
PODERA' o ICAPI�rAL PRIVADO PARTICIPAR
NA �XPLORAÇl\O DO PETRO LEO NAC,ONAL
Rejeitou .0 Senado

. .

'Designação segunda f e i r a
dos membros da comissão

o referido requerimento (''ln,

tou com a assinatura de 11S p-rr
lamentaesr, pois além dos regi;;·
frados em mossa, edição ,]e on

tem, subscreveram-no os scguin..

�es: Ari Pitombo, Freitas CavaI'
!:anti. Mendonça Junior. Rui Pal
meira. Alencar Araripe. Vi!'gílill
lI'áv',}l'a Benedito Mergulhão. Be
nedito Vaz, José Fleury, Anterior
13ogea. Cunha Machado, LuciIia
Medeiros, Filadelpho Garcia. AI,

eídes Lage, Bias Fortes. Feij{ ia
no Pena. Monteiro de Castro

Rodrigues Seabra. Rondon Pa·
r.hectj. Armando Corrna, üswalda
Orico, Alcides Carneiro, Perei·.'i
Diniz, Elpidio de Almeida, Ei.'".a.·

ní Sátiro, Janduhy Carneiro,
Heraclio Rego, Severino M�:rjz, RIO,29 (Merid.) - O 0;".

AIiO-lltue
cobrara 50.000 libra s per !I�

Felbe Valais, Godoi I1ha, Flr>re'3 mar Baleeiro voltou onten; a parelho,
da Cunha. Coelho de Sauza, l\es tratar de dois velhos asemnt.o's : o

tor Jost, Willy Ft'Jlich, Celso caso da ímnortação do "Cadflac" O sr. Aliomar Ba.leeiro ainda

Peçanha. Oswaldo Fonseca, FIa' do ministro da Fazenda e o da comentou um trecho r1L cort l,!!"

cido Olímpico, Alberto Bottlno. compra de avíõee a jato pelo pondcncía trocada entre a firnHL
Cunha Bueno Moura Andrade. l\iinisterio da Aeronauttca. "Gloster" c o Mini.3teri'J da Ae
Carmelo D'Agostini, João CHLa' R�lativaIDp.nh, ,.., ',w,m,cÍl'O as

n.as Paulo Lau!",), aRnieri Mazzi- sunto, criticou, o apoio dado ao

li, Ferraz Egreja, Armando :;"'on- sr. H'Jra('.io Lafer pela Partido
tes, Francisco Macedo, JO�[;'� L;:.- Republicano que conside:án, 05

cerda, Jpsé Bonifacio. Tarso nu- seUG esclarecirnentoJll 'Sa.tisrat.o
trá c Novelli Junior. rios, conforme discurso a repcoito.. Nos termos da lei regu1<'.1C1ra pronunciado pelo sr. Dll'-'!cma,ndo
4il2ce�lÍ�i�::a:' rdet:id;i;' -.'Com,ssà<:t. 'C'l'ui� E ·coltcluÍl.r

'

pedin10' QUe" à
�stá automaticamente, const:tui- Mesa puzesse em ordelIl do dia o

da pois, o requerimento qU'3 2.!OO requerimento de convocação do
licita teve o apôio de mais d-e 'ministro Lafer para e"plica�'ões a

doís terços dos componen.tes ola respeitA. O r"querimento, enlrll'
Camaa, ou 'seja, 102 J'laput-aoQC't. tanto. já estava em ordem do

dia, C"Jnforme ass'Ínal(llI posterivr
mentQ o 3T, Nereu Ramo",.

DOS, ''l),IA'RIOS ASSOCtA.llOS··.�

S E l V A S
-

--ai
N.o 2 9 3MAIO de 1953

carater
RIO, 29' ('Meridional) - O Senado 311rovou, na sessão

extraordinária da noite,;t. sub-emenda de autoria! do -sr, Ismar
de Goes, autorizando o g.overno, por intermédio do Conselho
Nacional do Petéleo, a contratar, por intermédio dA PETRO
BRAS, empresas especializadas nos trabalhos de pesquisas,
]'eduração. extraçã« do l:i'etróleo', mediante dagamento em di
nheíro, ou '(rypécie, Inelúsíve mediante garantia ·na pártfcípa
çao dos produtos de expl,oração, de modo a assegurar a com
perfuração', extração do petróleo, mediante pagamérito em di
(lo. o conselho opinar serem 'satisfeitas as condicões de eon,
sumo. A aprovação :da sub-emenda facilitou ao' c'apital priva
do a participação lia' expIa'ração do petróleo nacional, regei
tando o carater monópolista ao, projeto da PETROBRAS _

116 deputados assinam o re querlmente de investigação das
do Brasil com "Ultima Hora"

RIO, 29· (].fel·idional) - O sr,

Armando F'aleão 'fez entrega. on

tem à tarde, à Mesa da Câmara
do requerimento solicitando 3

constttuíção de uma Oomtssân
Parlamentar de Inquerito para
�nvestigar a Iegalídade dos em'

prestímog feitos pela Carte'vn ce
Credito Agrícola, e Tndustrral ;]0

I

Banco do Brasll à empresa "E!'j
ea", editora de "Ultima Hera" fi!

"Flan", e à aRcUo 0iub do Bi'S'
sll.

NÃO PODEM SER
PROCESSADOS

Os membros da Comissão Real na Africa Oriental,
e que Se encontram presentemente estudando os pro·blemas da

terra e população sob a presidência de Sir Hugh Dow, visi
taram recentemente a Província Nyanza .de Renya, exami
nando os problemen agrícolas, facilidades de saúde e 'educa
ç.ão e as condições sociais, Na foto do BNS os membros
da Comissão quando da visita a Kakamega.

SÁO PAULO, 29 (Meridional)
- Depois de várias horas da de'

bate e sessão secreta da assem

bléia, por maioria de votos, ne

gou permissão para processar o

sr, M.a.nuél Vitor e em unanimí-,
dade ao ST. Luiz Augusto de O'
Irvelra. O primeiro acusado de

escroqueric e o 'Segundo, por crI
me de somenos tmportancía.

Ofensiva da .URSS para Q paz
separado com a Alemanha.

.... Prepare ..

.�.
'I. I futuro de. � � .

....

sei filha

Q dcnJo.lb.

AS FUNÇõES DO ALTO
IOFOSC4L

COMISSARIO • �...I:IId.)#'

Fraque7;a
.

Em Géral
VINHO

. CREOSOTADO
'Sil'\1f!Íra

O comunicado sovi�tíco não

r;specifica as funções: d'� novO

Alto Comissario. DIZ s.oiulmte
que e�te representará os mterc'l

sll'5 soviético na Alemanha, ,'e

lará por que o Estado <ia Ale·

fllanl1a Oriental observe 0, A<:'or
do de potsdam e D1ante1'� rel:;
ções com as pnténcias ',)ciClema1!

na Alema:nhal.
.

]\,I[as tendo em corita que· .a

comjs�ão de Controle tinha pode
res absolutos sobre a Alemanl:a
Oriental, derivados do Convcmo

de p.)tsdam, espera-se que n Al

ta. Conl'ssão tenh� Os mes!nDS

i);deres. O comu,:i.c�do diz l':lal a
mente que os 'SOvletJcos contlU�a-
rão ocupando a Alemanha OrlEm

tal, onde atu�.1mente tem desta

ce.das umas 20 divisões milita·

*5'.. '

:em Ituporanga
o que "o Brasil recla
ma neste' momento

AssIs OHATEAUBmAND
LONDRES {Pelo telégra

fo} - A gravidade da situa
ção interna, do Brasil, gera
da pela. escassez de dólares,
de libras. de marcos, de flo
rins, de rrancos suíços e fran
CDS franceses, não pode ser

mais' empanada por nenhuma
..._-�----

classe de argumentos. O que
a exportação

.

coloca aqui
deste Iado e nos Estados Uni
dos não é suficiente para 10-
grnr os bens e serviços ne

cestáríos ao ritmp normal do
país, A situação não há de
melhorar enquanto: a) não
aumentarmos a produção, ou·

não produzirmos mais bara
to, õe acordo com os preços
da paridade internacional; b)
os canais normais do nosso

íntercambto internacional não
estiverem desobstruidos dos
negocios de compensação, que
o deterioram cada vez mais o

cada vez mais desmoralizam
a produção nacional; c) não
formos capazes de um severo

esforço de polícia dos nossos

gastos em divisas.
.

Há todo um programa de
trabalho de recuperação, de
economias de natureza as
mais vartadas a fazer, para
tirar o nnís à fome, sobretu
do, de dólares e libras, que o
devasta.
Dólares há, e muitos. Soo

mente não sabemos poupá-Ios,
GanhamcHos .como no he
misfério só os ganham, maio·
res, com um único produto".
Cuba, com o seu açucar e Ve
nezuela com o seu petroleo.
Que adianta, 'porém, ganhar
os dólares, que recebemos pé..
lo nosso café, se não temos
maior aptidão para poupá"
los? Se os recebemos, e, logo,
os desperdiçamos de uma ma

neira alucinada, em quanta
coisa superflua

.

há por aí à
venda?
Outra fonte de cambiais
(Con�ui na 2.a plll;, letrB A1

transações do Banco

u\ssim. possivelmente sC�\J<l,h.·
feira proxima (). ST. Nereu Ramos

após os entendimentos que vem

sendo mantidos com os leaders

das diversas agremtações políti
cas, apresentará ao PÍe'1ario II

nome dos sete parlamentares que
furrnar-ão a Comíssâa. Uma vez

composta, teá ela ') prazo de

quarenta 'e cinco dias para tárrní
no de seus 'trabalhos.

Baleeiro volta 80S casos
do Cadillac e dos 8viões
Carta do diretor de ({lhe felROmlsf»

ronautíca, u; propósito dos e,�ten�
dtmentos havidos entre 'mI ro

presentante da eml){.'",sa mr.,Wil
san e o coronel Azar:lhuja, do
gabinete do brigad"iro N('ro

Moura;. O trecho al'ldi�. a neC',il�

si'dade da reserva 'le J.O'%, � ,1:;1 e

o'montànt�' da: operaç3:o qu[' se'
�levara a 300 mnho',(.s de cruzei
ros. para 'IespeSl!6 ,mpr,! ;'istas e

Ut'g:entes, Para o sr. Baleeh'ú P.�

tes detalhes precisam ;;61' ('I'c1a
recidos para evita.r suspeitas g�

bré a lisura da transação.
Para a sessão seguinte o re

presentante baiano anunc:ou que
iria tratar das "liberali(hdes 'do
Banco do Brasil em relaçii0 às
empresas "Erica' 'C "Ultima. Ho-

Quanto ao caso dos avic.es 11

jato, o si'. Balgeiro trouxe um

.locum-ento novo, A Om de 'desfa.
toer as dúvidas sUt'gidus em torn',)
da publicaçfio da' re','l"ta ingleGa
"The Ecol1omist", <;ohre CI cuE'tfl
ua operação, escrevera ao rl'ret 11

lio mencíonado orgã';), peá �ld{r

tl'sclarecimento, Tinha agora (l II
l'esposta, na qual" :liretor da I <:.- IIvifita Il.fima que os dad)'l publi"
cadas tinham sido vii �;:;.lTiH�c,t<:'
fornecid',)s pela firm"l. ", ;J.-os+.eÍ'·'

II

Fraqueza em geral

VINHO CREOSQTADO
SILVEIRA

II

n

Nio haverfconferencia dos ·três :grandes
enquanto não houver novo premier frances
- Impõe a um adiamento a crise francesa' ..

Não gostaram do
que· declarou a

embaixatriz
ROMA. 29 tUPI - A adver·

gencia da emhaixada olarie'am&
rlC'ana Claire Boot Lucc, de c,)�,

'5 EÉ:t.iu� poderão reduzir' o

Ituxilio . à ItaI' a. (laS'1 e'<te pals
ver�ha a cair n2S garras do tota

!itarhmlO comunista ou néo-fas
dsta, ,repercutiu deRfavoravel
mente nos meios -polít\c:os. A·

quela dIplomata está sendo ac'.l.-

1lada ele·: fntrornh;são n':>� assun'

tos internos da Italia. E .:> orgão • -----.;._----:::N-:::.:-::.---néo-fascista ."Secolo Ditalia" Artigos para OIVOS

n,nyida o governo a dar uma ex' CAPITAL"rlicação ,se é que· ainda roand3
.•este país.:. 141

WASHINGTOS, 29 <UP) - A

crise política na França possi
velmente imponha um adiamento
da conferencia dos três grandes.,
anunciad,a nove dias atraz. De

acôrdo com os pla:!Ios, Eisenho

wer: Church;ll e (J primeiro mi

nistp;) france" Rene Mayer de

veriam ·�mcontrar-se por volta de

16 de junho nas Ber'Oluda'S. Mas

pouco �'E'nciil1. o governo de

Mayer caia, e .não poderá haver

conferencia enquanto não hou

ver n<;>vo primeiro ministro

.........

.

.

.

