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Ministro do Exterior da].
Coréia do Sul advcl'tht··

."
"DIA�RIOS ASSOCIADOS"

mil' custodfa

-
'. que o exércítn
lutará contra

tropas cstra�lgeiras
]lenetl'al"cm cln seu

tório coreano llara

neiros de guerra que lli�J"desejam ser l'cpatriad{)s;':
.

S E L V A S
MAIO de 1953 N.o 2 , 4

�a 2.3 quinzena �e jon�o a
ex e c u � â o �os HoseD�ergs

pelo advogado do

N ã sela o café incluido
no mercado livre do

.

cambio
=,

Encerrado o'·' caSd do de
�, Agitou õntcrn o:; meios cafe
e'r'x; li not ícrs; do mandâdo "d'fl'

ITguram:a pela f'rma p;a:uli�ta.
para exportar' café ao cambio li
vrc. provocando a baixa 'do' pro'
,luto em cem pontos na: bolsa de
Nova Iorque. O sr: Horacio ;Lar
fero que embarcou ôntcm mesmO,
para São Paulo. recusou

admitirlfi. conccosâo Iirninar da ll1ed'da,

I
( A S A ( O S

impetrada pelos produtores pau'
II. 'l a:; pare que pH'd ,�,,;t,,� slú'l'ír c- de
f'Õ,to � "'!'l1IJl"l' n« venda ,liyre Peles Ny�()n Lá
d� carnbiaiu. O ""fé não f>\�rá ir'" I CASA "A CAPITAL"
cludo no mercado livre, e nem o,.,-,,-_';'_;_';'_;___� � _

segurança
cruzeiro scrú doavalortzado. f>.. SÃO PAULO, :

no (]l;fündionaD
f'ir-ma que impetrou o mandado "- Encerrou-sc o rumoroso caso

de segurança foi "Figueire'do <lo marrdado de ...seg'ur'ançu impe
Fortes e Companhia Lt.da, é, _0' irado pela firma FigueircHO Foc
[utz que despachou foi o "r .. '30- tes e Companhia, contra o Banco
jlé Frederico Marques, dus fel- w) Brasil.
:�o;)s da Fazenda. A referida' f'rrrna pretendia, ex

portar 100 mil' �acas de carê.

consignada ii, firma norte-ameri
eana F.W, ,Erhar'(l, de New

York, cuja remessa dcvcrla
feita pelo navio "Argentina", IV)

d':a -30 de -maIo.: O ,JUIz da Pr;'
moira Vara d;"" fE'ltos da 1<'<17.0-1'

da, apenas concedera fi. ·.,,;wipe11
<ião liminar dó ato; contra
13anC';) 'do Bra.<:�l, em

.

Santo".

H II �'� �
- despaCho foi feito mas tarde ('

OSO OU g IDO I·� ng erfog!lpao deixa hem claro qll� a exporta-
U ti U U

,
UV �:�ej:�� p:de;�li��\'!;!��da. no

�o monopolio .ulalal
.

�o· ·pelroleo :mt�;'�i;;;na;�,
, . ALGODÃO'

rno. 30 (Meridional) - 'N� I éÍ1entc o sr, João Vilas' Bôas cri' RIO, 30 (Merldi(m3l)
sessão extraordinária, llóiurnà,,(l tícado as empresa:� :rricorp'�rada6 Banco 'do Bra3111n'ciQú a ,"enri'!

Senado rcjc.tou 8. emenda do sr, ao patrtmônío nacional pela con do algodão. sabendo ,se que já
Ferreira de Souza. que autortzà

.

':'1 foram vendidas 5.000 toneladas
!l gover-no a concederia. partIC'l- das 240,000 estocadas, \'lendo

lares brasileiros e estrangeírcs (Conclui na:,,)�.a liga., letra B�
autor-ízacão para pesquisas: B!l
pctroiúo, durante' cinco "arios, ff)
,.,._ da zonu du. PETRÓ,BRAZ -.

SÃO PAULO, 30 (Mel' ldíunal \'

qun.l:ni doctarou que. ",·a. 'in'�r'5�i
hn por tava na decrogação do mó
n.�polio cst.at.al. Defenden'<lo :S1J.iJ.
('meuda, o sr., Fet'r-eira de SPllza:
afirmou que a pesquisa é urna
av(;ntura. sendo. por -Isso," :pl,"'efe"
ri,','J que part.ícutares ee envoJ..

,

-;_'f.': ::'elH no ncgoclo, ",
," .

ll.p:!·o"'\�a(le� a (�mnn<1�·.' ��.��d')eI�·· .

r'!: :{� eH.r[H�te1·ü:;t"(..!as das' �çôen
I'rc(e""n(,'8,i.l cm" rav,jl'.do'S 'prO:,
I,,'ictáriot' de veículos terrestre!!,
11.qHútlCOS e aél�(�qS·;. pela: sua 'con
I "\jmí,;ào 'ele capital à . PETRO'
,BRAZ, Varias outras 'çroendim
(oram aprovadas, telld()'lÚi

,

RIO DO SUL, 7:' (Do
� Correspondente) Con
soante o total da apuração
realizada no dia 28, no edi
fício do Foi-um, ao qual
compareceram autoridades,
imprensa e grande �assa

a-SEUm ... Produto' "da
F1ábricà' MONARK

.. ", ....

AINDA O CASO 'DO
.

",

"ULTIMA H O R lH
RIO, 30 (Meridional) - 20-

mente .0 PTB e a UDN tn'díca
rarn seus representantes à co

missão permanente de ínquérrto,
encarrégada de efetuar o levan

tamento dos 'emprestimos cbtidos

p'el'j grupo .do "Ultima Hora", no
Banco do Bt'asil. A UDN indiCOU

. o sr. Aiencar Arar'pe e Sr. Gui
�herme Machado, enquanto o p.
TE in'jicou o �r. Frota Aguiar,
.o PSD ainda não indicou' nin

guém, pois. o' 'iir. Capanema ,,-ai

primeiramente ouvir tJ sr. Ama
ral Pe:xoto, o sr. N�l'(,u Ramo!t

e outros líderes do partido,

com conhecimentos de contabilidade e que
saiba falar o português e alemão, devendo ser

Da Junta Apuradora 't
.

"I'f f b j'r!arú!ciparam, :entre

outraslq.me
com o serviço mllar e er oÔ,calgra-

pessoas de destaque, o dr, fia Apresentar-se a
'

Cantidio Amaral e Silva,
•

',.

'_ '. "

integro Juiz de 1?ireito da S. A. fABRICA DE PAPElAO TlMBO I em Tlmbo.
Comarca; Abdon Navarro I '

DE ES(RITORIO
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- OPORTUNIDAOtS. 1
o

VÉND E-SE
B· I (ine

com duru: rotaçÕé6, inclusive
}oug-plãyáng: Preço de oca

siio. lrif!orritações com Aldy,
nesta redaçíio..

TIM O S
,

,
" T1:i�elõeS jáéqüard

'

Àpfejl(í,i�e� tecelão
I

'

.

,,, .'. ;Espuladeiras _ tornar mais firme sua

filoso-I
Cem a arte de saber polarL

.' 9s.. �llJl!ressil,dqs �ode�ao apresentar-se a qualquer

lfia
de unidade. O mundo só zar os contrários, no momen-

�," �l�, WC�U�ly� aos 4!>Jl1mgcl>,/ n� -: , " identifica, atualmente, duas to adequadp, o inglês libero.

FAa,RICA DE CADAR(,·O.S E BORDADOS 8ACO S.A. instituições que sabem voI-, �mQ;1.�a a.lnvd'eia,n"tadgeara deíxá-Ia
, I tar atrás, nas horas crítica.s, '" � ,dentro da

�

__:___..:. Vila ItQul!ªva-
, para ganhar depois: a Igreja União Soviêtícà:.

'1
Católica e o Império Britâni-
co. O segredo de ambos é tra- Senão agua viva, largos tri-

I balhar em "Iong run". Qual butários fórmam este Amazo,
o traço perene, por excelen- nas que vipios, ontem, desem
ela, da idéia imperial britá- bocar no estuário do Buckín
nica? Enquanto a União So- gham Palace- Quanto maís
'viética cada vez mais desu- nos afastavamos da multídâc
maníza o indivíduo, o Impé- de sete míl iconvidados e mais
rio Britânico mais ': eleva em aberto, portanto, o nosso ân
filia moldura de índependen- gula visual, maior dentro da
eia de estado e liberdade. De- waziedada dos tínos e das co

baixo de seu tegurnento, de res era a harmonia das almas
chineses ocidentais. como são e das instituições livres, que
ricos no plano submarino da emergíã: do ooder

:

dos seus
vida o rhihrwhamismo e sua potenciais'. êSPl�ituais e mo

experfencia das coisas e cria- raís, no plano do arcabouço
turas, ímperíal.;

Blumenau, 27 de Abril de

Moça ait rHl1az,cõrti boa letra. Que saiba bem calcular.
pode �,presént�r"S� , rtri INCARMA LTDÁ., Fábrí
cà de :I1ririqüedós, liità Joinvile <Vila Nova).
Não preeis� saber da�ilogràfia.

