma nu bron
Q.41te. Em pouco tempo E_.1 possível
dormir 'bem respirando Ilvre e fa
cilmente. M .. nd c e e alivia-o, rnes
mo que o rnal seja antigo. porque
dissolye e r e rn ov e o muc u s queobstrúa as vias respíratórtas. mínan
do a sua energia. arruinando sua
saúde, fazendo-o' sentir-se prematu
ramente velho. Mend" .. o tem tIdo
tanto êxito qU& se oferef>e com a

f1;�rantid de dar'ao pachmt,e resplra
çao Ilvre e f�cll rapidamente e com
pleto Ij,lívlJo do sofrimento da asma
em poucos di"s. Peça Mandaeo, hoje
mesmo, em qualquer ta,macla. j>
c.O""&W

_

f'-QrMl1ti:.: 6 a Bua prot�\:ã: .",,�

o Departamento de A'r
bitros da Liga Blumenauen
se de Futehól, obedecendo
atualmente à direção do sr

Salvador Lemos dos Santos
escalou para funcionarem
nos diversos cotelps desta
tarde, os seguintes apitado
res:

BANDEIRANTES x ,TU�
VENTUS, em Salto Norte,
Wilson Santos �comum a-

cardo).: '

'PROGRESSO}{ GUARA
NI', TIO Carda Alto, Anto�.
Dio M. da Silva (sorteio)'l'VASTO 'VERDE x U- Novo c sensacional caso;. "

NiAO, no Bü:rro da Velha, 13ca�a, �e s.urg�r no futeból i
sr. Y;dal Pcreirr. (sorteip)' de 1:' lonanopoüs, No prélio

I'O " 'l1bate entre':! Carlos [de campeonato levado a e

Renaux e Bonsucesso deve-I �eito. quinta-fei�a l�assad::l,.
rá ser' controlado pelo juiz a 1100te, .entre �l�uelrense e!cnrióca Otae;ilio Barbosa, Guaram, este ultm.1o entrou \

nâp,.se cDnhecendo, até 37 e!n campo sob prot�sto, C0n Lw
f'ora, quE.! o dirigente do fIrmando postenormente �,.

h1Ü�l':rnlmicipal Vera Cruz X num �ficio re�etido à

Fe'I"D .. Pedro dE!Coruoá, deraçao Catarmense de.·
__-��---------.,.------'----.....,._.. Futeból. :

,

R e·
'; lI'. 'O' ]�'oa rl"'u S·.' c.,h'.wchl" , .Os tricolores base1am

.'

..
•

..tftJ seü protesto no fato de ha-
O meclhe'r sortimento 'e melhores lJréços Jle joias e relo' ver suposta ilegalidade na

gios.de ru�n:as rcnomail.as. só se encontram à vemla na 'situaç�::l' do player Acarí
Pacheco, atleta que já per

.

tencéu ao Grenüo ESPorti-

,I'VO ÇUimpico e' que �gnr:l
'���'llSen�o titular da posi
I çao de extrema esquerda
do. vice-camp�ão da "ilha".
'o. assunto deverá ter uma

soíuçãó rb Tribunal de
Justiça Desportiva dá. F ,

C , F . ,:' dentro das pró::l{'ünas

Vem de se afastar do cal'

go de Diretor do Departa
mente de Futeból Juvenil
da Liga Blumenauense de
Futeból,o sr, Argemíro Cal'
Vt:UlO, pó1' motivos de 'ór-
'ch�fn 9artídl�ar. ...'