O horario
frízou que o DAS-

CAMARA
RIO, 29 (Meridil}�,al.

n13ra reuniu-se n·"t.,lI'n Wl( I" co

votando VInte e no·,'," �)roJlIJ",i�c(�

francês. OS meios pom.ícos falamdo mundo ocidental, o chefe do
<num adiamento por duas sema-governo portugues declarou tex'
nas, tuabnente:

DISCURSOU SALAZAR "Sempre me pareceu que o es-

SOBRE A PAZ MUN- �Jrço exigido à eco;nomia e aos

DIAL órçamentos europeuB é dema:;ôa-
LISBOA, 29 (U?) - Pela pl'i-do gl'ande. criando o perigo de

me':ra vez em um ano e meio, onão podermos cump:..ir 0$ graves
primeiro ministro Oliveh:a Sala.- encargos assumidos", Portugualt
Lar pronunciou um diseuso, pre- !liSte ano, �ll1pregol! .a quarta
conisando uma política de "paz parte da sua receita of(;amentá�
éx�"r.na, e"':>nom',, -equilibrada e rIa nos gastos com a defeia.
governo disciplinado", Referin
do-se aos prepat·a.tivos de d..f"s� I3ATli:U O RÊCORD O A-

VIÃO "DOUGLAS"

PARIS, 29 (UP} - Teve i.nteiJ
1'0 exito a tentativa de romper
o record mundial de vôo ;;ern es

calas para aviões cGJnerciaiS',
:elt�. pu! ,I>II ',J loI",dt·!-m"".or Tlou'

glas. de fabricação n()l'te:"meri
cana, ertencente à Companhia!
Francesa TraJnsporte Ayers Intel'
continentaux. O aparelho d:;lsceu
I)'"rmliil�::nenl:", hoje em Paris, vin
do de Santa. MOl1iea. na Califor�
ufa, passando pelo Oanadá e a

Groenlândia. Em vinte e uma

horas e 31 minutos, o avião cO<'

briu 9.173 quilômeh�Js, 'Superan
do longe o record de seis mil duo
zentos e setenta e aE':ltj quilôme<
tros 'e',Stabeleeido 1JOr um a....'iào
da Pan-Âmerican Ayrways entre

Toquio e Honolulu.

Aueênc'ia
O
De Lucros".� Irá
Cambio Negro

't d'�" com venda, 26,93. Totai3: ,jg;{.4{)
Helio Braga, presidente do Ul'- de compra. c venda aen ro ,�

ganismQ controlador, que a me- 'novos limites estabelecidos por e 483,40.

dtt':ln. terá. a.s seguintes r.ont;.::- aquele orgão. em parlarias T e- Idênticas demonstrações :'JL(un

t 1· h dto'o. ·fel·ta" eonl o� arro?e" amarelãoquencias: :n - alijará do lnel'C:>.- cen es, a 111 ou em011B raç �� - � u -

do 011 constrangorá. a prejuizo"! contabeis do valor liquido apu- extra • vind'J do '.sul; agulhado

fatais os que para o comercio e rado com a venda de 11m saco de .extra, vindo do interior; agulha
do comercio vivem honestamentn, cada tipo dos arrozes tabeJadc'.5. do extra, vindo do sul; o blue

'('!;Im as ><'.19S correntes de negO- Com relação ao arroz amarelão l'ose, vindo do sul; e o redonda

t
.

f
.

lo "e (J'aponês ou cateb)', vindo do
cios. seus' quadros· de peGsoal e ex ra 111 enor por cxemp . �

,-

.

". _
• gul'ldo a pt'rtaria, li.O 31, dI) 21 dt.) sul.

seus aparelhos de dlstr'bUlçao,

1 corrente da COFAP tai" de- ----------------------_,..--.----,.--
2) -- 'estimualrá inad,rel'tidamen-'

-

P R O C U
lU

R D S Ete o cambio negro' a que, -por monstrações são as '5eguintc�; !f'
meios e modos dificflmente coi- preço de aquisição CIF-RiO, 48310 I.
hi";'et:s. !SA a.t.irarão 06 aventurei- Preço de venda, 534,60 deduzindo I
ros': desta' vez -escudados no pr!)" Se deste as deospesas segu:ntc'l: f M P R E G A D O D·E f f ( R I T O R'I O.texto· de qUe a COFAP com o' 2,7% de vendas mercantis, 14.43; &;; &; J
estabelecirnfmto' de marg-ens de carreto, 2.50; armazenagem. 2,00;
lucro flagrantémente "1nsuficien- resistencia, 1,20; quebra de 1%;
te's•. 'não lhes de!;oca outra IlIbor" 4.,83; imposto, selos, alugueis �e

. btl.UVa senli'" � do jogo c1andesÍÍ"
gUl"JS, ordenados. contribllíções

no dos preços; 3) - P1'O!ll(rv.;rá, aos Institutos. à I•.B.A. c ao
decorrentemente, a queda da ar- SENAC. ferias, indenizaçõe'� e

recadaçá',) fiscal de que a Uní50 administrações ou seja, um on..!G

e os Estados 'Se nutrf'm.
global de 11% sobre. 483,40, con-

forme se pode demonstrar à luz

de comprovantes il'recus<i.....eiG.
53,17; prejuízo entre o preG'J f'e

a.quisição e o preço ora aparado

Favorecer
MANDADO 'DEl REGTJ·
RANÇA CONTRA o CON-
FISCO CAMBIAL

.

. SÁO PAULO, 29 (Meridiana])
- A firm<i. "FigueireéÚ) }<'oi'1reB'

h�lpetrou mandado ue 'iiegurança
'centra 'J confisco !;aml,ial, visan

do colocár o cafê na. sitmu;ib de

iguaÍdade dos demais prpdlüos
exportáveis. benef;ciadas pela. 1ei
do ca.mbio livre, pat'elal e vigen'
te, A medida foi concedi:\ pelO

! Juiz lQcal. Apuramos que:o go·
. verno da República. 'e :) Banco

do Brasil apelaráo da senténça
procurando reforma-Ia.

.

RIO. 29, (Mel'id) - A !Jropó'31�
to da derogação das margens d�,

111cro comercial resultante de re

'<'ente j)'Jrtaria da COFAP e ante
riormente estipuladas peja fór
mula CLD, o Sindicato do Comer

cio Atacadista, de Gênero's Ali
menticios,

.

ein· documento firm=i
do nelo ·sr. Nino ·Galo e clabora
(l'J �.pós reÚniõp.s efetuada,! juntf,"
mente

.

com 'repre�;entant(ls de

São Paulo,. f::!z· \5ent:r ao coronel

'lue as paiqões P'.)!iUcas. e' ,eIeH.o
ras llÚJuam no exáme: da·-mat.éria
A� mesmO tempo. ponto'. impol"
tante, fixaram o t<.;to.de 950 mil

cruzciro'i'\; para ser usauo pel00
(i<,put!lOOs em :iuas emendas :],'

cal'át er político, permítind'J-se.

NOVA IORQUE, 29 ....... ('IJpj -
Parte ·boje de volta aI} 138U, pais
o dlplomat.a rumênoc' C;l'rista�he
Zambetl, expulso. dos J.1lst"do,;,'
Unido!' por ·tC'r ten:!.ado Í!H1ui:r

.

JIDl cidadão .'naturalizado a. fll-

pionagem, Zambeti "l·e�er\lo.l pa:;'
sagem num avião. Intt!:pela.do
pelo telefone,' o rliplf',TI3.t" <:'.f'r
'mou que a. acu'Sac.ão ér'l. 1"1,,a.
sendo ele' vít'íma' ue ;uínn.
llJ,(lia.

Em outro doc\lmentn enviado
ontem ao presidente da COFAP,
Ú' ar. N'Ino G,aJo, após dcc1aral'

constatada a impraticabilidade

com conhecimentos de contabilidade e Que
saiba falar o português e alemãor devendo ser

quite com o serviço militar e ter boa caligra-
fia. Apresentar-se à
S. A. ·FABRICA DE PAPElÃO liMBO' T em Timbó.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALCOt�ISTAS
pre�à:�"e' d� ttt'S 'bl:ilconist�s ��m �rática, para trabalhar DIA 30,5.53 - às 16,00 horas

em secção-de artigmr domésticOS'"t!' que' saibam alemão e por; '; _ Ato inaugural celebrado 9c10 Revmo. Fr�i Braz, Vigário
I'tuguês, . ,

_ , ,_ '; . _

-

da Paróqu ía, com a pr:::sellça déS, Excía. o Exmo. Senhor
Car�s

.

de' proprio l'lunp9, com ,referencIas e ,pretençoes Prefeito' Municipal, Exma. ,Esposa
-

e Srs. Vereadores. Mé- '

para "�GbBAR", na redação deste Jornal. dicas, etc ..
- Benzimento das Imagens ofertadas por

8. -Excia- o Senhor Prefeito Munlcipal e Exma. Esposa .

.

VER''M'
-

'JEIE� I.QIA
30.5.53 - às 19,00 homs' ,

,
. ; . <' Novena rezada em honra a Nossa Senhora de Lourdes

,-'
,

:: \:';,' . •

': na Gruta. com a presença das Rcvmas. Irmãs Francisca�
, , '

"

• .
n.as de São José, doentes e Membros da Congregação lVIa-

Zwel Zimmel' fuer aUelnstehende 11'cl'Son In sehoener La- I nana.

ge. 'Rua São Paulo :lu vermleten.
'

---------:------'-�,-------;--;---...---
" Naeheres Malharia. Thiell1alllll_ - Telefone 1192 -'

, ,

nua JoãO' Pessoa, 1125.

que encontro para o Brasil a

qui na Europa, como 1105 Es
tados Unidos, reside na super ..

I abundancía de bens que por
aqui existem para vender,
sem que no mundo existam
muitos países aptos �1ara, àd
quir i-Ios. A Inglaterra e a A
lemanha, por exemplo, estão,
no momento atual, pruduzjn
do industr ialmente mais 'do
que exportam. E nHO 1103 que
rem comnrar aa nossas maté
nas nrimas. ainda qUI'; as ven

damos. dentro da naridadé In-,
teruacional-

"
. ,

Precisamo" convencer

gleses, alemães, franee:>fôs e

belgas, que ou nos curnpratu

10U
ternos que encvrrar 110550

comercio com eles. 0.5 conge
lados que temos com H 'Grã

P R O (U R A .. S E, 1-
- -- -

li
- - --

PROCURO gerentes para lo
jas de varejo de grande em
preza a' organüsar. Jnteresse
dos poderão, se dirigir sob chi
:fre "Gerente", Cxa- Postal, 34
Blllmenau, indicando preten
sões e' dando referências.
H- - - _--'-'..-: . ....;_ - _:_II

,

V E' N DE .. S f ,-------"-
,

,

Empreza de ônibus urbana Inesta cidade, com todos os .

&nibus em perfeito', estado À
o segUInte:: "Poço Preto,

CIOm facilidades no pagament�. em Porto União, Santa Ca-
T

-

io {PARA OS RINSi
'

:
, ambem tem à venda oni- tarina é um distrito "'ern 1l/; pndu.',�,} é in'�u:'ic""llC' ;;1r� ,)

bus avulsos e usados e novos" '. <

1+ n '"!
C� 1."UnlO. Somo',; Ulll p',í� '''1 qu_'

-COlmo tambem caminhõe,s de que a tntIcu .ura progrh,,� flrovam que OI h3. (. f'5tarlo lIa ,ni1 • .,: "'",, 'Sé':'
Uma 'máquina' de 'escrever marca "White" para 7 e 8 to- de maneira satisfatória.j .,Iantas brasileiras 111'.1 ol·ganisrp.') q'le ;':-<)ot,,-

"Underwood" - Standard· e neladas.
.

No ano findo, 317 lavrado- realizam milagres. d.) �i!le r"-ccbe na ,,!;mFl't;:hit'� .

u'a máquina de calcular mar- Endereço: "ONIBUS", Cai- res semeand� 37.485 qui'- Cll', ".1;ndo '} clevtõl."":C' l�-i\Ji Pi-
ca "Original-Odhner", por -"a Postal, 432 - Blumenau. '

. ., • Ia e>"j1u's as van�:l.,{.e!l·; cu rr,,-;n:1<'
preço de ocasião e expostas

V
los de sem,entes, obtIveram r-.ll';"'mnntarista.

nesta redação. . E ,H D E - S E uma colheita de 571.130 (.) cE:putado CO',"9 S ;m;;}, I'f'''-

1 Dlur"lcGa'
-

J
. I quilos de excelente trigo. rou('enclo a uma pcrg-unta que

( I M E N T O Um lindo terren9, com nma

ca-l) Quanto ao rendimento per-
Iln� fOj formuladn, d':;;]a:-:m.

• '.
Ola de madei�a e dlve�sos ranchos, centual a variedade La-

('.'.ca da crise' '1 'e 'o rl?'I!!il

��Ison Greuel comunIca que perto do per:unetró ur,bano da Vi- .' .