A �I':nais famosa novela ra.diofonieu do, século, torna-se
re�1idade num filme uue honra o cinema mundial! -

"O DIREITO DE NÂSCER" - com JORGE, MISITRAL, no papel de dr. Alherto Limontá -:- GLORIA

,õruóírertôSifiarmãscer; i
enWtêgado éóin, .bêa caligrafia para serviç,o de con

trolàdó�, Apr,esentãr ,ná firma BREITKOPF IRMÃOS
Rua ltajaí. 682 - NESTA.

P R,O ( U R A .. S E
AMÉRICANO

Uma sâia de jantàl' cempos
ta fie: mesa, cristaleira. bu-

!�iilo2�lt��riá;o: ;i��:éird�
ocasião. Vet e' tratar, à rua,
dr. Bnnífácín da Cunha, 51,
sobrado.

A 'ORGANIZ'ACÁ O
.

.

BlUMENAUEfUE Lida.
lem pata venda:

Não esqueçam as duas mais eletrizantes palav:as do
cinema: "VIVA ZAPA�,a", bnwe na tela do C. BUBeh.
--

l>iyersos 16tes Da. Rua '1 de

Setembro. OUmo local para
líÍoraiÍia e comércIo.

1 terréno (le '150 metros qua-

drados, no Bairro de Bom Re.

tiro. 'Preço fie ocasião.
i téHeU'l no Jardim iUuÍDe

nau, m"dÍndo 1: métros PUf
grande futuro.

Autómóveil.i
Caminhões
Caniiorietes

Usados
Usados
Usados

LotéS em divoel'SOS pontos

TROCA
VENDA
COMPRA

da. cidade.
,

1. bl1ng-alow no B:.lrro da V,,

!ha, quase nov.). 'rerreno de

,'20 metros quadradea, Otima

6ltUàção •

.

1 Ilasa na. praIa de Call1bo

riú. eom :> quartos. 1 sala, ba
Ílheiro, cozinhá e quarto para
JlJllpre.6llda. Terreno de aproxí
màdaménte 28m x 30m. Dista

70 'l\ietros da praia. Otimamen_
te' loea.li%adll.

'e Diversos lotes e casas na

Ii'rála dc Camborlú.
2 engênbos de. serra no mu

nlcipio de lbirama., 11,5 quilo
metros dá estação de Matador.
Arca de 111 milhões de metros

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

- Linha
MOPAR

quadrados. �errall com grande
quanti4ade de -maãéíra de lei e

que se �dàptam a diversas cul
turas. Preço de ocasião.
Uma casa residencial

um ,tl)1'1enO de 750 mz.,
centro dá cidade.

1 f('cuIáMa. 1 fábrica de 6leo
sássàfrM, 1 serraria quadro de
,centro, 1 fábrica ele pasta me.

_bIca com 2 serrarias "Tiçot"
fi rese?,,1i de 30.000 pinheiros'
átiúitot, 1 linda fazendá com

$Íl.OIIO.OOO metros quadrados.
tudo situado no munlei)?lo de
1'a16.

RESULTADO FINANCEUtO DA .FESTA
--� PIF..ITO SAN'l'O DE

L6tes em CurUlba. situado!
em diversos poutos da cidade.
Terrenos, de grande e rápida
.l'_l;lloilzação. Otlmu emprego de
cllP}tal•

RECEITA

.
Lembre-se que você, realizará

os seus melhores negôctos imo.
blUârios na organi%ação Blu.
menauense Ltda" à. rua 15
de Novembr'O 87ft,!." andar,
sala nr. 5", c�m telefone 1572.

. Uma para todos 05 serviços
denominados ao hotel.
E uma para copeira·
Apresentar-se no Braz

teI, a qualquer hora.

ras
,
da madrugada, com os {l'

Iieiáis do seu regimento de o'. general Flor(!� invocou o
escolta, no baile realizado no

Direito Rom-ano, falou (I" ditnrl'lPalacio de .Hampton Coort. A. i-a de I3c�'lla na velha Roma; ctsoberana de 27 anos parecia tou nomes de nerscgUid03' peloter esquecido inteiramente ','

as . preocupações r-elacionadas regíme de Peron. a quem Iern

éom O d:ia da doroacão que
breu 95, destinos trágíccs 'du

se aproxima. para só pensar lIt!u'Ssolinl, de Hitler c de Vífla

iíà :féstti. De madrugada re- rodo E salientou que a sítuaçáiJ
gressou ao :palacio de Bu�� criáda na Argentina ilãoJ pode
!kingha.m, sempre em compa- Gel' mais calamitosa. porque Pc

nfiia dO. SEl'Ü esposo, o duque ron atropelou e p!!rseguiu Os di

de Edinburgo e da princêsa reitos individuai,:>, tornando-�c

Margaret. O duque parece ter senhor 'do baraço' e cutelo. carne)

d9rmido, Pouco, :pois. já Cêdo. o barba!';) romano Scylla. Con

estava receberiuo vários dos duiu dizendo que é muito mais

príncipes. estrangeiros que �e nohre re5tahelt'C';�r ri. concordin

acham e01 Londres Dor mo- enle 0« argentlnQjo; do que gal'l'o-

tiW) da coroação.
-

J tear as liberdades !lublicas.
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BLUl\IENAtT, 31-51953

I_RIg f;;����E��!:; ,��:ri;'� MalOe'rlllIO' "d',e", 'f@rro·"c'alar,"n'eo'eparaaUsl-o·ado laguna :���ii:I.G;���;���:,i�f;Oa��!;�I"I:��
I �,�r:t:. I��:rio�U�::�.'t��Sé.�Jt�I�<, "

,

"

,�', ,'�
"

" ,a
'

, JI L �:����a�n���a�.�:.d,��:��' J:n��:
::erL�m:o D,OI:v�: �1.� ?reW:.'l',n:ll,: f

:n'C,;t'mi'tvel pll.�I.l ,c:
� I�sel�' .I�n agr_a'::.ra, .en: vlrtu�h (::1 ".)I"�' per mrm e pelo sr. Antonio C"� de Laguna cerca de 60 'jUiJü,r;" ,t!�1 :xtração do ':l1e!lnlll e da p)'(}-

,

, � �l)ta Oaturtna, ,<i �[.,,,u,r:t,, monto desta l'egldO.,'",c •.�.<) .r.1"1l1 íação .do assunt i .. um � pime i- n,:10, também aqiu t('t';'·knte E'U" Iro«. A análise do r.�cn' xnado xímídadn da usina qu'� se pre-
C:;'lH�:

: ," <la ,usinas siden.:rglca-s de I.aguna r.a,
'

Pt rior a 800 lwC;,,')'·e" 'l� teJ'I'd,'J Il'ínú··.j foi feita ,,') {)!'partH,TI"n tende levantar cm ;,aguua .

•

Prczado Sen!J:',r', .'

'

I
e cermo-elétc-ta, k.:::��/,vlml)S, _t(i- '1'all!,-Sc <ia ('x;�tr,:,,. \ �" fv! e l'xp'o!'{,veL �itO 11'.) Mun'dpio de to Quinüco do Rio Grande do Cclozando-nos a dispor de v.

•.se,nd,o", V"�'�.�,,� ld�Il.llzado. ,oü: 7,':"-1�1e, p,cla; l-,;·;.:\'\Bn,i.;t>, U,-:1:{ .c.. ('atunda de fen;\) ;llagl1:'.:t'", (',11 F�lh(lça, ,lócdlida.::? de, "R.�, d:)E" !'ln!. e segurrdo t!óeu;,'.entos qufO S. para melhores �":etl,,-�r',ij;l(m-:
n.pcrtautcs Ou. ",', dlJIl va',la 'C ,mUnIC!lçaO que' cer+a, leute n.", 5.1''''11 já ,\jevidemtmh} p<:,c'Jui'"nda PlnlKIlOS '. que ulsta de. CIdade Lerrrç em mãos, comprova-se ..} tos ou para uma VISIta In-loco,

8que., veremos nas festas do Centenário de S.Paulols�",m��:.��:=�.:.���:�.,
.

S� PAULO, (ACON)
Depois de: entendim�ntos
havidos, entre :Oi Govíerna
dor Garcez,'" e O Prefeito

FO�RDERUNG DES W�IZEN�AUS
•

,
Durch deu Landwirt'schá'ftsíninister João Cleofas

deu Gouverríeur Irirteu Botnh.ailseu wurden arn ZÓ. Mal Irn
Gabinett des AckerbaUl1lihisteriuins In der BUndesh�upt
stadt dreí Vortraege uuteiÚiéhnet. welche die FoerdE\r·
ung des WeizenbaUs iro Sta:ate Santa Catarina; ferrier díe

Durchfuehrurig eínes grósser( Plam�� zum Besten. der
Viehzucht, und des Ackerb<ius ím allgemeinen ,unei'
sehlíesstích die DÚí:'chfuehrung der, sonstigen Geset:l:e, ,Re�
,glementierungen �d'Bundesbestimmungen fti�r Jágd und

Fischfang ím Staa'j;é ,Santa Câfarfna::betreffeh.Der Kon

'ti'akt betr�ffil der Foerderung des W�j.zenbaus
"

lautet aUf
fuenf Jahre· Dié SÚiatsregierung verspricht ihr�rseits; den
Weizenbau besonders iro Gebíet von .curitibanoS zu iiJ.te�

vieren und fuer weitgehend� Mekp.nisierung' der dafuer
erforder.líchen Arbetten zu. sorgen. 'Auf eínem,

'

Gàbiete
von etwa" 4.00Ó Hektar wir'd, staatlicherwei:;;e', .'auch fuer

Betreuung únd Beratu�g d�rWeiseuproduzenten durch
kDmpeteute Fachlel,lte geirorg(werden. Weiter, erhalten die

Abmàchungen ,Plaene fuer ,die Erstehung' eine� gros

sen Vérsuchsanlage zuI' Gewinnung des fueI' Brasilien arn

meisten gt=eign.eten staàigutes'in Campos Novos, ;:tui einem
G'ebiet",welches staatliches,Eigeritirm, ist. Beratungsstellen.
fuer' Viehzucl'lt 'soUen in Ítajaí Videira, Concorciía urid

Tubarão eingerichtet werdeu, s�lche ,fuer·, deu Kaffee�

Anbau in Florianópolis und Tijucás, Camborlú;
Biguaçú.