Em vista. disso, foi illdj
j eado' pai-a' ocupar o -referido
cargo o si-. Ernaldo Girão;
Já. tendo' sido baixada nes

te sentido uma resolução do
Presiden;.e da entidHle 10
cal, sr. Sebaf3tião Cruz." a

qúal Está' c::�1tida no 'b61e
tiJ,n 'Oficial ôntem dis!.!'ibui
do:

S�rge novo CiUO

no Fldeból IIhéo :

',oyam que cu

. planttu brasilfl!ircn
nali:cm milagre••Diplomado pela FACULDADE NACIONAL

DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,
____

o

Rio de Janeiro
Ex-intérno efetivo do Serviço de Otorrmola
ringología do l."rof.'Dr. Raul David d�.San
sono Ex-assistente da Clinicá. de Olhos' Dr.
---...... :, ... Moura· Brasil

.

•

AVAl X .AurTlCO _.(fR�
TAME DA (APITAI
Um úniço encontro terá

]ugar logo mais iJ tar�e,
I pelo c::·',-,'.'conato Cê flo-

liàanópolis Ç!o c::·rrenté ano.
Avaí e Clube· Atlético Ca-

ftarinense nele inü�rvirão,
, ocupando ambos, no

.

mo-

rnento, tambem em COlnpa
nhia do Bocaiúva, a segun
da cl,ssificacão na tabela
de 'oontos 1Jerdidos,

O� ciube derrutado, como

é facÍl de observar, não fi
cará em pcsicão das mais

cômodas, pois"afastado três

pontos co -líder, que é o Fi

gueirense, dificilmente ser

lhe-á possivel desmanchar
.

a diferenç". Os adeptos do
Bocaiúva naturalmente tor�
cerão por um empate, o

qual isolará o 'rubro-anil no ���..::.i:..-,,- �-----"':-""'-'--'-'--"_'-:-----
.. segundo pc·sta.

� I
I

("n,celado o.prélio ,

fló
rida x Adhemar Garcia NACIONAIS E ESTRANGEIROS

POR PH.EÇOS I\W'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

RUA 15 DE NOVElVIBHO, Nr. 619
BLUlVIENAU - STA, CATARINA

..: I1I;iiu8':['j,Ut\- E COMEROIO

RE��ESÉNl'AÇAO E CONTA PltOPRlA

Sulteéo LtcJa�

os

Cunsoante havíamos no

ticiado, . A Sociedade Des

portiva F.lórid,a,. ,com séde
no Btirro da Fortaleza, iria
hoje à: tarde peleja:t amisto
samente CGm o Adhemar
Garcia, clube filiado ao De

'I'Hir'lamento da Segunda Di
visão da Liga Blu�envuell
se de Desportos.
No, entallto, poder< ,os as

segurar que d.i�o el�contro
lião será levado. j. efeito,
tendo ríossa reportagme si�
do cientificada' ôn,tem Pela'
manhã que os' "adhemaris
t.r:.s" enviaram' um te1egra
ma' ao tricolor bltüncnau
ensc, desisÚndo' do· com

promisso. Portanto, foi can
celado o embate Flórida x
Adhi:'mar Garcia, marcado
para a tarde d� hoje.!

[ L I N I (.A D ,E N T A' R I A

DR. _EH
L A B O R A I O' R I O

LEI
1922 - Blume��u. - S. c. - Caix;a

;_ Postal 521 - End� Tel.: "SULTECO" -

LABORATO'RIO ESPECIAL PARA TEST E CONCEnTC;>S. '.
liEGULAGEM, CAI,lBRAGEM .. SINCRONIZAÇãO DE BOMBAS

INJECTORAS DE .QUALQUER SISTEMA

EH
BtUMENAU
Te!efOrie: 1597

Rua 15 de Novembro, 389
(em frente do Café Sochar)TÁMBEM PARA. BOw,BAS Ar..IMENTADORA� E .REGULADORAS

APARELHO ESPECHl� PARA FORMAR 'JUNÇõES PARA TUBOS.
DE ALTA PRE-SSAO

Especiali!ado em (lnde5e dcni�uii!, dentaduras an'alomicas, pon ..
tes, fixas e móveis, corôas! pifas esc.