�
.

travPf<sa:

tem em depósito cimento. Di- la. de Rio do Testo, medindo 50 x geadln�o fOI, a qUe; maIS ,"�<ú';'�hTex-;-g;J:'') em afir;nar

l'ijam se, pan melho'l' infol'- 500 metrll, - Frente com ó Rio do I prodUZIU, porem, em rela- que l1'J.'1 encontratl1'Js "nl -, Elf;do

'mações, à rua 15 de Novem-

I,Testo
e cortado pela estrada geral cã,o, ao péso especÍÍlco, o oré r<:!volucionár'o A caUS:1- é:

'b.t0;, 804�,,'$aIl:l; ,,, Edifíclo�HA' Blumenau..Jaraguá do Sul. Tratar' fr' O' F t ",_ ,-I- ",
_

;'rllSBrla popular r;ener�r;:ada.
CO; "':':'::NESTA; ,- ',', ,eolll: Xodolto ,JUotz, na Empresa j 1�0 ron �na n\':lr .. t:lJOU Estamos numa éPOC,l ',ln qUê!
,.. ,<

'

Karmo Lfda., Rua dr. Sappelt, 1771
se aos demaIS, logrando, na classe a.in'Ja "mil.!-" E,� DNlp.t�,ri78

____.......,.,..""'.__........w"'....w.._ •
- Fone 1435 - Blumenau. Exposicão de Joa('<�b'l íde- e vai caindo nUlln C'Jr:.diqiio ôe

A QDt:.A,1I1 Z A ( Ã O
'. zembró' de 1952), rJ prinl�;- vida quase ind'gna uu ser lIam;,-

�
;

':" ,W�, ,

" '}" �:' ( E' N T R O D E
ro lugar para aquêle'muni- no Essa situação ,\t�C"I'I""

'I'LUM'rillU'ENS'E ll'd
". 1) __

o

Dá auSénG;:l ()..� um p,O"

tnA i. CipÍO catarinense. sendo
(;C'.óS'J de e'Jucac;5.o int,egml; ?oi .-

, ,".", .. '
'

, ' A UT O M O' V 'f 'I f conferido ao seu Pl'cdutor, desnível 'ecol1ômi-::o: c :�) - - ir
..

têm p'ará" venda:' , :' ,

'

J como prêmio, nr.1::t trilha- I
I

rcspon.2;abU'dade !)'jlíti.:a'· A

deira". I
I
C1' :sP. brasilnira - - n" "n: ,1');1. �,y'

J ;.;eguida O' depn�arif) I)rl rLt-;� F'��

I �(�L'�1�N"+�I''''
..

(�IAi>'''·-''�'!,.��E'''''r''''''''D��í'I�,.(����1,!;.�J''�t4i;;t:r.�("'�A'!'�I
����ol�mi�'�Lf�:�O l��:,::�.,'��;��Tl��'

;�� t 14 !BU5 'ilL'JrA,ij! tp Ct�ver�n .}._; ,).frlVC:-iS,l.' i orqu€

___ DR. MECESLAU SZANIAWSKY _'__ nClll!úlll povo se ,['01'111:, p9Jítíca-
lH�di('o do U(;:'i!lital Nossa ScnhOJ:a da lJuz

'

.

mente tWn! :.ttraVi:�·"·l!· Cri8ef' '(;P,!1

Consnltório: Rua JO::)1i:' BONIFACIO N. U2 .:_ Fone 2665 I
i'a natUl'eza.

Residencia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529 II
I<�' jn�gavel.(!ae ",.c.t" "n'r� f'

C U .R. I 'I' [ B A _ PARANA' depr8t15aO polrblca riu n()�GI) 1,E,\O,
Especialidade: DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS • ,

Doenças da ricle: Eczenws, Furunculose, Coceir'as, Man- �chas, es!Jinhas, dc. ---- Glândulas. FaHa, de regras, ,Exees_ $í
so, Flores Brancas, Fr.�e,za sexual, Imt}otência,

Estérmd�-Ide. Desenvolvlmen!o :l:!S!CO c men1<11, et.c. - Doenças (;1'0-
nicé's em gE'ral: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária crõ- '

---- l,ica - Hemorroidas. etc. -- _ __;_;_: -;..
�

,

A'I'ENÇt}O: C(lDf'uH�s em BlumCllaU' n(IS f1ias 26 a 30 ele � I--- cada mes, nu nOTj�[, HOLETZ --- �'t
"A C I S A" - Fone 1324 _

���....�-§'"",�+-,:>--'.).."",,,,>-,,,,;.�..�<e>-�";>"$<"�� �""-:;�"';',>':;;'����«,,,,-���� ,

'BLUMENAU �llni.JfillnlflllniJllillll'IIIJ;I'jllllllll'iIIIIIIIJnlInlrnUlI�II,Jillflli'lllllf.IIH�'I'l�!,innffJIlrUJ,llllrllllmlnuiijti f
Casl1ni.ra -: Tropical e'

Rua 15 de N�������iE � E X P R E S S���_ B l U M E NAU - ( U R I T I B A
, i I_C_A_S_A_'_,�_l'l_�_A_P_IT_.AL_"_....._------------I;: End. Teleg,: lUumenau e Curitiba: '- IJutOUSlNES iE�------------,_

V E ,� DE.. S E I ª
r,.

I i :f
Uma perua {'Fortl F"'3"1 ti-;:: E � s�;It&do os p:·opl'lo.:;r <�or._:af1P�L" '-

'po 1951, para 12 pa5sagé'iros';;; E I
NÃO �J'] POD,'; C'P__;OER

e uma nerúa de aco "GlHC" l;: :: S, FRANCISCO. Cal'[t: n:a :!ií

modelo -1950, para '8 passagci� \ § ª CC',�.! � O !;l'. �� f How 1 n1

1'05 ambas em nerfeito csta- :: ,..$ I 'Ç., "5Hlenh, rl� C9,m\te Ex""Ul ",1

{lo' ,
-, ,r;:: til :: i l.a :cede lle jO!'Dah =>C'l':pps'Ho-

i ..: .. .

I = � 5-' t".'3J,�d, _d�c!nI"Ou hoje, p.;;:.ta,. CiCé �

n,formaçoes no Rapldo Co-I:: l;!)-Q :::: <'e qu" '�e nG NacÔe.3 l;mdt'H LC-

m::ta, - Travcss<t 4 -de" Fcve" I:;: � ,g � �' ê I
<ln cm aos comun�"'ail na ques-

JCIN. !;:; Zoo O '!.'! S... 2 i tfi.'l ,di' epatriarnent'? de

:: tii� I':;l M .11:1 m Z :E i !l ;Iros, não l�avN',á mais .. iínpai ia
-

'j;;lO�J;l g N� =: par"- ,,'.o naçõ"",'dc'lHO('t'úliCn3 p.m

:: C Z -
""l :: I' J:enhum:1. parte 'l::. Orbllte. "Se

-=::;; :s O = Gcv.1lvernlos -- d�ss(; �_'l& -- Ul'f)

� 5', pr'cioneiro nortc .. �,)l"�8nO q'GE
=-; r.ãr.J deseja ser reuatxia:lot ja
§ I mai� podert mo� "e"i'�,e(,ilr que um

:: I SOldado ininljgo ,>;(lcis;?t"rc- par'a cs

=- I Jj;"tados Unido" ett;! qu;tlquer cri-

I I
'" 'ut",". ta"'"•.mu·"'.

Lembre-se que você realizará == I do. ESPC1'O ,que a pessoa q:u te,'c

os seus melhores negócios Imo- =- I a ousadia do pl'Eeipitar-sc na in-

'billários 'Da Organização

BIU-I
Uma _para todos os serviços I :: ê \ r,nmação completamente

< <=�r�da
Dlenaliense, Ltdll., ii. rua 15 'denominados aO' hotel.

I
E ;: I

procure r.o futm'o
.

se cwnh[cal'

'cle N9Vl'mbro 870, 1.0 anda.., E uma l)ara copeira. S A(lEI'rA;:U.:;� VIAGENS I!:Sl'ECIA18 O �I' �l:lhr; (1;5 acol1te����tos c

lem
,aia ,ttr.· 5. com telefone lIm�. Apresentar,-se no. Braz llo- = - .'eglll a orne"e!' e a ,e� CX" (IS

....dn"' ••" .....h ..�-....... n....,."",.._ te1, a qualquer ho:ra. �numHmunUhmnmimUHmnmmummummnüilmmimmmmUm(mun mmlJUllllmmmmmiiiii' ii {"rónica esportiva.
,

, ,ttr4� 5�rraI'ia éÍit '»le:ritl1 fUI_!Honameuto na cidade "Parai"
so d(i. Norte", EstadO' do Pazaná.

,

,

.. ,,JIl'�,to, C6Dl, 'a: s�r.l·ar,i-a' tem um camftnhão, 3 alqueires de'
terra�' com ;1 casas" e--2.80fi pés de café' cí�m um ano,

Tratar com Alfred(l EIling - Paraísb dó Norte - ou com

Mário'J'unga - Cxlt. P;oi;t�l ;no .IH---"':RIO DO TESTO.
W

>', • J � � " ",.'
-, •

<

G{l'juch wird fuer cin kinderloses Ehepaar in Curitiba
(Parllná) eiile' gu:té K'oecãin, welche auch Hausarbeit ver
richtet. Eintritt moeglicJmt bald.,Vevorzugt ein Maedchen
uebér,2ã Jahr-e· GuieI' Gellalt: AlIe naehere Auskunft er
teilt, 'Herr'Oswald von Buettner in Brusque and den sích
dlé Betreffendé brieflich: wenden kann oder auch die

RC�aktión díeser Zcifung. "

'. ,

TiM O S VAGAS PARA
�' Tecelõe:;i jàcquard

.. Aprendizes tecelão i
"

lispuladeiras "

Os interessados poderão apresentar-se a qualquer
dia, Inelusfve aos doming(]lJ� na

' , -

fABRICA Df (ADARfOi'E BORDADOS HACO S.A.I �, :";', ,__
'

..

., ,

,

--- Vila Itoupava_

--,A-U,-X'-LI-A-R<
......

D:E

I

E S ( R J T O' R 1.0
"M9ca ou ranaz com boa letra. Que saiba bem calcular.
pode apresentar-se f rea lNCARl'IIA LTDA., Fábri
ca de Brinquedos, Rua .loinvíle <Vila Nova).
Nãó' precisa saber datilografia.

��----�-----------

PRECI S4 .. S:f
empregado com boa caligrafia para servico de con
trolador. Apresentar na firma BRErfKOPF' IRfo/lA.OS
Rua Itaj.aí, 682 - NESTA.' ,

,

:AMERICANO
com duas rotaçõe'5, -úlclusivc'
long-pláyang.·' Preeo

'

de oca

síão.: Informações eom Aldy,
nesta redação.

Uma. 'sala de jantar oü-mpos
ta de: mesa, cristaleira. bu
fete, '2 poltronas e (I cadeiras,
estUo" rústico. por preço de
ocasião.'" Ver,'c tratar ii rua
dr. BQnifácio da Cunha, 51,
s�brad�.

Diversos '16tes na RUa. '1 de,
SetembJ'o. ptimo loca.l para,

mora.dla.
1 terreno \fe 750 metros qua

dra.4ot', no Bairro de Bom Re·

tlco. �nço de ocasião,

1 te!�en') no Jllrdlm Blun'e·

Automóvei!>
'Cáminhões
Camionetes

Usados
Usados
Usados

TROCA
VENDA
COMPRA

nau, IlI"!1lndo 1: metros por
40. Lllcal de grande futUIU.,

Lotes em divev.Als pontos
da. i:idade.

1 bungatow no Dllllro da. V'l

:ha. qnáse nov.). 'reneou de

420 metros. quadrados. Otlma·
situação...

1 casa. na praIa de'Cambo-
11ft, com 3 quartos. 1 sala, ba
nheIro, 'l!ozL>lha e quarto para

emprc,;�da. Terreno de allfox}
ma�amente ;:8m x 30m. Dista

'i0, metrQs da praia, otimamen-
te localizada.

. "

Concessionários!

CAM;INHõES F. W. D. (Four
Wheel Drive)

TRATORES: L. H. B. Diesel
"

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

-- Linha -

MOPAR

Diversos lotes e casas na

Prãia de CaJIiboriú.

I.

2 eil;genholl'de serra no mu

nidpío d� lbirama,
_

11,5 quilo
metras 'da estação de' Matador.

Arca "de 'lO triÍlhões 'de metros

qua.dratIos. Terraíi" com grande
quantidade de 'madeira de leI e

que se' adàptam' a dIversas em.,
t\uas. Preço tl� ocasião.

.

Unta' casa' resiúencial
terreno de' 7 SO m2.;' no centro'
11m -terreno "de' -7&0 m2., '

centro ,I:i\ cidade,
'

-

, '

1 recularia, 1 fábrIca dOe Óleo
!a5safraz, 'I serrarIa"quadro de
centro, '1 fábrica de pasta me

.ãUica coin 2 serrarias "Tiçot"
e "reserva de 30.000 pinheiros
adultós,

-

1 linda fa.zenda com

50.000,008 ·lJletros quadrados,
tudo, situado no município de
Taió.
LÓ�5 em Curitiba, situados

eM dlv�rsos pontos da cida.de.

�orreJ:los de grando e rápida
valo..,ização. OtitÍlo" emprego de

capital.