" , ,

I

,.� .

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

Jânio Quadros, foi consti- J pele. Mais de cento e cín

'tuída ii nova Comissão E- quenta trabalhos já foram

xeeutíva dos Festejos do examinados ,em ambos os

Quarto Centenário, que fí- setores, para a seleção fi

eou integrada das seguin - nal.

tes personalidades:' Arruda Os congressos, que so

Sampaio, sub..p�curador roam ,.o elevado número de
da Justiça; Mario" Bení, 67, e que contam com a

Nu Japã)O" quaudlO um efi- �ecretário da Fazenda e participação da maioria

peetador 'abandona .a sala de Nilo Amaral, Secretário de dos países do mundo, abran
espetáculo durimte os inter- Viação, indicadôs; pelo Go� gem todas as all.iv!idiades

valos, não se, lhe entrega uma vernador do. Estado, e, Jd- humanas: História, g-eogra
senha que (; habilita a fiéar sé Barbosa de, 'Alineida, fia, ciências, artes, cirúr

com o direito ao seu l�ga�, presidente do Il1stítU�d dos gia, medicina, 1iteratUl�.i,
como é comum na EUl"opa e I Advogados,

Prof;, VIcente direito, \engenharia, saúd€

nos países americanos. O pro' Rao, cate�rá�ico, da, F�ctil- pública, agrononüa. Pela

cesso japonês coniSiste em dade de DIreito, da Ulllver-, pr.'ogramação, l1ão se pas

mar'car a palma da inão do sidade de São Paulo e Plí- sará uma semana, dos seis

espectador que se a'usenta nio Barreto, indkadbs pelo meses que dv-Tarão as co

com um carimbo especial, que Prefeito Munioipal. '", memorações, sem qUe não
permite reconhecê lo- quando No que diz respeito' ao se tenha a' realização de
de volta. rosseguimento <das obras, um daqueles congressos,

anto o Governador ,,' como alguns deles, pela primeira
() Prefeito, segundo se sa- vez, tendo o Brasil como

be, estão ajustân,dci 'um séde, I
"modus faciendi" que pr:;r� Já <está, tambt'm, pr,ati-
mita a conclusão da maio
ria dos trabalhos já em an

dament.o.

A Comissão do IV

cen:-ltenário 'tem como funcão
principal _0 planeja�en:to,
� ,consecw;ao; da, FeIra In
dustrial do Parque Ibira

puera, o Planetário .que or

'nament:ará aquela F,eira e

a programação dos festejOs
propriamente ditoo.
No setor industrial, a se

cretaría da Comissão já en

trou em contacto com '. 35
países ,do mundd, além da

ONU, que deverão 'expôr
naquela Feira
Concursos varlOS foram

instituídos; sôbre trabalhos
que registrem toda a histó
ria de nossa cidade e para
cartazes alusivos às come

morações de, nossa metrÓt-
"

�?(.'3_�'�'��O$'��>X-�.�",'���-
,

,

' .. $

Ate��c.o snrs.OfiCiaislEstofamentos ! !
A FABRICA ALMOFADA' AUTO�OVEL, sita a Rua

Marechal Hermes, nr. 11 (Perto Centro Civico) em CU" �.ritiba, necessita de oficiais, e meio oficiais estofatlores

I
para Automóveis e Móveis estofados.

•

PAGA�S.E O'TIMOS SALARIOS,
,
Os iniei;essado!.i, déverão Se dirigir à Gerencia com

�

o Snr. Emanuel Macbado em Curitiba -ou por cor1'$-
pondencia para C. Postal, 1.242.' Estamos interessados na nomeação, de distribuidores para es·

� ta zona. Escrever a ALAGGIO S. A· � Caixa Postal, 1045

1�����������������::������I�,��;�����P��TOALE�E-ruOGrnn��S�--�����_� '�0������

renh� mais um radio em sua casa I
·

Saiba porem, escolher um BOM rad�o
"'7'

,

"'�.
..

'

.. � .
"��!t!'- Nós estudamos acur:..damcnte as marcas de radios

que possam ::'nterf'SFar aos nossos fregu2ses.
Entre as melhores marcas aconselhamos:

"

, ,"ZENITH"

IV Centenário. A maestros
brasileiros de renome fo

ram soldcítadas composí- �

ções com temas nacionais"
para apresentação naque
les festejos. Entre eles, Vil"
la Lobos, Gl.l.arnieri, Mig-
11'One;' Souza Lima e outros;

Oertames cinematográfír
cos, teatrais e radiofônicos '"

foram instituídos, com o a

poio de mais de 40 nações.
Competições esportivas, em

todas as suas'modalidades;
de caráter nacional, sul-a�
mericano e mundial serão
camente formada a orques
tra Sinfônica e o Ballet do

Ternos Feitios
De

Sapatos paI'a Homens,
Senhoras e Criancas

CaSA "A CAPITAL"

.. ,

- ._.;'�"_ -

T E l E S ( O' P I O
M A'Y, 6 I (O

(Conclui na 2.a página letra F)

,
'

FABRIKA'nON ,. VON LASTWAGEN'
: ... , . Die ,'der Bundesregie1'ung unterstellte, Komission

zur Foerder�g (ler naÚtmãlen Industrie, béchloss wa�h
rend ihrer letzten Sitzung,' der "Fabrica Nacional de Mo

tores" die' noetigen Untedtuetzungeri zuteil 'werden zu

lassen, damit sie dre Lastwagen�Fabríklltion,', die perei'ts
im Gange' ist, bedeute�d' erneiÍern kann, Die" Massnahme
1st von aeusserster Wichtigkeit, da der KraftWagen- im-
port aus Devisengruenden immer mehr emgeschraen�t

(Werden m�SS un� da�er dle Fabrikation in Brasilien bala
unentbehrhch selll,' wlrd. '

"

"

'

,

MOTORES
pdfã

o

ui/nade/tas
DIE GASOLINPREISEWERDEN NoeR NICHTERHOEHT,

Waehrend ihrer letzten Sitzung, verlíandelte 'die
COFAP lJ,eber die beabsicht1ge Erhoehung
preise. Es'wurde darauf hingewiesert; dass das' Gasolin seU
'1939 nuI' wenig teUrer wurde, waehrend der ATh:ohol von
,Cr$ 1,70 auf Cr$ ,4,50 siieg, Die meisten der COFAP, -

Mitglieder zeigteri �iéh geneigt, die Erhoehung von Ci$
Q,07 pro Liter zu edauben� doch be.sChloss'man, darueber
erst den natiónalen Petioleumrat um seme 'Meinung zu

SQllS quando :elC13 são produ
zidos com intervalio'mínimO'
de 'tim ,ijt}cimo de seguudo.

,', 005 Ogr\CU\tOí�S
"presentamOs A' 'CO de Quo\l
J:'lL conorol. o
um motor e da e o o\'tur
dode C011\pr���sidad�S � f

sÉNDLING
RUECKGANG DES AUTOIMPORTS AUS DEN USA

, Laut Daten des státistischen Amtes iuer Wi�lschaf1
Und Finanzell, einer Unter�bteiluúg

"

des FÚlanz�inisté7
J:'iums, fiel. die Einfilhr nOi·damerikal�ischer.' Kraitwágen
nach Brasilien von 11,33 Prozent im Jahre 1948 auf 10,28
Prozent im Jahre '1952. Diese Pro;l:eÍ'ltsaetze versteheIi sicb
i, roVerglcich ;u den Ges,irntimporten der betrefferiden
Jahre, welche Brasilien in' den betreffenden Jalú:en áus
den Staaten taetigté. Im Jahre 1952 '�rden aui den USA
38.345 AUtDS der verschiedensten Art eingefuehrt,
einen Gesailltwert :von

'

Cr$': 3.936.0981°0 ausmachten.

BRASII.IANISCUES HANDELSKONTO IN BERN.

In Gégenwa'rt zahlreicher brasilianischer ,schweizer
und auslaiúldischer', Handélsveftréter',wurde am' 2.1 'Mai in
Bem das Escritorio de Pwpaganda � Expansão Comercial
Brasileiro eigeweith un:d" ei'oeffnet. Herr Francisco. D'Ala
mó Lousáda, der diplomatlsche Vert�eter in Bem hiel die
Begruessungsrede" ,únd Herr AntóniO Garcia' de'Mirau'da
jNetto, der Generaldfrektor des, Departements fuer Indus
trie und Handel in,Brasilien) , der' eigens zu diesen Zweck
nach der Schweti �ereIsst war, hielt einen Vortrag ueber
die HandelsbeziehiÚigeri. zWlschen Brasilien und 'der
Schweiz· Das brasfÚanische Handelslrontor in Bem wírd
von Herrn Franéis'�o Meàaglia. dem Hándelsatta'ché Bra-
silicns in der Sch\\'Í:!iz geleitet werden.