RAIOS ROENTGE N

MAQUINA ':FJSPECIAI, E A.tn-OMATICA,AL'EMÁ vi I L B A E R

SERV1ÇO GFA'l'UIT-O DE EXAME DE PRESSAO EM MOTORES

CONSULTAS: Tódõs ureis Hora
'

MarcadadiasDIESEL E BOMBAS ALIMENTADORAS
.._
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""

nova
RIO, 23 (Merid.) - Após

vários meses de investigações,
os detetives da Segurança Pú
blica prenderam os escroques
Nelson Moura Campos e João
Batista. Os delinquentes agiam
de parcería; .montando firmas
fictícias e compravam, à pra
ZO" para vender à vista. Con
seguiram, assim, durante mui
to tempo, lesar o comércio em

mais de oito milhões. Os acu

sados já foram legitimados
por todos cs policiais de qua
se todos os Estados dos países ,

da América do Sul. Entre es- I

tos, conta-se a Colombia, 00' I 'ilfjfj!d��m��1JJde, em Bogotá, os malandros I �
lesaram :: consu1 brasíteíro

na importancia de 30 mil cru
zeiros. Em Buenos Aires mon-:

taram uma firma que' faliu,'
com grande prejuízo para a

praça. Ambos estão, condena
dos por crimes de estelionato,
em São Paulo, sendo' o pri'
meir o condenado a três anos

e meio e o segundo a dez anos

de prisão.

ça. :
" Este, setor pcficíal existe pa
ra sunir uma serie íncalcula
vel dê defícíencías enccntradas
nos distritos 'que possuem um

pessoal Iímítado e não especia
Iízado para o desempenho de
determinadas funções.

, Os casos que requerem 1;1U
cientes trabalhos de investi

gações, sãe por este mot.vo: en
"tregues á responsabilidade da
Divisão 'de Policia Técnica, na
qual servem' detetives 'Q tnves

tigadcres organizados em tut

mas, os quais, dotados de m;:J.Í
Dr experjencia no serviço de

investigação, tem maior chan-

IDIUOSOS 'ODI·,hu'S ce nara elucidar crimes rniste-
rtosos, do que outros colegas,
'lotados em outras dependenü-
das do DFS'P.

I
'

t·
ÍII

d
"

d
'a. VAIDADE IMPEDE A BOA

ti C o, 'e Iv I a e
MARCHA DO SERVIÇO'

'Em consequencía, a maioria
,

" :' dos comlssartos e delegados,
quando se encontram corri pr
blemas para a resolução de
crimes difíceis, solicitam a co

Iaboracão da Policia Técnica
cujos" funciorsar ics assumem

anos pela mesma emprêsa a resoonsabilidade do caso.

São representantes' para to- A�gumas auto!idade�. po�em,
d E t d d S·' t C t teimam em nao !:ledlr a ajuda
, ? O s a o

.
e � an � a a-, daquele setor e fazem dílígen-

rma, tanto dos chassis para I cias por contra propria. Muitasônibus, chassis' rara cami- r VEzes
fracessam e entã<? vai o

nhões, camionetas límousi-:' prob�ema acab�r �as macs dos
, , :, :

,

detetives especializados.
nes e tratcres a firma In- A solicitacão da Policia Téc-
dustria e Comercio Arno nica deveria ser obr-igatcr'ia e

Cartner & Cia: Ltda. d ssta automatica, em face de, um

prBca represenÚmdo' tam- mist.erio. Os seus funci?nari:s
" ' ,

. ,senam 0.5 responsayels C001
bem a meSl1X, .firma COln' obediencia. apenas, ars che[i"s . . ,

'

1
.

"'d d
.

E
-

'

. ,. '"r<1(' de ontem" seleeaQ formada
exc USIVl a e no nosso S- Ôa Secçao. As autoridades LHS' :

d d 'p' lm- ',�,s e 0'''-',
, .'

t 1 t 'd - por JOSa ores o a. e�� "'''''-
tado a CARBRASA Carro- trítaís; na ura mcn e, po e , . d Date "I) .onze do

. . . . riam ajudar as diligencias 1 plCO,.:tO
ar com '.'