.PROCURA..SE MOÇAS

, "

f

nau
DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

DO HOSPITAL SANTQ ANTONIO
--PROGRAMA--

Cine

2.0 filme: DANE CLARK e BEN JOBNSON. numa vío
lenta histo'ria do velho Oeste, anresentada .em befissímo Cine-

'Ol;�u forle Da'· Viu·
-,

Três homens c uma:mulher,., ·}-.ig-'H!os,!,elo ódio, pelo amur' e

pela sêde··�(le vi:lÍgal:íça! A Iuzía dos �ndi<,; NaY�j-0sl A trai

cão do'homem branco! "FORTE DA VINGANÇA: - Um fil·
me recomendado: às nessoas de 'nervos fortes!.
NOTA: O setlado será exibido em' sessão noturna,

Preços de costume,

Bretanha, a França, a Belgi
ca € a Alemanha, só há uma
via para liquidá-los, que são
as nossas rnatórias primas.

chineses ncr ocasião da
violenta luta à 'baioneta,
antes que os turcos fossem
ohrijzadot; p- abandonar a

PLl:;i�áo. Em· tôd05 os de,
mais pontos da frente ocí
(kn1 al, os aliados 5C man
têm em suas posições. que

poration.
O sr' Teixeira formou-se

ATEN(AO!
, ,

em uma escola de aeronau

tica dos Estados Unidos, e

de 1940 a 1947 trabalhou

PROCURA IS E uma •• '1001110 00

UlÓl.liOilllO

como mecâni_co
ro, no Brasil. DRÃG'E43

URSI'
XAVIER f

{'n�r::: o.� orrr50s pJht ir')S Gue go
\-er�l!:urt (j' Br'asH tl' :.:.. "!(-}('dyil1ndlt
Ulna d :;soc:açfi,(i q'J(' ,. tl. fruto

das nn,:=::l.S defic:énc:as dr; f(ll"
VENDAS A VISTA É A CRE'DITO

LADISLA:U �LFAIATE, EVA

raação"
�Fina!nl�ntc 'ti'SQl}' '(!�. IJ3.1áVT::r: r"

31. Luci':>' ·Biltcn(:.)n�t, que '�tp(,n
lou 'como fator'c'l pnnc:.pah 't1,.
:i:tuação ,"tua!': ,\ ,�;.,:;€ "de 'I}l''''''u
c5_o; cl'"t-e de nlvI'a.i11:J3 E: (-ri:<1;t

úe �ducação dem,"f:r:1t,:.�,\.. A prn" j
pusito do 'UCÕ1,:JO, nÚ\�Hr �!\�rf; r,)

Bra'dH e os E(;tado;; lTniclo��. d:,��'
'fiF.: C deputado ml,t1�lT'r::

-

r.1., Frnueisco �il!iio I\lueUe-r e

{;arl!>', -AlbHt!l 'Thlsen;
l'5D,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BLUIUENAU, 31\ 5-1953

do Brasil
crtmtnadé -em moedas Mtrangei
ras : dólares. 131,6 mlhões. 11-
bras, 41,9 mil-hões; franccs-rrurn,
21,9 .

m ilhõM; Iranco-papel, lD1
mítbões, � florins, 6 milhões.
As dividas externas pertencem

a São Paulo, 381 mílhões de cru
zeiros; Distrito Federal. 344 mi
lhões; Rio Grande do Sul. 189
milhões; EstadQ do Rio, 148 mi

lhões; Minas, Gerais, 136 mllhões
Bahia 1-'6 milhões. O Estado que
menor divida apresenta, é o Ea

pirita Santo, com 40 ��ll�ões. Sii--.>
OS seguintes 05_mumctmoe que
'tem dividas externas :"'ISão Paulo
99'milhões de cruzeiros; Santos,
65 milhões; Porto A-legre. 60,7
milhões; Belém, 40 milhões, Sal

vador, 28,5 milhões; Niteroi, 20,7
milhões. Recife, 8,8 milhões 'oe"
Manuas, 1 milhão".

DAENISCHES
Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,fobias, idéias fíxas, ínrttabíltdade, esgotamento nervo
so, insônia; falta de memória, "neuroses cardíac-as {nervosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),etc. _' Problemática sexual e afetiva. Narcoanálise. _

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de mil noveccntos e

cinquenta e três, pelas quinze J;oras, reuniral?,-s�, na séde da socie�ladc.
à Rua Floriano Peixoto, número dezoito, prrmerro andar, nesta cidade
de Blumenau, os associados que assinaram o respectivo livro de pr.esen
ça e do qual consta o necessàrio têrmo, lavrado e assinado pela .Dlreto
ria para fins desta reunião. Em obediência ao disposto no. arbgo d�z
dos estatutos em vigor. foi pelo senhor Adolfo Schmalz, diretor-presí
dente da sociedade, instalada a assembléia, declarando o mesmo que, em
se tratando da terceira convocação e estando presente o representante
dos ausentes, senhor doutor Osmar Medeiros. nomeado pelo ::xmo. Sr.
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a mesma se reaüzava, va
lidamente, com qualquer número de sócios presentes. Em seguida decla
rou o 'senhor diretor-presidente competir aos sócios aclamarem um dos
presentes para presidir os trabalhos, lembrando para tal í,tr- o nome do
senhor doutor Osmar Medeiros, Indlcação que foi aprovada cor:'- uma

salva de palmas. Assumindo a presidência, agradeceu o senhor doutor
Osmar Medeiros a sua designação e passou a escolher os sócios senhores
lrineu Schwarz c Kurt Arno Krause, para servirem de primeiro e segun
do secretários, respectivamente, com o que ficou constituida a mesa.
Dando início aos 'trabauros, pediu o senhor presidente ao primeiro secre-
tário que procedesse a leitura do edital da terceira convocação desta as

sembléia, o qual tem o seguinte teor: "Mútua Catarinense de Seguros
Gerais. Assembléia Geral Extraordinária. Terceira convocação. São con

vidados os associados desta sociedade para se reunirem em "assembléia
geral extraordinária, a realizar-se na sêde social, na Rua Floriano Pei
xoto, número dezoito, primeiro andar, nesta Cidade de Blumenau, Esta
do de Santa -Catartna, às quinze horas do dia 2'f de mâío" éIe '"1953, com
o fim especial de ... tratar do aumento "do fundo Inicial, mediante a rea

valiação do ativo imobilizado. Blumenau. 8 de maio de 1953. A. Schmalz,
diretor-presidente: A. Wollstein, diretor-gerente; E. Freitag, diretor-se
cretário". edital que foi publicado nos Diários Oficiais da União, do Es
tado de Santa Catarina, do Estado do Paraná. do Estado do Rio Grande
do Sul, do'Estada de São Paulo, e no jornal local "A Nação", nas edi
ções de dezesseis e dezoito, doze e quinze, dezesseis e vinte, treze e

quinze, dezesseis e dezessete e dez e doze de maio do corrente ano.
respectivamente. Coneluida a litura do anúncio e entrando no único as
sunto da ordem do dia, solicitou o senhor presidente ao primeiro secre
tário para que. lesse a exposição justificativa da diretoria c o respectí
vo parecer do conselho fiscal, docuinentos esses que se encontravam so
bre a mesa e contém os seguintes dizeres: "Exposição justificativa da
diretoria da sociedade "Mútua Catarinense ds Seguros Gerais", refe
rente ao aumento do Fundo Inicial COm a reavaliação do ativo. Senho
res associados. A constante desvalorização da nossa moeda e o eonse
quente crescimento dali> ·valores dos objetos móveis c imóveis. muito
tem preocupado a administração desta seguradora, dado a situação
desfavorável que se vem apresentando na capacidade de seus negócios.
Em contato diário com as cifras representativas dos valores dos bens
segurados, mais de perto nos é dado observar o crescer ininterrupto das
responsabilidades assumidas, sem no entanto encontrar um justo para
lelo na capacidade de retenção desta organização," isto pelo fato do
crescimento normal do seu potencial econômico se tornar insuficiente
para enfrentar a situação anormal que atravessamos. Registra-se, mes
mo, um apr-eciável desnivel face às suas congêneres sob forma anônima,
cujo crescimento de ativo liquido (único fator deter��nante d� lim�tc
IE.'gaI de capacidade de absorção própria de responsabflidades), c muito
mais pronunciado do que numa mútua. Enquanto aquelas dos seus lu
cros aufcridos apenas distribuem uma relatívarnente pequena percenta
gem em forrna de dividendos e participações. passando a maior parcela
para reservas patrimoniais, com estas opera-se o inverso: distribuem
a maior parte de seu lucro. como "retõrno aos sócios segurados" c 'ape
nas uma pequena e inexpressiva percentagem é destinada a fundos de
reserva. Dai o lento e desiguaI crescimento ele seu ativo liquido, Com o

advento da lei nr, 1.4H, de 26 de novembro de 1951, prorrogada e am

pliada pela lei nr. 1.772, de 18 de dezembro de 1952, !lprescnta-se fl.I,so';
cieâade a possibilidade de atualizar, em parte. o seu índice econômico.
servindo-se da reavaliação dos seus bens imóveis. Em conformidade COUl

as disposições das citadas leis, poderá o ativo social sér' f�recido com

um aumento de Cr$ 1.200.000,00, reforço este que virá colocar esta se

guradora novamente dentro de sua real capacidade de "absorção dos
riscos nos quais participa, colocando-!'. em condições mais conscntâneas
com a situação inflacionária que atravessamos. Obtendo a presentc
proposta o beneplácito da assembléia, alterar-se-á o ztual Fundo lni�
eial da sociedade de Cr:;> 1.000.000,00 pari?( Cr$ 2.200.000,00, e, eoneomi
tailtemente, o respectivo dispositivo estatutário passará a ter o seguin
te teor: "Artigo ,4.0 _ O Fundo Inicial é de Cr$ 2.200.000,00:, (dois mi
lhões e duzentos mil cruzeiros), totalmente realizado". Vimos, portan
to, pela presente, submeter à vossa apreciação o aproveitamento da
faculdade legal em alusão e para cujo fim estamos convocando a 8ssem
bléia geral extraordinária, para decidir a respeito. Blumenau, 5 de maio
de 1953. A, SChmalz, diretor-presidente; A. Wollstein, diretor-gerente:
E Freitag, diretor-secretário". "Parecer do Conselho, Fiscal. Os abaixoa�sinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da soeiedade "Mútua
Catarinense de Seguros Gcrais', com séde nesta cidade. reunidos, extra
ordinàriamente, por convocação ria diretoria, para o fim de examinar
a exposição justificativa referente ·ao aumento� do Fundo Inicial, com a
reavaliação do ativo, tali como permite alai nr. l.H4, de 26 de novem.
bro de 1951, modificada pela lei nr. 1.772, deI 18 de dezembro de 1952,
depoi� de apreciadOS 05 termos da citada exposição e de' amplamente
discutida a matéria, resolve, por unanimidade, aprovar. sem restrições.
dita exposição, e recomendar" a sua aprovação à assembléia geral extra
ordinária já convocada para tal fim, visto consultar, incontestavelmen
te, os interesses da sociedade. Blumenau" 22 de nlaio de 1953. Dr. Luiz
de Freitas Melro, Dr. Júlio H. Zadrozny. Leopoldo Colin". Satisfeita
essa formalidade, foi pelo senhor preside11te declarada aberta a discus
são em tórno do assu�to ventilado, em ambos os documentos que acaba
ram de ser lidos. Decorrido algum tempo. c ninguem se manifestando
a .respeito, o senh'or presidente os submeteu à votação, logrando apro
vação unânime dos presentes. Não havendo outro assunto na ordem do
dia, o senhor presidente suspendeu 'os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da ·p,ta. l'teabcrtos os trabalhos. ioi pelo segundo secretário
procedida a lcitura da ata e, em seguida. posta em discussãO' c votação.
merecendo aprovação sem qualquer restrição. Dr. Osmar Medeiros, pre-

1 sidente: Irlneu Schwarz, 1.0 secretário. Kurt A. Krause, 2.0 secretário;
Cia. Mercantil Victor Probst, Cun Probst; Curt Probsl. _ Fabr. de Gai-

I
tas "Alfredo Hering" S, A. Com. e Ind .• , Dr. Júlio H, Zadrozny -. Dr.Júlio H. Zadrozny _ Aloysio Michels - T!'.ufik ld _ Indústria 'l'ex�
til Companhia Hering, Jngo Hcring _ lngo Hering _ OUo Hennigs
,- Tecelagem Kuehnrich S. A., H. John _ Herm�nn John _ E, J. ltegel
- Sebl'.ld Otte _. Heor, O. Grewsmuehl - Roland OUe _ FreymundHuscher - Miguel Rataschesek _. .Tuvelino Simão Santiago - Erich D.'Brandt _ Livonius & Cia. - A. WoUsfein - A. Schmelz - UranjaTrêis Figueiras, A. Schmalz _ Newton Jono Laux _ Conrado Iltzig _Victor Pedro Garbe - Ralf Kel1ermann _ E. Freitag - Dr. Luiz deFreitas,Melro. "

,

A presente cópia datilografada confere eom o original que 5e el!�contra lavrado no livro de atas nr. 3, às folhas ,dez�nove verso, vinte.,vint� verso, \�illt.(lo e lhn e ,"lufe c· um Y�l"so
..

� Dlil1nen:'Hi, ?'1 \14'- l\l::d(�d" 1953, - K{TR'J' .'\. lUtAUSE _ ".0 Sec�'et-áxio.
"

MU'TUA CATARINENSE DE SEGUROS
Cópia' da Ata da Assem bléia Geral
néria da Sociedade M u'tue Ialatinense
Seguros Gerais, raalilà da em 21 de t'�aio

1953.

GERAIS

Wü; wír erfuhren, w�rden ím Bíologlschen Institut
zurzeit . Studien zur Hersteflung eilles verbesserten Impf·
stoffes gegen Matf- und Klauenseuche vorgenommen.
Momentan stellt· das. i�stitut keíne Impfe dafuer her,

da'ss mít der Herstelhmg schón in
bi:!gonnen w i r d. ; S o d a n n

,Lieferung grosser . Mengen dieser
Lymphe an die Viehzuechter wieder in Gang kommen.
Der neue Impfstoff 5011,"wíé voráuâzusehen ist, besser als
die bisher gebraeuchlich�n seín,

Extraordi
de

de

NO,RD1\MERIKANISCJjfER. BESUCH

I
.