'

"TAIIo

• DisTribu'I(!OreS paro O R.G SUL. S,CAT,lIRINA e PARAN.(

R LA ti li I a
�
5. R.

�ef)mp� ,

Pórtc Alegre - CACHOEIRA 00 SUL • Cacequi

w U S S '1' E-N S I E ?

DASS das ho�chste 'Gebaeude der Welt, das ,381
lVLeter hohe "Empire State Building'" Ín New York 1st?
Es hat 102 Stockwerke ueber und 2 Stockwerke Ul1ter
der Erde. Wenn al1es vern'i.i�tet ist, sina. 80;000 Mensclieh
darin untergebracht; Um zu Fuss �óm Haupteingang bIs
zum obersten Stockwerk <les,Gebaeudes zu gelangen.
braucht man,2 Stúden. Es sind 63 Personenaufzuege uÍ'ld
q, Warenaufzuege :vorhàrid�n.: Express-Aufzuege fahren in
weníges aIs e�ner lVlinute ,zUm 80. Stockwerk. '

'

- o radio que dispensa propaganda.
"GENERAL ELETRiC'

- o nome é uma garantia,
- - --�. "RCA VICTOR"

_'. Sonoridade, Som e Beleza e11.1

1.
seu lar

'''STANDARD ELETRlf'
- Linhas Ílru>ecaveis a-

r liadas a sonoridade que demonstram a impecavel

tecnica moderna.

-

..

PROSDOCIMO
.

S. D. Im�ortaçãO· e &omércio-
"PROSD"'Õ(IMO'� ,- . -

'

- Or

gulho da indu,stria nacio
nal qUe pode-se comparar

,
com qualquer outro radio
importado.

'

Qualquer :r;adio das marcas acima poderá ser ad

qUÍIido .na 'firma Pr0sdocimo SIA em suaves pres
l,açoes a partir de 130 cruzeiros mensais.
ProsdoCimo 'é uma garantia. Pecam uma demons-
tração sem

-'

Í.��*
.�--

- """,�,
l1\LI\'lONA'.r

�'l�'
Es' sind iJU Monat M�i,a,ut der Tesouraria

Praefektura und auf deu IrJ.tende�cias distritaIs" Hàús-
steuern bezueglíclf der er5ten Rate zu

'

auch in den' Mon.aten Jurü úrid' :Jillimit
von 10 % begIich�n,werdeii 'koennen.

porlação e Comércio
Rua 15 1àe Novembro, 900
Blumenau

INDO A

BELO HORIZONTE
FAÇA SUAS REFtlÇõES NO

RESTAURANTE ACAYACA
E DIVIRTA..1E NA

BOIfE ACAYACD,
RIGOROSAMENTE fAMILIAR

EDlflCIO ACAVACA, AV. AFONSO
BELO HORIZONTE

PENA

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

Sófre?Tenha Fé
Escreva detalhadamente pua a Caixa Postal 'l 9 1 "
_ Sãu Paulo - Junte envelope seladó com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na retirada, em
horario improprio.

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

Bilhete a VARGAS
SAUDAÇÕES AFETUOSASI

I
(

Meu querido Chefe e meU' Papai de Estimação.

No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral,
considerando entre outras razões que a abstenção elei

toral, no que se refere ao alistamento, como no que

diz respeito ao exercício do voto, cumpria ser comba

tida em prol do revigoramento, e do regular fUriciona-'
mento das instituicõ�s democráticas, dirigiu-se ao go
vêrno 'federal a fhn de ser feita a exigência da prova

de, alistamento do funcionário público, bem como do

que haja exercidb o direito do voto nas últimas elei

ções. Essa medida foi, igualmente, solicitada ao govêr-
no municipal. '

Se se tratasse de jabaculês, de negócios atrapalha
dos, tudo isso já teria sido sacramentado pelos Minis
térios, pelas autarquias, que acharám, �?lvez" muito
bonita a Resolução da mais alta 'côrte eféTtôral do' p.ais,
mas supremamente cacete: .

.

'

,

O coronel Dulcidio Cardoso, entretanto, logo que
tomou conhedmento dO' assunto, compreendendo o al
cance da providência, baixou uma portaria que já se

acha produzindo os seus efeitos.
Essa atitude merece registro especial, pois é, ao

mesmo tempo, uma liçáo de civismo, que não foi ain·
da observada pelos ministros e autarquias, institutos
e orgãos autônomos.

Pelo que me foi dado apurar, o Senado Federal
tambem já se mexeu, porque o Café FilhO' semPre foi
um valoroso defensor do nosso sistema eleit.oral.

Não me leve a mal. No entanto, a verdade deve

ser dita. Como chefe do Roder Executivo, logo que foi
recebida a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral,
fosse baixado um decreto executivo, a questão teria

tomado um outro aspecto:
Daí porqu:e" declarava ontem. um desses bôbos

alegres que ocupam postos�chaves no govêrn:o, quan
do lhe interpelei a respeito:

- Ora, se o patrão não faz força, devemos, então,
ficar de braços cruzados qUe é o melhor.

Ou ainda não lhe chegou às mãos o ofício do rrSE?
Pode ser. porque. muitas das vezes. o senhor é o

último a tomar conhecimento ...
Ontem, hoje, amanhã e sempre, ao seu lado, ami

go certo das horas incertas,

BARRETO, PINTO
"".l�"!;;P"c,

P. S .
..:_ Mais uma! Mais uma! Mais Wlla mensagem ao

Congresso, para dormir o sono eterno. Agora, tem o

pomposo Fundo Federal de Eletrificação, o que, em

miúdos, quer dizer, uma nova, fonte de receita para fi
nanciar instalações de produção, transmissão c distri_'

buiçáo de energia elétrica, ..
II - Com mêdo de serem despedidos de surpresa,

os ministI'os estão procurando. afastar-se e gozar a vida

de, melhor modo. Segadas Viana está vreparando as

malas para a sua viagem aos Estados Unidos. eleoias,
o inútil, está indóci1 em seguir para o Canadá. E agora,
o barbadinho, o bom barbadinho Simões Filhv vai too,
mar o rumo de Florença, onde chefiará o Congresso da
Paz Cristã. Como tudo isso é ridículo, além de consti
tuir um episódio triste dós dias em que vivemos.

III - Os urubus e pirongas continuam agindo, e

criando urna çonfusão em torno do seu estad'Cl de saude,
Até entã'o, fui fayorável aos boletins. Agora, digo-lhe
francamente que não deve dar a mínima confiança. E
vou mesmo acertar com 'O Gregorius I para que em uma

das ,próximas tardes, pela cidade, venha consigo dar um
bordejo, ou mecmo assistir um ato de bailado no Mu
nicipal. Será um sucessol

: :::::= :::::: =:; :;;;:= =:; = :
,

':: :: :=== ::::::,-" : =,;': ::::= ==

í
H E R V O S A S - IMPOrEN(IA �DOENCA5

•

Dis�úrb�os.. sexuais, ':le�os�s�o, angústia, ansiedade,
fob1!ls, • l�elas flxas, llõrIta�)lfldade, esgotamento nervo
so, .msoma, falta �e me�orl!l, neuroses cardíacas (ner
V0Slsmo do cor�ç�{», dIgestIvas (Clispepsias nervosas),
etc. - Problemahca sexual e afetiva, Narcoanálise. _

DR. NAPOLEÃO TEIXEIRA
Professor Catedrático, da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia. às 5 e mêla da tarde. Pela manhã:
,

,

só com hora marcada.
Sábado: Dás 9 e meia à5 11 e meia da. manhã.
Cnnsul·tório: Rua José Bonifácio nr. 92 - 1.0 andar.
Telefones: 3326 (residência) e 44$6 (consultório).

CURITIBA
'

:; = ; ; ;; -; ;
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QUARTA PA'GINA

NOVA YORK - A Ieitora ele
ve saber muito bem que I.'Jucas
famiFal,l dos Es,tadutl Uuídos tem
empregadas ctomést.cas. Ftu
mesma, por mais de uma vez, já
tenho me referido a asse rato
em minhas crontcas. Contudo,
creio que a leitora f!ca-,:ia eur-

Uln

su

ter

" . ',.
' tado ao não encoutrar sua es-tes dele. E' l11lUt? lmp?rtan-, . em casá qu'ando volta

t,: para a har�11(}nLl conjugal, ��s�rabalho. 'Nesses' quinzeUm homem fica sempre rrrr-
minutos você, terá .adquírtdo

Il.llu encantador ar _íntimo ,e
mudado já de rOUD<;l.