'

,

.

cerras B_rasllelras S.A., RIO, mas subalternas aos colegas'; B�nsuc_e5s� da Capital ú":,;, Rep.u-

de -Janeiro d
- .

Ii d ! bllca, ínvtcto: em noSSO Estado ·30--,
a

• '. "

' a secçao especI� iza �. pós três jogos. inclu�ive ,contr�' <>
Esta, pois, de .parábens a Isto porem, nao existe. O: América e' c cax'as de J(.lnYíle/

população blumenauense APÓS"
corri o notavel empreendi- POSTO EM
mente da Emprêsa Kumm

.
& Cia. Ltda' qüe dotou Blu- LIBERDADE
menau d.e mais dois possan
tes e ,luxuósos: transportes
coletivos da mai;ca "VOL·
VO", a mHca mie iá tem
sua tradicão de c"anc�ito em

t.odo o .b�ís. .Y

•

ande não compreenderam a

competência da Secção, de In
vestigações Criminais da Po
licia Técnica e daí a repetíçâo
de erros Iamentaveís que re

dundam em prejuizo 'da Justi·

res, rifas de prendas, cl.ur
rasco, bebidas, café e a ex

tração da grande tombola,
em benefício das obras de
construção.
Blumenau, que vinha 5C

ressentindo de; um templo
católico digno das suas tca

dições de fé religlosa, na

data de hoje Vera nç;"}�l1ab
do, corrr-o Iansamento rla
pedra fundamental da nova

Igreja Matriz, um ma.rco

em

soo

Um caso identíco .ocorreu

por ocasião das inycstiga9ões
feitas Dura esclarecer o rmste:
rio dã mulher esquartejada
do- morro' da Saude.
BRINCANDO DE ESCONDER
José Basílio de Oliveira já

havia confessado �,crime d�

morte, ql.l�ndoc as autoi'ida,d�s
do 18.0 .dístrito e da Políeia
Técnica haviam marcado' um
encontro mi subida dQ morro,

a fim de, real-izar buscas na,
-residencia dó 'crimiuasq:

O detet.ive Orestes era o en

carregado, das ínvestigações re
presentando a Policia' Técnica
,= o corníasárlo Jorge Santos, o
distrlto-

'

A' hora marcada, compare
ceu o detetive, mas o comissa
rio ainda não havia chegado.
Passaramse os minutos e ho-

De ha muito Blumenau
í

KUMM & eIA, LTDA., de preencher a lacuna:que se

vinha se ressentindo de I It,:_':.Ipava Seca, estão hoje I fiazia sentir na Iróta per
transportes coletivos que circulando nesta cidade dois tencente àquela firma! em

Foi O lavrador· enganado,
no conto da «alma penada»

Tercuw;:; flnallllenle, hoje a l1arú 10 lllluuh" a1lte� das 1
tarele. o cne(,1'l'1Jmcllto dI} in- hura:", finando a Comissão mi·
tereSS<lnt.) C: IH'urso d<1s "Bv c:;n';I' ii ultimR apuração. Co
necr.s VIVil5". org,mizilrlo c 11hc('jd.!)� os rc�,l.I1tadr)s gerais,
r�aliz;(b Itela _Pia Ul\ião elas 11(; I)ró�rio loc�l ela festa, no j
FIlha.:; dr, lV[;ma Casadas. e pate- da Igreja Matriz, será
cujos rCll,-:;imentos rever I '!I ii J «'fetuada a cor:acão da candi
em beneficio da constl'Lu;ão da da1 & vencedcra. -pela sra. ctt.

- \id'l Freire, festeira dést.e a

o, e a entrega dos dcmal!';
,rêmiJs, ás candidatas menos
otndas.

no
da
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