General Hoyt Vandenberg, der Neffe .des verstorbenen nordameríkaníschen Senators .'. Artur Vandenberg
und frueherer Chef des Generalstabes der nordameríka

I nischen Lutwaffe .trifft in díesen Tagen auf Eínladung der

I
brasíliantschen Bundesregíérung in ,'Rio' de Janeiro ein.
Er wird etwa fuenf Tage in der Bundéshauptstadt verweí
leu' und dann auch andere Staaten ",. besuchen, um sích
ueber deu Stand des Flugwesens in' 'Brasílíen .zu ínfor-
mieren-

I EJ X,E1IA
, ""»rofessor 'Cated-rátici." da Universidade do Paraná.

. Horário: Da' 1 e mêia às 5 e mêia da tarde. Pela manhã:"

'só com hora marcada.
Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da manhã.
Consultório: Rua José Bonifácio nr, 92 - 1.0 andar.Telefones: 3326' (resldêneía) e 4436 (consultór-Ío).

CURITIBA

BARR,ETO PINTO
S - Cristiano Machado, afinal. vai ser o nosso embaixador junto
'à Córte do nosso bom camarada, Pius XII. Escolha acertada. Cris
tiano e um homem de bem, ·Bom politico, com elegância, aproxí
mim-se' do senhor, na hora precisa. Depois ficou no oratório, mui
to tempo, esperando a embaixada, Poderia ser pior, porque há
muitos Cristianos que foram postos à margem, e outros for�m
abandonados. Olegário Mariano é o outro embaixador desta forna�
da. Também dará conta do recado, com maestria, embora Salazar,
apesar de Papa-Leigo, seja um osso dificil de se roer.

II _ Many Crokatt preferiu afastar do seu cargo no 1. A. P.
C. para. se defender melhor. E' um gesto que merece ser consig
nado .. GurgeI, porém, não seguirá o seu exemplo, nem muitos ou

tros que estão envolvidos, enquanto já dono dos segredos, o Lute
ro espera o frigir dos' ovos, 110 inquérito policial. A sujeira, porém,
é de arrepiar os cabelos.

III _ Cem a renúncia de Segadas, na Câmara, e a sua pró
.. xfrna "investidura no. Tabelionato, os, candidatos eternos a minis-'.

tros estão assanhadíssímos. O senhor prefere ir tocando o barco,
meio adernado, mas de modo cauteloso. Ouvi, ontem, dizer que
deseja muito que o Danton reassuma o cargo, para o que fóra no

meado, quando assumiu o govérno. E' d:'. técnica getulíana. Assim sé
verificou com Xico Campos, o grande ministro, e com o magnífico
Osvaldo' Aranha, que só não voltou 'a ser ministro, nesta nova
fase, por que deseja antes a faxinada, ou a vassourada.vno dizer do
Estillac Leal, que lhe vcí dar muito trabalho com o seu mexe
mexe dentro dos quar-tcís c nos meios de idéias avançadas.

maisum raelio em sua casa!
marcas

- o radio que dispensa propaganda.t

"GENERAL UfIRI!"
Meister ?"
auf der landwírt-.

- o nome é uma garantia.

"AIs Sonoridade,

seu lq_r
"STANDARD ELEIRI("

...,- Linhas ímpecaveis a-

der

uer
a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

_ Or�
gulho da industria néicio�
nal que pode-se comparar
'corri qualquer outro radi�
importado.

Qualquer radio das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Prflsdocimo SIA em suaves pres�
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é uma garantia. Peçam uma demons-

. traçào sem, compromisso.
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QUARTA PA'GINÁ

(I
'O DIREITO DE NASCER' I mor não vem a desviar o In
Finalmente, c para satiG.!'a- tento de Coo.r;Cl', que logo

ção' da plàtéa blunrcnauense, vendo-se em condieões de
aí está o filme traduzindo uma combater, por um ferimento
novela que mais movimentou recebido antes sae em busca
c . impressíonou ao povo da de Steve, um 'dos três procu
América Latina: 'O Direito rlp. vades e logra matá-In, valeu
Nascer', extraído da novela do se de um estratagema ex

de Felix Caignet e que o Cine «.epctc1ual Todavia, Ràymond
Buseh lançará amanhã. do- Masse;:, um dos outros 'PUteU
mingo, a partir dàs 2 "horas radns, vendo-se uel'dido, reu
tla tarde, com sessões ainda ne uma quadrilha ·de bandí
às 4,30, 7 e 9 horas. dos e ascalta a fazenda, pren
Não se torna necesnário Ia- dendo a lamBia. Couper, que

larmos sobre o enredo deste se achava nreso, COILSe:Yu,� c

filme, o qual é por demais co vadír-se e �lai narte nàm� a

nhocldo, através das pr;ogra- fazeufb. illas êomo ãcab:uá
mações radiofônicas, que ían- este sangrento conftítn.? (�on·
çaram !lo,' todo o' mundo lati seguirá C001}era Ilculdar
no, Os famosos capítulos des-

_.

ta Impr-esstonante uarrattva-
Vamos nó} referir, totliwb.

sobre as osperanças de Alber
to Limontu, os anseios de Sr
ror Helena, a angústia de Mn
mãe DoIOl'CS, que estão -redí
vivas neste filme que mostra
em carne e osso os heroís que
você amou atravús da mais
famosa radío-ne-vala do Sé�11-

.
lo,! Coube ao cinema mexica
no a iniciativa de transportar
para a téla esta maravilhosa
hlstõría e, para isso, foram es-

. colhidos os melhores intér
pretes <10 cinema mexicano,
destacando-se entre eles o ga
lã Jorge Mistral, no papel de
Alberto, Límonta; Martha
Roth, no naneI de Isabel Cri,,
tina; ,fosé- Bãviera, como Dom
Rafael de Juncal; Lupe SEla
rez, como lVIamãe Dolores;
Barbara Gil. cerno. Maria Te·
l'c5ai Gloria- Marin, como So
ror Maria Helena, e tantos
outros.
"O Direito de Nas!)er", con_

fOl'nlC já frizamos, estará em

��arta<. a 'partit' de amanhã,
domingo, s 2 da farde, no Ci
ue Enscb,

t�u fllEBELO
Advogado II

I
I
I

Atende em qnalsquu �.

marcas do Egtado
- BLUMENAU

·'iNCO"

!
"VINGADOI� IMPIEDOSO" I

O Cine Blumenau está ar

"nunci,uHlo para amanhã, em

suas ses5õm; fI;:l; 4,30 e 8 lw
I'l.fS, a vlllta de um dos nlais
querido8 c famosos astres do I
cinema americano: Gary Coo-'
llCl'. ,1'�1� ;Iprescntar:-s�,-ã no i
fUme 'o VilngadOl' ImpiedO'- IIr:c", uma historia que enio l

doua dI' c{)m�ço ao Hm, ll<llo
seu cfn'edn rico de cemiS im·
pn'SSiQn::'11tc5. (I nlm�' nana
a historia UI' um Ofkial rlf'
Exén:Ho (�;mfederado, que a

pris a guerra rivil_ d:irig�-se
para: a cidade de DaHas, em

Il>ll�l!'a dI' hfs malfeitores q.ue
llestnüram f;eu rancho, alem
de ,H',tbarem com Sl.l:L fortuna,
Na dUi,IT-i:m"a flue o trans'
port.a, C I.'flll<:l' conhece LeU
Erickson, um rieaço· de Bos
ton que vitlha na qualidade
l1e chefe de ,wlicia de Datas,
mas que {l ql,c ma-i; desejava I lpra ir fazer nuu visita à sua

�noiva (Ruth Rom.an), que era f
filha de um abastado ranc.llei- ,Iroo Amho3 tornam-se amIgos
e resolvem trabalhar em co- í
ordcnaçã:., �lara a caça ·aos I

refedlks b;UHUdGs_ Ao chega
rem à fa'1.ClHh tio l,ae de Ruth
Erick:õoll ex�lica a eia o pla
no de 'Col,mer, c· a moça _sen

.te-se então surpreendida e

�as-l'cinada lcor :l'(iue1e f()rasteIro
,tão audaz. Entretanto, este n-

JAGU!RIEE
Fórmula do Dr.

Domingos Jaguartbe,
à base de coeI'ana,

a milagrosa planta da

GRANDE LIQUIDAÇãO DE ANIVERSARIO DA

(asa r
DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS .rAIVl:\"íS VIS

TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS,

_ NãO DUVII:'F.�;l. - E' LIQUIDAÇAO REAL_

ESTA' ALCAN('ANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE

CIDA'PELA C A S ABU E R G E H, AOS SEUS

AMIGOS E FREGUE,ZES,
CASA BUERG.E'R LTDA_ - Rua 15 de Novembro, 505

BIX1\'IENAU ----

IIORIZONr.rAIS:
:; _ Nome dado a diversas arvores da f�.milia c1a� 1egu

lninosas. 3 - Triture com DS dentes. 9 - Colera. raiva. 10

_ Simbolo qlJÍ!nil'�1 do alumínio_ 11 - Rei de Bazan· 12 -

Cidade da Caldeia. 14 - Prefixo ele falta. negação. 15 -

Novo, modc�rno. 17 - Nome de suíno muito baixo e gordo. lU
Alindar-se, pl1feitar-se.

.

VERTICAIS:
1 - (Brasil) !)e�ad(} grilhão de ferro com que se pren

diam os escr;n'os. 2 - Esoanhola. 4 - Fonte de luz. 5 - In

dígenas do Maranhão, ti _:_ Chamamento. 7 - O mesmo que
iras, 13 - Criminoso (alítigo) _ 14 - Anuente do rena. 16

Designação de ngente: autor. 17 � Ama seca.

Senhores
RECEREMOS

CREME DENTAL "COLGATR" - PEPINOS EM VINAGRE
"HElUMER" - EXTRATO DE TOMAF!'I� "mOA"

AÇUCAR "lTNL'iO"

I HEUl1NA DE LICHTERFELD
ES'fA pagina, do hoje é; derli

ca d», e.spec ia.Im cní.e às Donas de
Casa que residem no interior 011

eI;l �a�e�d�s �!sta��e, du �:n�u: I til' eEü·to. A pasta, uma vez fria.
lator .os e c,ons�Ito� lOS medtccs c poderá Gel' rnaquccida e usada
tambem , -, de Instítuto., de bele- novamente. O melhor rnetl)'{o de
za. :z:caqueccr a 'cataplasma é Colo
lfn1 dc-: recut-sos (,o'seÍl'os ma-:s cá-la aobt-e uma vasflha C01l1 8-

eficazes c .bcrn antigos '.'lão as ca- gua quente dentro do forno. As
tnpíasmas. .sím com o calor e o· bafo da a-
Toda a mulher sabe que pxle -gun do recipiente aquece se de

ajudar·,;", em nccecsidude de vídarnente. A� cataplasmac preci
chamar o mcdlco nos casos de sam ser Íé�tas pelo rnenos 2 a 3
infl<1maçôcs das ilandulas, abces-

vezes por d'a:e '"erem mantldae
1305 purulentos e em caso-s d(' (\0-' durnnte unja a duas heras.
tíca <1" r·nê ou fig:.:lo, aplicundn COMPRESRAS SECAS
cataplasma�_ QUENTE:!l

f'ATAPLASMAS
Uma colherada {'� 781" nha

mostarda ou de linh::1çri fervida

corn a;�i.lR. (:.\ ... n I «Io a- ror-mar H-

ma nasta P3-pes;;:) ii colocada �O"'
bre um trapo de linho ou algo

A par-te doeut e do corpo
ser unta da m-evlament c

azelte. co!ocan,;';-sé n cata-

Elm alguns casos por cx=mplo
nas dore« do ventr-e '3ão aufclen
t,ps as caf.aplasrnas si�Ca3 f? quen
leso F'azem-ve pe�leen:-t�J atmcra-

po humano, -iázencl0 o

normal.
COMPRESSAS DE MOS
TARDA

1;:1 extrair h'iflatllações internas.

A farinha, de mcstardu é místu-:
ruda etn'iÍ' agita quente até for

mar uma' pasta que;;e espalho
'30bre um paz» de algodão ou ,'

nho. A pele se tornará vernl('lha.
P. ardente sem, no entanto:' 1)):'0'
(luzir queimaduras -Ós\p.);, a com-.

lava-se a parte
- a jovem

mann, filha do

sra- Agnes Wensk,
nesta cidade;

\

« II
o MA.lS VARI�.DO SORTIMENTO

AS �1AIS UNDAS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a longo prazo

ii R O S D O ( i MOS. A.

Rua 15 de Novembro, 900 _�. Blumenau

Certos progénítóres têm ta. A cr ianca deve sentir que
em _l10uqu;ssima conta o que, existe uma

-

autoridade acima

pode fazer, dizer .. sentir a. da sua própria, para que mais
criança, e acham que .só po- tarde tenha o senso do

_

de-
_. . '.

derão lev l-la em considera- 1 ver, da lei, de Deus. Nao a- funcíonárfo da firma Walter

ção quando tiver atingido, nule esse sentimento necessá-] Schmidt S. A .. e

uma certa' idade_ Isso é um rio, pond'Ü'-se constantemente -= o "r :r�cob
erro, _l1:rque, mesmo que as à altura· de seu ,filho, tirando-

. -

..
palavras do' seu filho possam lhe completamente a idéIa da Mueller, reSIdente

purccer sem sentido, elas têm sua autoridade. de.
val:or, �1orque sáa -as que ela Tambem não seja dema- I .., ,

diz, porqtie são a sua realida- I siadr,· severa (ACIMENTO'"I Não o amedr:onte e não des- J J

l'trua a sua p·ersona�idade com I
..
- Realizar-se-á hoje, er-

a e:xcess) de autondade. NeE'-j vil religiosame t 1 (l
! se caso, quando adulto, seu e,., n e, o en ac.