,Quinze minutos -de ,antece
dencla no seu trabalho: esses

alguns mínutcs suplementa
res simplificarão a sua vida,
Vu:ê, Tloderá refazer a sua

i'int1.11:-a. rstocar o 'SEm pen)'
te ado. V:cê estará à' postos à
chegada. de '''_�H"c'4.''ef� ,ql._le ,a-
preciará isso e pensará em

melhorar sua situação'.
Quinze minutos de antece

dencia �1ara fazer' suas com-'
pras: você fará uma lista do
que !)recisa aClquiriJ;, agru-.
pand.r as coisas, segundo os

fc!'necedol'es. Você terá tem
po de fazer um giro pelo
mercado ou feira. nara com
narar os orcços. Você evita
i'á d gra nele afluencia, você
náo precisará pensar: ','De
mora muito nata éozinhar"·
Quinze mi�LlUs de, antece,

d'::�nl'ia na partida nara a 'es
tiçâo '(para quem -l:níJl-.a' ncs
suburbi . s. tOdÜ3 os, dias) sem
(('O"ellli na 2 a págíná letra DI

: desta cidade;
- o sr. Jordelino Pedro

'Amorim, residente', nesta
'dade;

-

- o sr. Bento' .rjóAvila,
; sídente em Rio do Sul;
,

- o sr. Leandrô' Longo,
;

sidente em Arrozeira e "

- o sr. Benjarriim da Cune-
; ha, residente nesta cidade.

, I;�yEm jCl'sey de algodão, cem gola e punhos ern iã"ã;gó'i-"i:' Saía
-- franzida. Criação Debby da CaHt"ol'uÃa. --

J
! s::-n�-nre e cm todas ;J:: cuisas.

f ---...,...-�--..._---------------��--�.,...
q uinze m ínutoa de anteccdén-]

I cia". tl rccci!u parece muito !

I
�,"l", 1"""·"'''. pcnsernoa

II

I
II
! I

CASAMENTOS

, O D·f. R A' 6 1 Ir fi A' R
A U TOM or V � [

L� ,

:" .• 1;�111"1 suas COii'i1ra3 nas M O DAS ,C U '-'� N E J...
,

S' us.tdollal {�onun's() parcial com a distribuição de
mn is de Cr$ 350,100,00 de prêmios. As

'

Jt1'ODAS (HANEE
dk,tdbui"a cad� freguês que comprar PARCEl�/1.DA
Wi1f;NTE mercadurtas no valor de Cr$ 1, QOO,OI) um Cu
'Ilfm' Gxatuito numerado "L.AR FELIZ" para c'oncorrcr.
ao sorteio, no dm 24 de Juúho de 1953 pela Loteria
Federal.

_.{-.

Atende em quaisquer elO"

marcas da 'Esbdo
- BLU1\>IENAU

I ("(1 tudo I) que l1Dderei'll'�)S {a
I zcr. em todos. ç s campos, ,,2

j aduu irírruus tal háblto.
Entr�r_ quínz» minutos an-

I
--,_._. -"-, -"'_--'

I
I

"INCO"

CONFECCÕES FINAS PARA SENHORAS E CAVA
LHEiROS '_ "I'F'-:TIDOS - CALCADOS - .JERSEY
:iEiM{S - CAit'iEAS - BLUSAS<- SOUTIENS -

C.!�SIMmAS - '1EHNOS FEITOS PARA HOMENS E
CRI�NÇAS

F rs DE N{;YEl\lB�O, 1393 - Blurnenan
Estado de Santa Catarina

A
Barbara GH, como Maria Te
resa; Gluría Martn, como So
ror Maria Helena, e tantos

c er

II'AÇAM
NESl'E mÁ,RIO

O Mü(n�"�a ASMA
Dissolvido Rapidamente

GRANDE LIQuiDAÇÃO DE ANIVERSARIO DA

Cabeça-

MAIOR E MELHOR

I W fLi
AGORA,

i
I
I

RUA 15 DE NOVEMBRO,

DE TODO SEU ESTOQUE. - PREÇOS JAMAIS VIS
TOS NESTA PR.\ÇA E CIDADES CIRCUl'vIVIZINHAS.
- NÃO DUVrL' E�\1. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.-
ESTA' ALCAN(.·ANDO O MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS
AMIGOS E FREGíJEZES.
CASA BUERGFR LTDA.' -- Rua 15 de Novembro, 505

llLUMENAU ----

DISCOS: LONG-PLAYING, .,- GRAntIOPHONES
_ TOCA-DISCOS desde 875,0'0 - RA'DIOS RCA
VICTOR e SIEMENS - RADIOLAS - (Radiola
RCA VICTOR com 10 vávulas e 2 alto-falantes '

de 12 "por Cr$ 6.750,00 ! )

INSTRUMENTOS DE MUSfCA EM GERAL
Baterias americanas esmpletas: por preço
xo da

�

5L-�=-����=��--4--;�

BANCO INDU'STRfA E (0t4f'!l(!O flE S�NTA
._ Ma'triz: I T A J A l' --

Fundado em 23 de' Fevereiro de Hi35 �nd�l'eço 1'eleg

Capital .. .. ..

Ftlndo de Reserva
Cr$ 50.600.000,00

.•....•. 35.003.000,00

6
o MAIS VARIADO SORTiMENTO'

AS MAIS UNDAS CORES
OS MAlS RICOS DESENHOS

., Cr$ 85.000,000,90

em 28.2.53 mais de Cr$ 700 _ 000 .000,00

Vendas a longo prazo

p t{ O S ,I) O ( I MOS. A.
Rua 15 de Novembro, 900 Blumensu

de Dep(io;l'to� _ ,
, '.

DEPO'SlToS A pRAZo l1"lli.OIU=Tl.
HORIZONTAIS - - A cidade dos imortais, ::! - A ter- .

ra; femea do avestruz; semelhança. 3 - Maior. 4: - Re
lativo às letrr s. 5 - O mesmo; regra, 6 - Retardado IpI.)
quase ralo: supremo. S - Aranha arnazcnica. 9 - Raia
do (pl.),
VERTICAIS: 1 - Desembarace. :3 - Var iacâo nronorni- 1
nal: Concepção intelectual. 3, � Possue. 4 -� Relembrar, I
5 - Eros; plunta urtlcacea. 6 - Defeito na voz. 7 - ver-Imelho (Inglês}. 8 - Gia: íntimo t ul-). 9 - Fisgastes,r' • , , ",

< ,�

4,1/2%
4%

CIRlerciantes
R E C li! BEM. O s: :,

CREME DENTAL "COLGATE" - PEPINOS EM VINAGRE
"nEMMER" - EXTRA'.rO DE TOMATE "CICA" -
AÇIJCAR 4lTNIAO"

.������ç'��'==-�_��*44�_�e�'�'��__������-===�

CEREALISTA
CATARINENS'E

Telefone n.o 1388-
OMã' Pêstal, !,,'

YolePá2Íui. ...;.. "lÂLAUS'"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Pelmeíres x Peysssndu ao choque de abeftura -

,

Após uma semana de ín-. 'd(' ProIissio nais. cuio cam- Palmeiras, e Paisandú,
tensa expectativa, a p latéia r''''onato. este ano. promete ao ��lU�1?eS de �radkão no

espcrtiva local terá o erísej o toi-ced.i r :,;r::lndes emoções. da- I cJa�lvn h�l'rrga-verde,
de pnesenclar esta tarde G ela a categoria Indiscutível de plaíers lutam sempre com.
tradicional 11 .rneío Início todos 03 quadros partíctpan- I oastaute espírito de luta e fi
prOmovido pela Liga Blurne- tes. ,bra, qualidades cem as quais
nauense de Futebol, nele to- In icíar-se-á a atraante cem- granjearam a simpatia do pú
H�ando :!)arte as seis agremio- ! petição precisamente. às 13.30 bli�a blumen�uense. Os do�s
!;Qes ligadas à Divisão Extra heras com a oartida .entre alvl-verdes, nao tenham dú-
_ _ _ _ _"_ _ __ �'_ _- _ _ vidas, proporcionarão 30

I'II
!lIIi

1!l!I II" 'I
nutos de bom futebol.

aIa aria
Adentrarão ° gramado

,

Alameda Rio Branco" a se-

•

e

"gl.lir. os times da Olímpico e

'I'upí, ambos confiando num
I trunfo, que lhes dará

_ oportu- tzjo,s entre
iIlI ! nidade de prossegúír na dís- pr-ofisstr.na ls.

>r�t' ..
dO ·�':�.n'iO Té:���,��...,:n....a_iS___........._"""".......",,",,�............... _........�........--.

";�"If ( l I H I (oi' D E -H T A' R I 4 L A B O R A 'i O' R I O
"';'�1 DR. _EH.EH _LEI".

(.'1 EXPI�ESSÃO DA ELEGA.NCIA)

ncio Início, o .qual abrirá a

temporada oficial do futebol
da "rnanchester' catartnense,
no corrente ano.

'A maicr atração da referi

da disputa, sem dúvida algu
ma, será 1'1 'preseI;lça de Te i,

xeírinha na equipe do Ca-

I
xías. O consagrado avante,
cujo cartaz nos meios espor-
tivos jair.vilenses é assombro

so, fará sua estnéía oficial
com a camiseta do clube que
') contratou recentemente e

que dele espera performanc.
ces dignas de sua real catego-
ria.

O encontro inicial reunirá
0.5 conjuntos (lo Caxias e do
São. Luiz- A seguir pelejarão. f

"

MAQUil-lA ESPECL'.r, E AUTOMATICA ALEMA W 1 L B A E �

BLUMENAU
Ieleíone: 1597

.Rua 15, de ,Novembro, 389
(em frente do Café Socher)

Espedalisado em protes�, dentaria, �.entadU(iU anaiomkasr pon
tes, fixas e móveis, corôas, pivos ele.

RAIOS ROEUIGE N
Rua 7 de Setembro U22 -

- Postal 52! - Elld. 'l'eI.: "S'ULTECO" -

[ONiULTAS: Todos dias ureis Hora Mafcada LABOnAfCYRIO ESPECIAL ?ARI\: TES1' .'E CONCERTOS.
REGULAGEM, CAI H:l1JAGEM. SINCRONIZAÇi\.O DE BOMBAS

INJECTOiVS DE QUALQUER-SISTEMA

os

-----;<xx:{----
�

TAMBF,.M l-'AHA BOt\ BAB ALIMENTADORAS E·REGUL._t\DORAS
APARELHO E:.;PLCI.{l, PAPl--'" FOHMAR JUNÇõES PARA TUBOS

DE AL'rAPRESSA0o c�onfrato lir-modo
Véra Cruz E.C�o

''''-
:z.'AZENDAS - CA:;mURAS LINHOS TROPICAIS

NACIONAIS E E3TRANGEIROS

--�-----XXÃX--'----

� _�·�-,··-ti
SERVIÇO GFATUITu DE EXAME DE prtEssÃO EM MOTORES

POR PREÇOS MO'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

Focmado pela Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Roía de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Esco
la Normal Pedro II

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Serviço-Otoríno do Centro Saúde de

Blumenau.

Fer o
�

euslan
Diplomado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
son. Ex-assistente da Clinica de Olhos Dr,

Moura Brasil
__

0:0 ••
__

PARA. DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS

Moleslias DE OLHOS - OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

este Instituto Especialisado está Mag-ni.fica.
mente Montado e Instalado com a mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
Todo o seu Instrumental foi Recentemente

Adquirido e Importado'da Suíça
Alemanlla e Amertca do

Norte.
_..__09" • ...-..._

GABINETE DE RAIO X
-=--G$e.ft

ilPAItEUIO MODERNO 5Hi:lV!:ENS PARA
DIAGNOSnCOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
_O·*·c---..

Gabinete de fisioferiJpia
BISTURI ELETUWO (para operações sem

sangue)
ONDAS-CUIt'l'AS (Ultraterm Slemons

modelo 52).
INfPItA-VERJ\iJEJ.BO

AJi:ROSOl" tAparefhn 1I1�

glez para nebuítsação no tratamentn da", sim•.

stntes sem operação). Elcctrocoagulllção.
Diafanoscopia etc.
__

GC:�.
__

Gabinete de Refração
I'ARA EXl\ME DUS 01.H08
(BQI1I.PQ-BAUSCU-L01ViUi

I"I\1tA RECEITAS m-: OCUl,O�{ E
ltl-,!:H'ECTIVO CONTROLE

DAS LEN'l'ES R�WEl
TADAS C;VERTO

METRIA_
Microscópio binocular - Lâmpada de Fen.

da - Pezímetro),
__

1).0"
__

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCI.USIVAMENTE PAnA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA I'F.RI
CIAS - CONFECCIONA LAUDOS E ImsrdAS-

CARA snUULADQ:&ES.

Relojoaria.
ti melhor sortimento e melhores preços de loias e

g-ios de marcas renomadas. só se encontram à venda na

_'0••8_'_

li O r a r i o:
Instituto fUllciona de manhã e á tarde

INSTITUTO: 1232

da Nev" 1135· 1", anuarRua 15

RELOJOARIA SCHWABE
Rua. 15 de Novembro, 823 - Fone 1546 - »LU�IENAU

TUDO ESCLARECIDO - A. nho com Barbosa criara no

vtsita do técnico Gentil Ca1'- futebol carioca, Nunca foi tão
doso ao quarto S{)! .do Hns- facil a um homem romper
pit..rl tlds A{'ifl�ntados foi a úl , nUl!! "rortin:i de feno". Gell
iima {Já de -cai na -alruuciada til Cardoso; sem grande es

jnco'�li)lltibHat1e c inimizade forço, entrou no quarto do
que o choque, casual' dç Z-ezi- seu ex pupilu' acidentado e a-

ludnatIo por .Tosé Carlos
B�ueri tendi} a(l. lado um ad
mll'ador e o renorter Sandro
M{_)l'eira.

�
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Atingiriam ospreiUlzos!a ca- F;n�nci ame n to excessivamente
sados 8mllhUesdecruzeiros liberal o cio Banco elo
A população da vizinha eí- tentem, p;or dlversas f vezes,

dade de Itajaí foi surpreen- durante u' dia, entrar em liga- VIOLENTO LIBELO
dída, às 5,30 horas da manhã ção. telefõnita com diretores
de ontem, com o pavoroso in- daquela tradicional e Impor
eendío ocorrido na Importan tante indústria itajaiense, com

te i.ndústria "Tecita" - ,Te- I} objetivo de colher detalhes
celagem Itajaí S. A. Ioealisa·lprecísos sõhre o aeontecímen-
da à rua Uruguaí.

'

lto. sem resultado, contudo.
Vamos aguardar o pronuncta- Dado o primeiro. alarme. I 'De um particular conse-

menío dos maiorais da ';'mat,,�.. }lo·r funcionários da finna, o I guiu, todavíaí a notícia de
rtosurense. pois não resta a me- Corpo de Bombeh-cs {la Em- 'que os prejuizos causados pe
nor dúvida que Hão CO·s"'-, do p_resa Industrial Garcia, désta

110 i�ce�dio são calc?lados em

fute)Jol porém em preju'zo do clda�e), compareceu �I} 10,cal 8 milhões de c.:ruze�ros� ,dado
proprío futebol rtosulenso. 11'.)jl) I do Slnll3tro: dando nnedlato o fato de. ter' sído lllut�h�a?-o
em franca deca'dencia combate as chamas que la:- grande parte d� maqumarro

.

'

v_mx:am em quasf todll,l It a: I da fábrica. EISS!l notícia, pelo
f�b:rlCa. A' pronta e efica� a-I faio acima. depende de con-

R I S ( A D O S çao dos saldados do fogo, o firmação.
, íneendío foi dominado, apesar Empresa de lal'gQ eonceãto

Brins Xadrês das chamas terem devorado 110S meios industriais de San
parcialmente as secções de ta Catarina a Tecita repreAlgodão fiação e tecelagem e um de- senta um pitrimonio material

CASA "A CAPITAL" pósito de mercadorias. de gloriosas tradições no ce-
.................-""'.....·..........._�w_........""'" A reportagem deste jQl'llaI (Conclui !la .2.a págin<t letra CJ

nos eleições
I tu por a ng.a

,

em
DE BALEEIRO CONTRA OS EMPRE'S'l'IMOS

DOS 'i\. "ULTIMA HORA"" - - - -

. , . ,. .. , .dcs atividades no Ecnti'üo fi'! b(,m I Para que .os processos sejam
informal' prncpajmcntc os mt}"llloJucionadO'� corn urgencia, ea.bu
radores de Ituporanga, Bohr" OI'> t à L',ga somente continuar com o

resultados parciais' do movlmeo- Torndo Extra, após a liqu;daçií.o
Lado pleito.
Es{á '.le paabens o C;.ovel·mvlm.

Irtrrsu Bornhausen por tão stgrrl
f'ca.t:vo triunfo obtido n') mUTl1
cipio de Ituporanga e q1.1" r-epre

senta O apoio ao Ch1lfo do Ex'�
'cuttvo do gov:crno. ,1,e Santa Ca

tarína
FESTA DA 1.a TJ<::LHA
DA NOVA MATRIZ

RIO DO SUl.., 29 - OJm b

pal�ticipaçíio do povo em g�r:1,',
teremos domingo, ira 31 'd�
maío, a ccr-ímon!a re1igio:;a da

.bencão e colocacão da prime��
'telha da nova Matriz de R'l do
Sul,
Pal'a fi primeiro doming-o 'do

��:�:�:�:�;��E'�� Honrosa homenagem prestou o governo
\'I"a para l'rot""tar ,conlra o re

partilharemos da a.leg;ria g!'ral,

d
· · . di ..

S C
gjme total tario, E' llece.�m·i"

'lor tão importante aconf�cimen'

Omuo IClplO a e·x mln"stro ouza ampos"O
flue, do meE'mo lla"·:.'), bebé·nd('

to. fazendo voto's para quede;)'.
\',;OC5 na experiencia alheia, te,

�:�a:��TI�::enh�:::;:::�e5
'. ., f'·

•. ��an�:a�/:�!t��):��'3��!tarfai�:
PARA SER RESOLVIDO Como transcorreu � J"anta'r' no Taba]"ara T C ��;p:r�;�'��:t;�eE��1�0�'e���1�e��;PELA LRD EM1953. ,�. • 5

processo d� 'desfibramenb da a 1-
RIO DO SUL. 29 - A Taça EI"

.

, :nn, <lrgcnllna e ele ero.ião da'3
membergo Pelliz,:etti, de'Sde � No enseJo da. visita qUe o

11ém
do· homenageado e I de UniVíErsidades no país,

I
criar suas Unjversidades institu'çõc" politicas' darltle!"