; filho lhe sera um estranho e, i matnmomal das gentis srtas,
!coísa pior,. terá sempre ne-I' Alcinda e Âlaide Silva, fio,
, éessldaqe 'de uma autoridade lhas do casal Manoel Bento
l qualquer sàore ele. A autoll 'l - "

: ;!::tdõ! excessiva impõe imb!- aa SIlva - Bernardma da SI1_

ções, 'das qi.iais lhe será dHi- va, com os jovens Orivaldo
! cil ,líberta'r-lie; uma criança Silveira e Salvador Saldanha.
! deminada 1")or excessivo 1)ui;o- O ato ·civil terá lugar
ridaoe s·erã um adulto tinEd'J,'

I convencid? de ser -inferior a
10 horas, na residência das

i tjrlJ�, incapaz de fazer-se va- ·ncivas, testemunhando-o o sr,

Iler.
-

Menso Michel e exma_ sra.
I Lembre-se e Euclides Saldanha e exma.I A psicologia mooerm ail'i-
'·bui à infancia a fonte do bem senhora, respectivamente pqr

í e do mal na vida dos !ndlví- Alaide Silva e Salvador Sal-'
! r:_?o-5_. Un1a ·boa Q_U má ��uca- i danha, ·e Paulo Cense e exma.
I caJ ·se reflete lrremerna\(�l-

sra e A- '--v", lf(mentE' sobre toda a vlth de
.

. sr. n 'o ram e exmu.

: uma pessoa. �)elo casal Alcida Silva
I

Fazendo suas·COWllras nas M O DAS C fi A N E L
Sensacional concurso parcial com a distribuição de
mais de Cr$ 350.100,00 de prêmios. As

MODAS (HANEl
disfribui a cada fl'éguês que comprar PARCELADA
�ENTE mercadorias no valor de Cr$ 1. OOO,QO um Cu·
pon G:ratuito num�rado "LAR FELIZ" para concorrer

ao sorteio, no dia 24 de Junho de 1953 pela Loteria,
•

Federal,

MODASCH

I - Matriz: I T A J A I'
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

»

total do não

Capital
Fundo de Reserva

em 28 _ 2 . 53 mais' de
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Empossados quinte. feira à noite os novos
Com U nrcsenca de diver-j Inicialmente, falou o dr,,) s_r, Germano B2�luscbi, ex

sas das maís presttgiosas fi- Lauro Freire, presidente do mai-rral do Campeão
guras da família palmeirense. C:msc1no D:1iberativo, cujas I tenár.io. o qual não poude
foi cmnossada na noite de palavras exaltaram. as qllali-! comparecer, por razões
qUinte feira, na séde social dade s dos 11e\'OS diretnres eS-")l'derd llarticlllar.
do' Clube Náutico Aruér-ica , a rneraldíuos. a qUE'I11, na oca- En' &UH craçãQ o destacado
nova Díretoria da agremiacâo 5iã l, deu posse. Discursou, a procer alvi-verde disse dos
da AJ;:lmeda Duque de Cu' OCSLlIJ o sr: Martinho Veíg�·,' méritos indiscutíveis do 1:1'a
xias, eleita f. 26 do corrente, 'IUc i ,·presc.'tou na reunião oalh« incansável e profíC!;lO

es
esclaretime lo OPÓ Ueo
orlh,o da 81 divisão

a1r.rn I.J. norern � em entrar no gr 1_ dentro do cercado, sõmente 05 só
.madu , O pre�l!::lcjde do Vasto Vpr_

j!
10� r_, um :bnm numero de adeptos

ln, ltlCtHJF"lr_T;-l(lo ('''111 a mnnif'outn- rto I!rE'nJl'J Ioc=L

{'rI!..'. orrtcnou que tlldm� s aissem, Por lanto; nem ioP," r Ic1'C;, nem

ln ClP(. ttl! ;- tPlldlfÍo ímediatamnn- j �-l:;_' ,'�f� ntes .:1dCl1tl'Jrarn o g,rann
..... P':-t'llI"'uecc:ndo d ....pors di .... t'J. 't( onclúo na. 2'a. Pá�ln;] letra O

� �--------------- - - --

� -,

Depois daqueb. Irincntável 0-

correncín duront; u preIto de rlo

nlÍngo ultímo. entre Va:.. to Verde
e Urríão. \ em :' Rdd!o Clube de
Blumenall rllvttlg:Ulfl0 PH!

programas p .....porttvos. f')1
í

nterr-orn

pld) por ftllt t de '!.dl!]r!Í!i.�S <:H) ar

bitro. Até ai esta tudo Intuiu cer

to. Ql.I:-.flto a mvas io de C::\1T!pO

por!narte d�� torcid:: tímbocusc. fL'!.

uma ínformaeão �oI11nlFtan!e-1Üe.
errada, !l!llÕrr�?{:�lO c �b dOS dE'::Ç Iter sído fO!!lee!da ao ::'1'. Pc:r.rua

Junlor per um> l"'e:::;:;oa que riao I
assistiu o €:1'!['(I11 tro. ou que- narla I

conhece (;0]11. reapeíto ao futebol. I
Não quero com 1-;10, ern absolu- j -

to, ofender esl" Incansávo! h"ta-! AlJHT!:CTí) 31\ Df'. "FH;J'!tcs, IH';I:<i:w em nue

lhadúr do esporte. o mnito digno iHIHto;' -rrfad;uncnte aO', 1','''Ham <lh':'1'5 r, plaiers-
dirotor do Departamento Esportí_1

meu um rim; fans d _ fntc1HlI 1{)1"'rr!<Jre" nelas provocações.
'o da enussorn ulurncnauensc, ru-is de nossa Segunda Divisâo (111(' CH'IVCl1dd'os d.c une nada lhes
o que não c "dmi;sivcl, é que aín- !!:illlll'ute agora começou "de SIICcfk17:t, lwis sê assim flor,
tia exísf.am individuas cem ,luiZ0, f verdade" Iii campeonato of',- no returno inf.liivcl sera o re ,

rorneccnrto ii imprensa infof'n"11- I cial de 53 .. E não existe 111llÍ- vide.
çue; que of'errdurn a um clube, a! to exagero nesta afirmação, AiJl�l" agora vêm os .men

um gpnr[e número de despor+ia- Se retcmbrarmos aqui 0"1 dc:,a tores do 'União f1� dar outr .•
tas I gradáveis accntcchnentos que "manilll.th" espetacular, a

Nã', pretendo defender o, illte-I trun�aram o' 31orn;a.l desen- qual teul um tanto de descQr
reS5e� de,ta ou daquela agrCtl1IH- 1 \'olVllnento �o llreho Vasto teúa, falia de ca,·.)lh�irisn1o
'.::io. � se houve f:\lb de segur'l"- jVe:rde X lJnlao. .e de confiança nas própriaJ
ca rlUt'iwt" " peleja, esta fOI !Ir'.)- i Não lH'cSencriei o espetá!'u- lJo��!i)i1idades de sua rClll'C
vocada pelo proprio [.pitador, o j lo, mas, segundo esclareci- 3cntaçã0 futebolística, além
qual ["ltou com a devida autorl-1 ,.ne�1Íos ele pessoa por ,mim 'le ofensa a unl de seus, co

fade deode o início da porfId, cr- 'I deSIgnada �ara fornecer � r�- ;rm3.os. Em ofído dirigido a

",ndo em Vdl'l'lS Oj)ortunldad0�, portagem <,S detalhes pnnCl L.TI.F., _!lcdiu que a mesma

prejUdICando ora ii uma, ora à ')'1-!11:l.·1; do eS::letácu!o, fui intei- !11'ol'edesse à uma vistoría no

t1'a equipe A' cert, altura nm",,- rado de que realmente esteve
-

estádiu do Progres��1 e que
CDU de expubão a dois .Jogadüre'. I "r"n'egado" O ambiente no uma cónia der; resultados da
do União, sem que estes tn,essem

1
Está{�io Cl!rt Ilcl'ing', fruto meSll1U -lhes fossel fornecida.

cometido qualquer fnita, Andou da inCOill!Jreensáo e falta .te Quais :<3 razões que teriam
tcnao o;un maior gaffe. qunndo :", educação esportiva de assis- levado a agl'cmiaçãc de Tinl
tão discutido lRnee, depois de c('- tentes que COlil!lareCeul .tos bó a agir dess.:l maneira, se

brado um tiro d" canto contra cs 1l0ó'sos gramadzs dominaàos não as de que se mostra te
locais, trilou seu apito, correndo p por uma paixão clubística sob meros:! de enf::ental' CI, rubro

�pontando para a marca do penal- todos os pontfl; de vista 1';1. negl'Os em seu perigoso mas

ti, qu?,ndo então alguns pla:ers dícula e de jogadores que :lecenie "aiçallão"� Estaria
tricolores protestaram contra t-.l desconheceln. pretendem (11.'5- :;la a�sustada com as goleadas
marcação, S.S. resolveu ma,'cal' virtual' as verdadeiras finali sucessivas que 'os progress:w
uma f'!Ita contra os unionense;. dades do esporte, tas vêm imnondo aos seus ad
tendo os mesmos, então, reclama- A promoçãc do Vera Cruz versários'?

-

do contra e5t:: decisão errónea, à Divisão de Prol'issionais da Eis aí uma atituüe que e

Deu-�e tremenda confusão, e en- Liga Blumenauense de Fute- coou d_csfavoravehnente nos

quanto prossegum a diseussão. o boI, ao que parece, fez com meios esportivC\; locais e prir.
árbitro segurou a pelota entre os >llje um dos clubes da segun- cipalmente nu' seio das agl'c
jogadores e dirigiu-se ii mesa do dona se deix'l;se dominar por, miaçõcs ligadas ao Departa
representante da L.B.F" um exqul.,sito com!,lexo de !mento de nosso futebol m(>.,

Este, por sua vez, quando se superioridade e se eonvences- Dor, principalmente o J?ro-
viu cercl'do por alguns dirigentes se de que :: título máximo do I gresso, g:remio que "CIn en'1I1-,dos dois clubes, retirou-se da me- correute ano deve ficar em dando os maiores esforços no

m, anunci�ndo que o cote,lo ,,�t,,- ,nas 111ão�; a Socierlad� Rc- sentido, de dar Uln asnecto' ·e

va ssupenso, Como vêm. foram a- creativa e Desportiva TJnião. um ColOr!IIn diferent�<; ao

penas os dirigentes dos clubes que Não (:hegaremos ao !louto c a f'crt;!llil' ,rlll nrcscntee ltlmlHJra
estiveram junto a mesa c não tor- inJustiça de afirmar qUe este da, Cl�.;,: �'luine tcm dado
eedorcs timboensc'" como foi 11'- fllChmn <'onlplexo tomou conta :1'1(r ,tr.!s de seu l'N,! v�\I{Jr, em
formado à reportagem ti.! RdrllO de te dos os SfôllS pfCl.tigio511'; :�nr;) "?.Í\1 t!lll'to o período' de
Clube. dirigentes c atidas, nOJ:'> inda lIü exi,:trnda,
Antes da "tlspensâo da I'''le,Fl. ff'gT;r (em sna exceção. f!(.!l:-;i,lel'a se UUI Ic t"tn

esta j;í haVIa "iôn ll1t"rl'oll1pid,], ,_';' il1C;;áv::! !ln ['ntanto, qll� Fl1j;W, r:>r�m descrê do pu
no periodo romplelTlPnfar. 'l"3m{Q !'�i't1J dima ôe jnsegUlunça {'frío dp. �;eu próprio time, Es'
o União l11PrCOI1 seU ,,!'gqlH�O !"llln tem Çill'<lc·feri'nl'lo flS jogo:;; 11Pdc 'I� "gig:lute" que teme
Alguns jogar1orf's aSPIrante" I'tll !llH" ÍlILe ..vém os .dvi I'U- '�e HJlJdO ;.l<;�ml1broso O 'anãQ·!.
estavam 5entadoJ Oêl" eád"jt,," (t" bro$ fi" Timoà, mi.r;nmüc 05 �xpcdi!'lltcs irregulares de
bcadas junto a plsl", pular"", dl� 'il'Oln{lf' lhes cabe atuar como -!\l� 'i:mn bnf(Hulo mão, entre

�alltu. estão sendo on.5crvadm;
'Itentamcnte llcla entIdade da
ma XV de :Novembro. A CJon

thlltal' ;:I,r,ím, 1-'Cl'sc�ã força
da ,1 ",E.F, a interditar a pra
,'a de r:;>l1ortcs lo{'alizada em

'�'iJnhó, tlvis os adversários do
Uniào que l,i tivcr�m de a

fu"r. est"Q at�rroTjzarlos f!!Hll

o <Pie nl!�5 _!lf'S5ll sncedu.
Exisil'ill demortista§ de e::;'

c(.1 ('m Tímhú, com '<1' inter·
"cll<:;'o rio:; Qua:" !wde ser co

IO('.I{Jo lllll p071to final neste
,:�t;l1:t(l; �ie (:oisa." EXln:essJYo!>
e hOUl'ns.(IS são os títulos cnu

'iuistados dentro daquilo que

I"}. ig-c n vCl'(]aclcil'o esporte,
1St!> é, d:scÃ!lHna, cavaU!eil':';·
mo (' lealdade, aliádos a fVi"
�:t de vontade, entusiasmo iS

1 técnica.
Ir além disto é ('on·

_____. � LrarÍ:H' a bua EStica esportiva.

---ui��1
LEI.· 1

«Grande» que duvida dei
sua pró p r i a força i

DESENHOS
TÉCNICOS � COlVIEHCIAJ8

ASFAtIAM��ãJO
de junUm" garaGens,

LOTES EM
inkl'iün� de fi,hdca, etc,

PR'ESTACÕES
•

ponto;; da ciclade

DE TERRAS
em diVCT:'i03

MEDICõES
,

INF'UllMAt;oEiS COM

(.) S N I L D O C E R « U �� I Ii. A L > :\I l\

Rua 7 de Set{'mbto, 18!J3 - OH EdifícÍo INt:O, :',,'�,:t

EIII,�
BlUMENAU Rua 15 de Novembro" 3&9

(em frenfe do Café Socher)Telefone: 1597

Espec;�H!ado em protese dentaria, 'deniad!u�s anaiomitas, pon ..

tes, fi�as e móveis, corôas, pivo$ ele.