\'sua disputa no' pr'meiro ano, mo m" t d Ed
-

d d d 1 d'
, .ex- 1111S ro a. ucaçao o exma,' .esposa,. o gove.rn'a 01' 80 mesmo,' �empo que p.e. iu ressa t.an o as num�ros'as, pai�. ° ,Pri,n1('li'�, go�pe .fI'.l,e . o',J'_tivou. fempre' certos embara.�o5

.' . l..!. ,

aOS dirig-entes 'tia LRD. com pró· governo Dutra, sr. Ernesto da clCliade e exma. consorte, ao ex'mmlstro que fIzesse tentatIvas Em concretIza-la, I
fr' u a 1 bLnln( � fl�gen ,llI, I e('�

d S C .

l' 'd dI' b'
.

1 d 1 1
beu H eln I'xatamen,e no coraçC'ote"tos óra justos c muita�; VCZC',· e ouza ampos rea IZOU a autorJ a es OCéUS e pes- UlTI relato 50 re as posslbl- estenc en o um para e o em

. .,_ ..."

scm fundamcnt��". esta cidade, ante-ontem, o soas gradas. lidades da construção. da relação a outros países
Preliando em IlYramR. o Espor f 't H T D k h

.

U 'd d S t C
..

T dte Clube Concórdia estava em
pre e1 O erc: lO' ee e 0-

Of d
.

h _

nivcrSl a e d,e an a a- 11:als ClV� lza os e progre�-
igualdade de cond'ções com o TJ menageou O llustre hospe- ere,c�n O a omena, tarina, Por sua vez, o sr. SlSt&S, Dlsse da sua açao
nião, 'daquela cidade, quando o de, com um jantar no Ta- gFe�, E�ISCU:souE o- Revamo. I �f:uza Campos falou demü- quanto aos trabalhos desen-

t
" w' m' Cl tk ' reI rnes11JI mmen oer�- I . ,.

d
-

1 'd t djuiz apí ou uma penalldadc ma..

JJ&Jara l.enlS ujue, as
f

'

d radamente, ll11Clan o por 'vo Vi os no erreno e uca-
x'ma, motivando a retirada d1'\ 19,30 horas do meSlno dia. er'l,que_ evocdou as g�a-? es

-ilma demol1stracão do quan- ciolj,al durante a sua gestãoequ'pe ríosulense. ç'::>m o primei' rea ISaCOeS O ex-minIstro .

> ,

'l'O "ca'ilo" a ser solucionado pek, ,Participaram déssa sig-
>

1 to o BrasIl delnorou em (Conclue na 2.a. p"., letra .J)

ILiga Riosulense de Desportos, nificatíva hom:magem ,

Souza Campos, no campo de
a-

:assistencia sanitarIa, foea-l -'-'- --'- _

------_,......,......"---,-�_;_;,..----,..--'--------...--- ---- lisando o aS!lécto da cam-IIRaid m SSiirO d· �'''". d � II
panha da malária em Blu-! I! a i\, OS ada Oi\l
menau, que se constituiu '1 contra pOS.·G!O-!IlllS l.Ie'1!}mDlhf.l� "

ComseUS I temo
,1
o maior �:nefício I_ .

11:1 '# li 'iI � iii a iii
J

C
' presta .. o a est� regIao, bem i TOQUIO, 30 ('(,Pl .- No tl'l'll"" doi:-l i"'!IG, tlnl.ru'ndo, provas' 1,

O·re""".·o COlno se· referIU a outros curso do ra:d maci�;;o, ef21.ua,_L, mente um tercei!"» e danlf!candCl

problemas de carater edu- !i'lão longe da fnmteira da Mafl' ,lUtr0s três _- anuncia o comuni·

cativo que muito benefi-
I

e.h(�, os �aç.nE bO!llbaJ'c:eil'Q.:1 ,1.- cado '�a Força Aérea no Ex!rc·
.

Bl R f ,._ lnlCiOs fttlnglram ontem duas lU"" mo OJ"ente,
clar�m umenau. �e erlU

taJaçõ"s comunistas. enquant. '1'rinla" três "Thuncipr Je�"
se aInda o arador sobre o aparelho:> SABRE. que os prot'2- bombard-ellram Os centros de a

,programa de dcnstruçõE's l!'ian1 tia operação, derrubavam hastecimento, bem como :ndah-

TUO, :W IÁr"dd.) '- .. , Cung, h'l dos f(J�ri:; !le I!stullip:do, dizen-j da. sua lmprvnsu. O nol.re dl"pu
via a.nunuíado na vespcra. '.J ·�r. ,lo qu a o p poca.r das �on.lba!; p.o' Lado F'loreH 'Lia Cunha Icrubrou

..\.liou13r BaH'ciro ocupou, ont.eru ue a13�'l.lSüH· a popiuacao do pnl-:: .. O que f'.)i o a trrntatlo conb·u' {'La.

a tribuna tia CU.ma.!'", a fim lI.. por-ém "terror muito matnr cau- Prensa", Pois bem. Se o BraF;C}

tratai' das "lib�rdad"s" do Bn.n- sa a iodo homem sensnto no não acorda.r. se fi opinião pubrí
�o rIo Brás'! em rcla cào {la grn- i3rasil a evolução dos Fatos no K não despertar, se o Congrcl"{O
po Waine r, flue p.xplora a cmprr- atual governo. porque. por muito não tiver- nrtcta cn!lf'"iellGi da'l

ua "Erica" n'clitora do vcspert no nssustarüca que fOGSelll as popu- >iuas re'iiponsab:1i..dndcs ern 11);\1 {"'

"Ultima H':lra". E o frz na di"" laçõe,;; brasüctras. em relação rta de preservação 'da lihenlad�

cussão do projeto que proíbe a aos expediente·!.! e art.erutos p'- {Conclúe na 2a, Página. letra I
fabricação, o comercio e o trao rotecnrcos, ma i;;' perigosa é a ex

._

pl':>são contínua dos escandalos
do governo atuaI". Adiante. a lu

.ííndo ao discurso que o general
Flores da Cunha havia prontm
r.'acl0 ponco a.nl.cs, de prot.esto
contr-a a príoão da pfJetí'2a Vitc

{":a Ocampo� nlanifestoll a certe-

I ,.a dü flue 11. Nação br<lsileira r"

pele li possibil'dade de termos

\1n� rcglme como o de P1"ron.

---_........_-��

o dacalO
presil:Ícncia, '1U8 leCllEOU fornec<','
qualquer precisão com oxceçá-{I
do fato de que a conferencia .se
relacionava com a Coréia.

.

WASHINGTON. ::;0 (UP) - O �Õf:'� hidr:nl11c��\.S n��, lh'oxinl �d'),�
des de Po-Kin. n') rio Yalu.
destruin'do 36 cdir:cios, enquanto
um aVia0 SAE�"8.T·, l:�c:db.:ln·lo
mais profund<l. penEtração dec.'.J,·
O corneço da g'ucrrn. na Coréia
bonlbarc]erlvatn as conC?entr.j)ci)(!'_:
Lle tropa,; na. CO'i;ÜL 'JcldcnLnl, l>,�r
to 'da fóz do Ya.lu.

©5taclo. sr, John B'oster Dul1m,
o secretário da Dl>fcsa sr. Char·
les Wih30n" e o Chefe do Estado
Maior t·) Exercito. general Luw·
I.en Co.lJins, ScgunclO s� informa.

� ����ã:n�: ��r����C:onou r.orn

1 Rellisar�se·á nesta cidape em
�����to MENDES UMA iJunho o Congrís�o Sindical

PARIS, 30 (UP) --- O sr, Picl'- I De pa';5élgem pHl'tt Rio do Sul, .cais 'do CongrésBo Si.ndical, '1

t'e 1fendez Francê, presidente do e!>t(jvc ontem nésta c:dade o de,· realizal'-sn no p"óximo mê,� de
Conselho, designado fez esta mn.- I putado ,"",tndua! pelo PTJ3, sr. ,Junho, nésta cidade, aonde de-
'1hã. declaração à imprellSa., <1,. Oca.tciJio Nascimento, qU(, vai a VC';'ão '.<1'1' estudados ':;s problc
centuand'l, notadamente:., quela dda'le. acompanhado do; mas ligados á previdellc;a � se--
"Ain'da não está fixada iI. da- 11'3, Carlos Bicocchi e Jaime g'J.ro social.

!.a· em que me apresentarei dian- Coelho:;, respecFvamente p!'esi
'.f! da assembléia nac:onal. a'l- dente e tesoureiro da Federacão
forçaT-me·el para Ulun soluç5.(' dos Empregadoo nas Industr'ias

I dentro do .mais breve pra..zo 110S-' de Santa Catarina, tratar da ins·
�i1'el, Ten110 a intensão de colo- talação junto a.s cnti'dades sindi
"ár a :,u",p'··nbléia em 'face da�'

� propost.as preciP8's, à respeite
----------------------------------

ll�::·'.
qua.:,s pJs;;a c. promm ·Nov� m�cI,"cl.!'f: C},'... SVIOLENTO FURACÃO � � � �

CAUSA VITIMAS

I BTR1'.fAH.K, Dakoia �1(1 Norlr

I dI 30 (UP) - Dua. pes'i'ô:w "so r as u .3S; l'lIE'nos. foram. lnortas e UHU" a
..

g
. Vint.e ficaram fel'idas, 'ele aco,"'!<-

,)]'cs:dente Eisenhcnver c':Jnfercri
dou hoje com o secretário d'i'

Outt'o� r'l;/ll'clhos a'tia.rl();5, ar'·i,
nndo tL*3 trlJ]1üs tél'lrestrf.!": (PH�
combatem \lO fl'ont oc'denüd.