RAIOS ROENTGE t�

CONSULTAS: uleis Hora MarcadadiasIodos

Indicador
.

Profissional

KARMANN
ClRURGIAO DENTISTA

R,do$_..X
Especialidade em Ràdi�gl'llltia dentária para
--- qualquer exame médico

Rua Brusque Telefone, 1203

H
C1RURG�O DEN'I'ISTA

AO LADO DOS CORRE!OS E TELEGRAFOS
A' ALAl\iEDA'RIO' BRANCO N. 8

x Pai'

'T'
•

_Upl.

Clinicas G:eral e Ílpcnl;ões no HospitaI Sta. Isabél,
E�peClali.�ta em Crrugía e 'tloeli'ças- 'de senhoras,
Diplomado "a Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento pela:; Ond-as ultrassonícas.

DR, Q. R. KRIJ.l':GER
Doenças de Senhoras e Operações. Raios X
Cnnsultõrtae Hospital Santa Catarina. '

CO�'H�Ita; Das-g,SO ás 12 horas e Das 15 ás 17 horas.
ResHienma B,ua Marredull Flm'iano Peixoto, 25& _
Fone 1258 (em {r.en'te an Ho.�pital Santa Isabel).

P"f toda :' torcida carioca, da

1
momento em qu,e o dr. Amilcar

goIe:To tio '-asco, é um Glffoni, no Te-stlário dQ Maracanã.

[loS grandes H!�lQs. P!'Ofiss1cllal a:nndia. (} goleiro do campeão da

ccrretu, crar_!l'::'" cons:t_grado, atra�·

I cldade. Apare�cm ainà?" o seu

\�5fiando um ln-omc!1tn excc!lcio,.. cOlupanheiro Ademir 1} o- sr. José

naI de S!la ('arrcir'l. a repeECUS- f Itodriglles, diretor de concentração
-,ia uãü IVJCerl? t€l' sido f\tItr�. Na rl�! VaS�l).

f'JtQ de ilnge)o Regato, vemos o I

'rORCIDA. - Com 32 anos, numa

jntervenção corajosa e decidida,
procurando com a lJCl'na direita
estirada (de solo), cvi!:>r o disparo
e um g03'I certo ,de Zczinho, !\'Joa
cir, Barbosa fraturou a perna, A
notícia foi recebida, c.om <l0501a-

DR. GfBHARDT HROMADA
Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senhora.

Consultas DO Hospital Santa (.:atal'Ula
Das 9 às 11 e das 151/2 àEl n hB.

- BLUMEN.AIJ - HOSPITAL S11N'l'A CATARINA
ouvmps - Nl'tíRIZ E GARGANTA

l����
........�

INDTJSTRIA E COMERCIO

REPRESENTAÇAO E CONTA PROPRIA

INS1'ITUTO DE

HOS... lO DIU. TAVARES�' - EUSI ... -
RIJA XV DE NOV., 1135 _ 10. ANDAR

Uma única partida eh Cam

peonato da Segunda Divisáo
terá lugar na tarde de ama

nh,ã: Floresta x Bom Retiro,
em Testo Central, partida es

ta que deÍxou de ser realiza
da domingo passado, de vez

que ambos os clubes resol.ve
ram de comum acórdo trans
ferí-Ia para a data de 3J,

Trata-se de um espehícu10
de pouca expressão técnil':l,
conhecida que é a sllperiori'
dade técnk:a c.l.')S alvi-verdes
sobre ceS alvi-llf'grGS, a qual
tornar-fiá-á mais
ainda, cm vÍl'L"ud:c
os floresHnos de G1PllpÜr, O

compronlisso em 51':1', pr/J
prias domínio;,:, O (;J'l'!J blu.
!nenaUCl1fC a pouco j11):l,� as·

oirar. a niio ser que seu anta
gonista esteja em di;;. de rara

iMelicidade,

LABORA rO'mo ESPECIAL PARA 'l'EST :m CONCERTOS.
REGULAGEM. CAlIBRAGEM, SINCRONIZAÇ)I.o DÉ BOMBAS

INJEC1.'Oi't.\G DE QUALQUER SISTE'MA

- na. t\. QDEBRlmUT __
Radioterapia - Ra.los-X - Fis!Gterapia - l\lebbo.

Usme - RESIDENCIA: Ruà 7 de Setembro !li
�EFONJi], 1441

• lhla. '1 de Setembl'O

éUNICA DE OLHOS.
OUVIDQS - rfARIZ '.- E GARGANTA - DQ

- DR WILSON SANTHIAGO
á.oi.tente 4a trac'-'l!lade dá Me>l!dna da Universidade do BrslIU

) CONSULTAS..: HoráriQ, d�s i O às 12 horas e das 14
á� 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos-
PItal Santa Isabel '

,ADVOGADO
Atcl1dv ,'111 qll:lJsquer comarca do Estado.

Residénda: - Rua Paraná, g
Escrit':rio - Etlífícío Ineo

ADVO('�ADO
scrUIl!'Ío ,e. resIdência àrua XV de Novembro. 908
LUl\:IENAU� 'I'elc(-Olle. 1560

I '.

FONE - 15-31;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Um apelo do senador Francisco (Sel/ott;
respotveveis pela administração pub lice

atitude do presidente da C. O. f. II. P ..

do 1:'S comunist�s do corpo 1 rente à promoção das

de servidores bem como are' ponsabil idades mediante, a a-

solução do c�nselho de Segn- plicação do codigo militar,
rança Nacional, 3provada pe' dos militares da reserva re

lo Chefe do GOVE.rno a refe_ munerada que participarem
---------------�-------- � �__--� du at�W�n s�ft�ns. ���rtorioD���pfr

B I h d cl d
OonclulU o sr. GaU?ttl ape- cações à administração, ale-

umo t
lando com, v�emencIa :pa;l"a gando que no mês de maio',

�nãu Ospe à es e onem os r_:spon,sa,:elS pe�a admmlS_ I corrente foram arrecadados
_ tra�ao publIca, afIm d� que 122 milhões de cruzeiros, im-

h I C
tennam corage� de agIr de portância suficiente para o

m à r e C a and,·c/o Calelas ac(r�o com os mteresses do I atendimento daqueles paga-
Bra.sIl, cxpulsando, da porta mentos.
para for�, o ,canalha comunis-I Renda da União'Df)
ta que v�ve a custa do TesQu- I ano de 1951

ao Ilustre visitante ro, mas C)uc .quer desg�açal' 'o.: RIO, 29 (Merid.) A
nosso paIs, tIr�ndo a liberdá·l renda nacional de Brasil,

Aproveitan,do sua estada em ,ao sr. Prefeito Municipal. on- vas das classes produtoras. de c1�_seu p�vo. . _ monteu em 1951 a 230,8 bi-
Sant.a Catarma, onde veio a: tem, às 17 horas, onde foi rc_1 Hoje pela manhã o mare- '\i ao pedir t;x!lhcaçoes lhões de cruzciros, segundo
convite do governo do Esta- cebido 'pelo sr. Hercílio Dee- chal Canrudo Caldas deverá RIO:, 2,� .<Mend.) -:- ,!leve- revela o Instituto Brasileiro
do, che�ou ontem, em visita ke, dr, Mareílio Medeiros, I visitar os estabelecimentos de la o Dl,.a�lO da Nkúte c;Itle de Economia, da Fundação
a esta cIdade, o marechal Er- Juiz de D':rcito d� l.a Vara en.si!lO e 'leIa. tard� as in.sti- os _po�tua:r:lOs desta CapItal Getúlio Vargas, ° referido
nesta Candido Caldas, 'Oficial da Comarca, FreI. Ernesto t�l1çoes é!e- asslstenCIa samtá·. estao, mqUIetos co�. a fa1t� ,de Instituto' assinaJa 11:'] seu es
superior reformado do Exér' Emr_nendocrfer! presIdente da, ria �a c,ldade, deven�o proso, pagam:nto

do �alano familla, tudo. qUe esse total é o resul
cito nacional e atual presi- Socleda<!e AmIgos de Blume-

I se�Ul� vlagem aman�a para que nao estanam, r�cebel1do : tado da soma das salários, ar-
dente da Comissão de Cons- nau, J�a? Gomes, I?elegado I JomvIle· desde novembro ultimo. �l' I denados ,e juros recebidos de
trução da Cidade Universitá_ d.e P;:;hcla, �ngo Hermg

..
pre-

--

individúos, aluguéis no valor
ria de São Paulo. d t d C� M 1
AlaI" dê numerosas obrac e

SI en C � amara um.cIpa, líqUido da produção agrícola
� dr. Brauho Mueller, dIretor B A N (O to. U L D O B R A ( I L S A animal·

estudioso dos problemas edu- da EFSC, 'prof. Rodolfo Ger- ,I J.. _

cacionais, o marechal Candi- lach, diretor da Escola Nor.
'

�

do Caldas já percorreu vários mal "Pedro lI" e representall- Integralização de Aroes
países da Europa, da Asia, da te de "A Nação". 'I'
Africa e os Estados Unidos N� palestra com o prefeit� Chamada dos Acionistasda Amérlca do Norte':' onde mUl11Clp:\l, o marechal Candl
já foi professor da Universi- do Caldas eXIJôs seus objeti
dade Hopkins. ,'=s sobre amplo plano uni-

O ilustre visitante veiu a versitário no Brasil, cujas di.
Santa Catarina a convite do retrizes obedecerão a um cri
Governador lrineu Bornhau- tério ultra moderno e eficás
.�en, para estudar as possi- ao mesmo tempo que, parà
bilidades da construção da esse fim, vem realizando uma
Universidade do Estado. série de estudos e observa-
Viajando acompanhado de ções nos Estados.

su,,! exma. consorte, O mare
chal Candido C31das veio a
Blumenau em companhia do
prof, Emanuel Peruso, dire
�or do Instituto de Geogra
lHa e Estatística do Estado,
tendo o eminente hospede
feito uma vis�ta de cortezia

Cerca das 7 horas, de 011"

I Ilhota, naquele município, a

te�l, quando o "�ápido Come- tropelou Manoel Felicío, que
ta , que procedia de Itajaí, tentou atravessar a estrada,
r�!lTIo a esta cidade,. ao apro' Ao que �omos informados, no

Xlmar-Se da localldade de momento em que se verificou
o) acidente, no local, a visão
do motorista do "Rápido Co'
meta", foi perturbada por um

caminhão e uma carroça, sen
do que esta ultima se acha
parada.' Manoel Felicio, que
andava à frente deste último
veículo, sem perceber que se

'lproxilnava o "Rápido", ten

tOtJ atravessar a estrada, no

".1ue foi infeliz, .sendo apanha
do c atirado à distancia. Com
o choque recebido, a vítima
Cicou desacordada, tendo,
imediatamente, o motorista
,olicitado aos passageiros que

r • ;alhssem do veículo, para
narlo we !ludesse fazer o trans

Jortc do ferido para o Hos'
, . .)

. .JVtal Santa Isabel, nésta d-
RealIZ0U-!lf� no_dIa" d')

COLre!l'}
,_�:�, onde foi devidamente I

te a 2,8 apuraçao �I(} conc:u's: medicado, não sendo grave'
para. a. Cficolha da ra nha la 80 ') seu estado.

'

__......,...;...__......;. _

ciedade ReCreativa ('entcl\'í,c"Í'l,
com sede no bairro dn G'll",;a, a

--------------------------......-....,..--.....- .........

:'��:��i!Ol�:;�i:�:if�, 4J
.....!.!"I'!' ,-"

Ir�111Carmen de OI Íveira, com 980 -.0-' :'::':' I. x':' :;::,:l.:�:":::::' .i:::;::

tos; Snrta. Sygrun Schoenfelder,

�n�s, �!� ���o�ot��rta. .wa�IY I::;f::"j:;;� �i;t1*'i " I:A proxlnla apuraçao seta feIta .:!.:.:::...:.:.:�::::. ':.:'. ::8:��::!:. ':&: ::i:����:. :::�

��il�i�t�� �'�q���:����' r���,a�t�l� ::::Y:('!l l ;���:":�:���;1�: jir:�:'*j�� �i��l:
?fll' nnqneln tlatl1. I> ,",

' ',:: ,:' ':';,:'"
......-...,

InO, 2\l IMerldíonol) -- O de

putado Hc.t.or Beltrão teve opor
tunidade de responder à várias

p-erguntas dO'3 acadêmicos, na

reunião haviado. arosta Capí
taL

Qual a orientação políl.ica do

presidente da R!'!púhl'ca?
Ninguém Gabe - respondeu ce

tegOl'icament� o par-lamenta r oa

I:loca. Do componentes desta
rnêsa não sabem e o'proprio pre
sidente da República não sab"
O deputado Gu"t<,,·' Capaoorna
- disse qUI) Só o Pre;;'dente
manda - mas tamb-uu n�o "'::'.

be".
.
O deputado l?j��·i.·Bri i.nter-rompn

para dizer: talvez o ,m'nístrn

João Clcoí'as soubcase respondcr
á pergunta d., aeal1êmico?
"Tenho de que ,) sr, .Ioâo Cl'20-

fa" não sabe mesmo nem aquI!/'
que: sabia antf'ri'1rment.'",
retrucou o depu: ado lIcitrJ[' Bel
trão.

do pensamento presidencial. 8�
não hã. pensamento presidenclal
-- c quando há, o que é raro, Ú

piõr possível - em q1:.� ínt eres
sa ;iludar o mnustérto ?