Sobre {I m"Sl1lO assunto. d- deixaram cu'r 130 tonelada'.-; f\�

queles lideres' tl'ahalhistns deve bombas 1':'..,b1'e as conccntraçi)p,;
rão percorre)!'. outros rnunieipioJ je tropLl.s c posições COIl1U1Ü"
do Vale do Itajaí. I ta'il.

zonas

russos pãra
Berlimde

o Con('.El'SO de BrmP'('flQ Viva",. I i'Hill) I)fl b"lo,< r(l"lllta(Ii)�' rC;;;i:: com \iB primeiras, BERILM, 30 (UF) Os

I
de passar pelos lagos de Bcr-

que Ü;,Ut.0 "ntus'acn�o despertou .trados. e tt toclns .os .que. tie ú.I- li U_? tram;c,ur60 de vlOlen. to
t b

.

1 d i j comunistas da Alemanha ori- lim, os barcos deverão, fazer
em rios',,,,l'l meios soc'ais .. e' q�,:e Jium modo, con rI 'llr3,m, e0n\ U

1 �ao, sugU:( o C c lUVas ·.)rren-
, .... 'I '

. • .

d t ental tomaram m:;va medida uma volta de cinquenta e um.te'} mag-nífícOl'; resultado:,> b'ou'h� "eu ,cnturnasmo' T,ara o e 'j}IC11(1. '\
e'ms e gpamzo, que eva'i; ou I'

3prcsEml'Ju um tot;ü de , .. : .. '. rl'.) êxito ú,"�ta c::tmpa.nll::<.. A '. to' ,setor completo da fronteira dQ�: para isolar sua zona, ao proí-
1Ô5.5!>!l votos apurado:;, c"�lend')' ,10.\:1. _o "Muito. Obrigado" da Co'' rl:,is �"ta.t�06 em Dalwta_ l"oi as' birem que os navios de pas"

;12 667 ii Rainha. merti113 Slg'''12 m's"ar' orr.:aollmd<1!·a. " um fl'l':! �J!V!J3.Jo Wlportantf' rl'1I1'J HI�t.<;>· .�;ageir('ls atrav:os,'icll1 o seta!'

Bl;erg'��': 16,55:1 à \l.o <:o)neH�b. ceI'O "Deus Lhes Paffi1s". ral em á'"ver'e";r, aldeiaêl. 'ocidental de Berlim, Em VI:'Z

Zéla V'vill,ni. p 6,76� i< ;l.o VP!'"

nica Su�li.. Th�!:c;;.";;'. S�1·:'i nnp'.[I1�Plll
hnje R b,' ic. ,'Olenem�l1t\l. con"

uma. bençfu} t)cpec'al para

CI'ian,,!":1s qll-C neln top�r:lln na:· .

i.:I, henl C(lm'l P"l'R os 81',1"". Paw

c as nmdt"hh�'" da�. Cl'lI1didabl'"
Esta benção será. oric 'ada V"I:'
Revmo. "ii '""li.rlo Pr",' Braz Reu

barcos nprovcital'am o mo

mento da . passagem através
da ZOtlR ocidental para pedir
asilo.

1,araJljas argentinas Ila!';!
Elh:!ll<:ih II

t,ONDRES. 30 WP) - La

ranja;;: argentinas serão ofere_
cidas à rainha Elízabeth. co

mo homenagem daquele país
sul-americano. O transatlân-

1ico Ande.s chegado esta noi
te a Southampton, trouxe de
Buenos Aires um carrega
mento de laranjas, toranjas,
uvas, maçãs e pêras, consig
nadas ao embaixador argenr
tino. Esse diplomata deverá
preparar um cesto de frutas
para S, Magestade.

(Juilçmet.ros por um novo CiI.
nal nm:iíruido pelos comunis
tas. O motivo é que ultinw·
mel!te frÉ's proprietários dI!

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

esquemd' de austeridade

com dirigentes
p·az

políticos somente

Indochina Prisões 110 cana.l tlc Suez
Ismailia, Egito, 30 (UP) -

A Polícia egípcia deteve mais
de trinta pessoas, durante as

últimas quarenta e oito horas,
na zona do canal de Suez. Se
gundo, informam as autorida
des, trata-se de retirar daque
la região os elementos capa
zes de urovccar incidente.
neste momento delicado das
relações anglo-egípcias.

na
após a aprovação da Assembléia

.'PARIS, 30 CU�) - o de
lJutá.do radical socialiSta Pier
r.e Mendes-France, aquiesceu;
hoje; em tentar obter a apro
vação da Assembléia Nado
nal' pat<1- qu�.. assuma 'o car.'

go de presidente do Conselho
de Ministros, apresentando
uma plataforma que· inclui a

.; po.ssibilidade de negociar com
�,�-----�--------.::---'- --II

os comunistas para cessação
das hostilidades na 1ndochin;l,
Mendes-France, polítiCO de

todo, pois não quer al
A :sessá'o da AS)
realizar-se-á ama-

Gl:cm Ford vem filmar
no Bl'llsil

LIMA, 30 (UP) - Anuncia
se que o conhecido artista ci

nemato.gráfioo nortGl.-americi'r
no. Glenn Ford, estará. em ju
nho entrante 110 Brasil, para
filmar uma l)clícula de aven'

tur3s. cuja ã(!ã� se desenrola
em Manaus, Glenn Ford pas
sará antes Po.r I:.ilna, a cami
nho do Rio de Janeiro,

Bras; I
CONCEDI-

_ Mas niio na,ta que 11a Ca'

f11ara um gran·d� orador ('Olno .J;i

;,mln<'nte deput'Hio pelo R1"

Grande do Sul levallf e sua pala,

S. A. �BANCO SUL DO BRASil
de Ações
Acionistas

Integralização
Chamada dos

Na conformidade do resolvido na Assembléia Ge
ral Extraordinária do Banco Sul do Brasil S.A, eom

séde em Blumenau, Estado de Santa Catarina, em 17
de novembro d:: 1951. são convidádos os senhores acio
nistas que ainda não integralizaram as respectivas a

ções, a pagarem as prestações restantes dentr'o, do pra
zo de 45 tquar2nta e cinco) dias, a contar de primeiro
de junho próximo, ficando o acionista depois desse
prazo constituído de pleno direito em mara, para (JS

efeitos legais.
Os acionistas convidados são os seguintes:
Alzira do Valle Boiteux
Antonio Tavares Leite
Arnaldo Werneck
Asseburg & Cia.

Augusto Rocha
Caixa Agrícola Cooperativa de Blumcnau
Carlos Alberto Dunshec de Abranches
Castilhos França
Charles Hue
Cicero Nobre Machado
Cid Gonzaga
Dcmingos de Souza Leite
Eduardo Horn & CÍu,
Enülio Nina Ribeiro
Eugenio Martins Lage
Galba de BoscoU
Germano Boettchcr
Henrique Victor Láge
Rercílio Luz
Hering & Ciél.

HfJcpcke. Irmão & ela,
Hippolito BoÍteux
Imbrie & Cia.
Viuva João Bauer .Junior
João Genül de Me!1o AraUJO
José Arthur Boiteux
João O' rbnneH
Konder & Cia

I
I
I
I
�I

rLeonardo J. CJtnr,lls Junior
Luiz Betir.1 Files L�me
Manoel '''eira G.l :r)10
Margarit.a Gallotini
Olavo Frein Junior
Olintho de Oliveira
Oswaldo Werneck da Rocha
Paulo Zimmermann
Pedro Brai1do
Sindicato Agrícola do Município de
Simmonds & Wi1liamson
Zuleika Borg�s da Rocha

O pagamento das prestações poçlerá ser efetuado
também à Av, Marechal Câmara, 350 - 3.0 andar,
Rio de Janeiro,

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

Diretor�Pre'Sidcnte
DR. ALBERTO PROENÇA DE! FARIA

Diretor-Gcrcn te

Blum":'l1au

Exigiu O

relaçUes
rompimento das

C,O m o Uruguai
B. AIRES, 30 (UP) - A

I
mcn\.:) de relações diplomaI i_

"Aliança Libertadora Na- cas com govêrno do Uruguai
cionalista" solicitou ao Pre- "que trai 'a SBU povo e permi-
sidente Juan Peron o rompi- te que seü territ.orio se tor-

I ne o trampolin do ataque ;',
soberania e dignidade do nos'

so povo".
O referido pedido assinara

que mais d,J que n'unca a "A
lianza" se acha junto do po
vO. uruguaio, "tnaido perm,y
jlcntem€nte em suas justas
aspirações por um governo

I
títere". Acrescenta que pres
ta um tributo de alento em,

sua luta ao pov{J uruguaio,

I
"na mesma luta qUe teve pn'
I'n l11:1nter' o povo, argt'lltínOl
il�Il'�1 fi sua 1ataI libertação".

rPA R A F E R I DA 5,
ECZEMAS,
INFlAMAÇÜES,1
COCEIRAS,i

I F R I E I R �\ ;: I
l �..�_p I'" H AS, �
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