R.esponden'do a uma 13.(1"".
�ência tio deputado FerraJ:i de

que '1. era, MaUl'l'!'o Jopert de

c:ln:"�JT'a varias V8�Ps f!U�) mi
ntstérío refletia a personalldadc
(h mintstro, afirmou a -ru, Bvl
tr�v que "quan'do chegar o d'a

em CUI! o mini,,\r;o refletir, ao

i 1\.'.!Z da opinião dn p�<:!sideute
tia República, a op r..ã« do mín:s

tro, este mlnistri e..;!a na rua,

"Qual a signifi':nça') para a

çoiit.Jca naclonal I,ll "l�m':nt') d·}

recente eleição do SI'. Ji,n'o

Qu:!dro'S? foi a tiil:pml.!.\.

H{,_Jue acha {lo ptual rn!nii3lf1c'(
e quain HH lnfJ�rf:ear:ões qt!f� po
dnrão ser f':!it:HJ'? -- ilLdag-ou ur»

acadêmico,
...- LouvadaHPreliminat'I·�H�nte. - re:.: í)'Jl1rJpi,T

� ',leputa(;'J udc_:.',.;tH ,-
nl"ll1tl!a,:lQ' RIO, 29 (Meridional) _ °

se o Chefe, nao adtant,i mude-

I
sr. Francisco Gallotti louvou

o min'st.ério, no Senado, na sessão notur
Um ministro é, 11.'la "'J:t T'�'Q na de ôniem, o ato do presL

pria definição. agelltc eX(CL!llVO 6ente da COFAP, expurgan-

o
Honrosas homenagens da Prefeitura

Em homenagem aos ilus
tres visitantes, :: sr. Prefeito
Municipal ofereceu ôntem, às
19 horas. no Tabaiára Tenis I

Clube, um jantar,
,

::to qual
compareceram as autoridades
locais e pessoas representati-

Empreza força e Luz Sanla

Aviso de

Calharina s.
BLUMENAU -�-

Interrupção de Energia Elétrica
A "FORÇALUZ" ccmunica que por motivo de

serviços de mudança de postes da linha de transmis
são, não haverá en\ergia elétrica das 7 às 9 horas do
dÍia 31 de Maio . DOMINGO, nos seguintes trechos:

RUA S. PAULO (da Cia· Salinger até a Praca
CeI. Feddersenl.

�

RUA BAHIA (da Praça CeI Feddersen até a Pon
te do Salto I e nos

BAIRROS DE ITOUPAVA NORTE c FORTALEZA

BluIllCllUU, 29 de maio ele 1953.
Empl'cza Força c Luz Santa C<ltharilla 5. A.

AtropeladO pelo "Rápido
Cometa" próximo a IJhota

(oncurso para escolha
da Rainha da Socieda ..

de Recreativa (ente ..

a

A.

"T evc ter traxtrl» muít-: '.!i'�,;"

b')T ,. A vítorta do;> e,'. J!i.ll:']
Quadros é a V:tOt'l'l da Ui' ntão

po.:u'ar autênclca, r.ontr li diver

sal mlatifícações dos que pre
tenc em ficar no governo ii custa

de rnr-ntíras",
, Jrf.In �m Sêgu1r!a (! \:!epufad'J
Raul p'la. Depois de tecer '!il

rIPai considerações sobre a situa

<;.30 atual, salíenccu
··Ç'reio não exa-r-ra r dlZ�:1.CO

que ClEtam06 em plenz dlfi�<,lu

eG,! moral. O;: -::O'l"J';'l:: de I r

de.n moral per-der .... l. to'c!3. ounsrs
tiljc:n.
I .. rofremos apenas a crse

l�.h . �f;:;l. e morat. n a,s. t:·' n-t.err,

rr íse economtca m'I\'o 'Sfria. A

(Conclui na z.a página letra F)

2!) (A,F,P,) -, "C) gn
VC1C'úO da Republica Sul-Core:ma
decidiu "boiêotar"
\;ões de armístdeí»
JOIn" - 'declal'ou o sr,

Tas, ministro do Exter ']f' ela

mesma Republica peran 'e, o Fa,

lamento, reunido em P'.lfíitll.

COMBATE cox :JS INDT:S
SEUL, 29- (A,F.P.' - Na d�

c;llração frita hoje na Assem
I J,�'a Naclnnal em Pül!an, para
anunciar o "boicote" das nego
clrções de aimtstícta velo govc r
h" -sul-corono, o mint', "O Ex!c·
rror indicou 'lU!' as !:ropa�
Coréia,ldo Sul combater-iam COI'

tra as tropas indianas se a Lnd a

cnvíassc sotdadoe

ESTUDA O SR. fRANCE
A SITUAÇÃO DO PAI'$
PARIS, 29 (UP) - O radical

socíallata, Mendp$. Franco pa:.5S'JU
a noite compulsando documentos
secretos, e hoje dIrá se acerta <>

encargo de formar o novo gu
ver-no francês, O fato :lo presi
dente Aurlól ter convidil.do Meu,
des Francê, conhecide com � lO

conomjsta, está. sendo in� 1!'p;'cta
do como indi('jo dn gr'\'.'11 u.tua

Ç&.J financeira do país.

prévia para importação, o sr,

CeJso Ramos, presidente, da
Federação das Indústrias de
Santa Catarina. enviou à As-

PREJUDWIlH... AO PAliS O RECEBIMENTO DE 11\10'V EIS

BILIZAÇAO BANCARIA

Na conformidade do resolvido na Assembléia Ge
ral Extraordinár1a do Banco do Brasil S.A., com séde
em Blumenau, Estado de Santa Catarina, em 1.7 de no
vembro de 1951, são convidados os senhores acionistas
que ainda não integ�alizaram as respectivas ações,
a pagarem as prestações restantes dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias, a contar de primeiro' de
junho próximo, ficandjo o acionista depois desse pra
zo constituído de pleno direito em mora, para os efei·
tos legais.

Os acionistas convidados são 05 seguintes:

(Mel,'d,) - Pcrll.!..t} t!k h de obri!,"ll,ções dr! [adI liqui(h
Comissão,} de Econm41ia F'1�{l<al",,1 �ão assumida'.; para (;um E'Wg i"":
o SI1. Alberto Deodato. 11'1 quali· c6ttl.1Jeleeirnento!J Oanc;J.n-:JH,

dade de relator, apresent'Ju par.
cer contrario aos pojetos, permi
t:ndo que 'a Caixa de M:Jhi1ização
Bancária c a Carte:ra de Redes

COl!t•.)s do Banco do' Bra"i1 1'ece

bam ben!!! i:roovei$ e ll.C�tcm c.
são de créditos ,1 díl"eit06 sobrlil

doaçã,o de pagan;cn'

Alzira do Vale Boiteux
Antonio Tavares Leite
Arnaldo Werneck,
Asseburg & Cia.

Augusto Rocha ,

Caixa Agrícola Cooperativa de Blumenau
Carlos Alberto Dunshee de Abranches
Castilhos França
Charles Rue
Cicero Nobre Machado
Cid Gonzaga
Dnningos de Souza Leite
Eduardo Roril & Cia.
Emilio Nina Ribeiro

Eugenio Martins Lage
Galba de BoseoU
Germano Boettche,l"

Henrique Victor Lage
Blereílio Luz
Hering & Cia.

Rüepeke, Irmão & Cia.
Hippolito Boiteux
Imbrie & Cia,
Viuva João Bauer Junior
João Gentil de Mello Araujo
José Arthur Boiteux
João O' }),'nneli
Konder & Cia
Leonardo J. C::unr,(ls Junior
Luiz Betim Paes Leme

NHORA DE E S: i BERNA DETE ---

Senhor Pl."efeito Municipal e df!

S. E:uTla Espô'S!1, con,cretiza'se
numa ccrirrlOníw s:mple,q, porém
s'gÍlificativa, a inauguração d'l

GRUTA NOSSA S1<JNHORA DE
LOURDES cuja cerim.:wia sern

feita pelo Rev(!_o í"rei Braz J.Vt.

D. VigáriO 10001, estando presen'
te os Padrinho'S das Imagen" Sr<

nhor l"refeito Municipal e ExnH!

,Espôsa, Cujo apõ'o, e "olidarieda

'de pre.!\u..<1a.s ii. wsc' fe'to repre'

'senta o seu caminho por tud'J o

i;lue é bom, nóbre e humano'. A
noite haverá a primeira novena

r_ezada aos pés da Santa Mãe de

DEUS. RAINHA DO CEU e DA

TERRA e nessa.' oportunidade
subirão aos CE'US as préces de

n.gradech'J;1.ento ao dÍ'i5tintíssimo

CASAL, ped'ndo benQ&1s a

DEUS para a continuidar1e [,e

"11�, prósperidade e a eSbbllidade
de sua feHcidad'e,

Hoje ii tarde será imll1guradr.
fi GRUTA NOSSA. Sr:"<HORA
DE LOURDES, no Hosp'tal San
to Antônio, feito ê',;sc que veil)

I p'eenohet- uma ll'1cuna p/u'a quI'

I a;; bondoslls R�lVdar, �rmãs Fr:H�'
cIscanas de Sao .To""" e o'" pro

priOR doentoo daquele 2l10"oc·fml '),
ali fossem fazer �';tjflS 'Jrnçõrs
i:'U.1!'c�r ii. V1RGJ..'}\f D <\S V111:·
GENS sua prot�tora benção

I mórmen1e durante o fe..t;·.,,) l1lf�r
'de MAHJA, CIPa ,'en ','RC;ÚO i

II mundial (l fervosósa. Para l.al'1tro
l.'cceber<>m a'.5 R!'vdas Il'1na,
Francisca,nas COlTIO presente lo

I cante o 'como Pl-ÓVn. ;nerl'.lívoc
<ie t;o)jdarí!>d:ad�. 30[\ ric�f1'" '(ma

1 g�ns de �OSSA SENHORi\ DY

LOURDE�'E SANTA BERNA
nE1TE, cuja oferta fora feita. íJe
IQ Ren]lQr Prefe'j.) Municipal
HERC1LIO DEEKF': E EXMP
ESPOSA DONA NAMI DEEKE
Rendo tal gesto uma, notR 1<lcan
te de alta compreensão as Ób"lW

p\as, que Visam 'a Coá moral e o

desenvolvImento da fé no mc'o

r'" "
(le 'Seus munic1pes, O gesto 'noh"c

repercutiu de maneira simpatic-'l.
'Il"J ..eJ.n 40..« f;lll�, mourejam na

quele H'O,sp'ltal e mui especíal·
monto no melo das abnega,rLll"
Irmãs Franciscanas que tanta

IGonhava:rn com e6sa realização.
, E com essa d.adív&sa oferta do

-�
..

,

Manoel V�eira G.l�fJiO

Margarita Gallotini
Olavo Frein Junior
Olintho de Oliveira
Oswaldo Werneck da Rocha
Paulo Zimmermann
Pedro Brando
Sindicato AgrÍCola do Município de Bluffil�nau
Simmonds & Williamson
Zuleika Borges da Rocha

o pagamento das prestações poderá BOl' cfetlul,df'
tambem à Av. Marechal Câmara, 350 - 3.0 andar,
Rio de Janeiro,

BANCO SUL DO BRASIL S. A.
SAVIO DA CRUZ SECCO

Diretor-Presidente
DR. ALBERTO PROENÇA DE FARIA

DlrretOl<"Gercnte

1 �.J'.i!.

A rnulher caiu morta com U:',1

LI1"O no coração, �nC!uanto " ou'

tro d;sparo' foi atinJ?;'r Ul'11a 'je,·
\'em que 'se encontnva ao lado

�a ,-lUma' e que estava ("o;)n'plcta'
Ill�nte alheia. ao (:a;:">.

Logo após o crim�. ;) H.a,,"!:lino
�"ntJti a fuga, n�í!) com:c:>guindo
gT�.ÇaG li 'pronta int.�rvenção ie

pú;mlares; que 50 encontrávam
na� prox.imidades, "-!� quais de

�1ll'nHlntn1�n(l. f; olltl,,�gllrÍln1-nO ns

,r,utot'Ídu,doo policiais.

De repente. ';;em que nada fi

�l'sse suppr, o crim'noso ,'a�uu d'

'lua 'arma e tez do:s di'S1Y'1t'Q'S
Imediatamente" �euza caiu íJC

solo, enquanto uma ·,>utr'l. j().....�m,

"C"a Goldbach, de 20 anos, solte'
rá residente na rua, Afon,o Ca-
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