
-

Os Do;s Métodos 1
___.. -- ASSIS CI!."TEld':B,nJAND • - -�-

PARIS: Julho '- L"ma elc.v3�1 ,-'0;11 '" �ua e1ltl1pe, comoate "

dn !lutcridade politica franc',-', sé";(_) o Par-l iúo Gonjl�nist& Rus�
su, individuo ue l1I11ila í'irCullS. so. em suas interie.·fl)·.l�,� n:.

pecção e autoridade, me dizia vida pü}itl(,ll dt) Brr.sil, Apra,;
ontem aqui cm Paris: me recebê-lo e conhecer a Ii-
� "Sei que o senhor. r,o� nha tlt' eondula. rraçada ,pelas

'diâri('s, eSla�ões Llt' I'!ído, t t:1e· ," :l'g:mil.u<;úes u&sociad<lS",. nes
vis:)o e revistflS, flue dirige, te sentido. E' o de que nos, ou'

,

t,os mais c:ll"eCemOs i:lqui tam-
- - - - - - - � -

hem N:lo 5{' lUla. senão de ;un

metio mais que me.1i: cre comra

os ('c,munj"!a,, emFr;IIl�'I, 'E'cg

A�
jispõc.u de fundes cxcep,)o<tui'l
�l!C rcoeebt:Hl do exrer1ar. rf�ll.i.

, • 1 l'crna prop:lgu1:"I:, muno '),:ll1 " a.
I �JO';tdf, e dínglda, lIrlnCHl1mel1

: e as camudás popnh'l.l'cf!, � as

A
t-nmaüas iutelee�ua,is, E' ,�tin.
[tem oS SeUR objctr\'üs. prn que

Iograin Intoxiear sC'cções l'e':

I j)(� távcis 11:. nessa �en\e,
I "�as uhimas <:lciç_ões, e�,�t(}l\

I
' seccâo .10 I)m'tido Comunista
RllSSÕ, en'l França, com recur-

1IiiIi1liiiil_iIíiiII> sos valiosos, que lhe dispenso�
I :1105<:0<1,

.

Póde di1.;r-sc; 'ue w�
, Clle. cfetlyamtnte ,,'le, c, que !f'

" "b
I ve dinheiro para €;l)}PI"l.óedl;l'uma mansar e um a raça 1 rr.na enmpunha eleitoral, n� iJ-:

�
II'

f.il t � I! !lO amencnni)' com 1:1rga P!?P:1_

OIS I e es . e I ,;anda .. S�lS0l·pti\'cl de
" e�tIÍlca�

.

I' ,JS eSp'l'lIc;; dos COI,,;:;l:::. t:lct

I .crais. ?\iio é jiossrvel ;1e<�ari o
I .':1!,:1' dos SC�!S meros dt� t (P
J I

.

r.r {} e!e�tor para, ..lC'cl',..1f;;'!.) Clf S

I iS',I:; elO partido, Faz.!",; 9 t_a

i 1 .}!J!lhl f�e e!l�eque,;e, co:n um
,

I :UXO l1e P"'(iPUgunda• :ltÍ' fttilll
ies;·nnhe.:-ido t<!U10 em 11'05;31)
pais COmo nos mtitodO& d� pre
"ltrar os comícios eleitorals, en'

tre os �ran-cêses,
"S';:u o rll'imcil'o a r.:c!)nll{:f'cr

que a IJo!"sa tc<:nÍcn po'itica, [�e
eornhalo ú infiltração (�oS baCl
íos ;;twihkos, nj) OrMal1lSmO, l;a�

ocorridu na ci�ade de Joinvlle

a

rtnense, . caminhava às rml mara
fora o cumprt- dade .. Orlando Soares, ao curvar-se

p[tra apanhar a pasta do amígo,
recebeu a bala em plena testa. E'

que 3 arrua. ao cair. roi automatí-

lCol1elul na 2,:1 'paginn letra EI «.'onc!ue na 2 .
.:J.. ll!tp;illa., !í"Í")';l .'-1

t(:- � - ",...:_ '!: - 1( - :s - X --:-_�-:_�
- !:�, j;�=-, :c, .

mais rapído à ascenção. De f'a
sua vida na manchester cata-

deixar de portar uma arma de de

fesa, com a qual pudesse gar-arrtn
a vida num momento de necesst-

:Novos donQt�vGS
, (f;j!:

parQ'�.' O p't"ograma :

Inquérito H?manol1-----------------

,i
I

DO SIJL, 1 IDo Ccr'reapon
- O clmbecico índuutríat

dCl11.onstrar, num gesto altruts
que a firma produtora do sa

Alnska também auxilia' os in

dj"entes ue\"idamente fichados na

i C;nferência Vicentina ..

Gra('as ao Crendor, temos sempse
recebido yaUosns of'er-tas que 'con

tribuC1J1 l!n"1l.Z,nlente para o e>:: ..

RIO

dente)

agosto

,_ : SU1Jill. nos

í til'
-

< <

il·iA.. dl0! te. vtIgueando invlsivel fLe

. . li - esp'tço, abateU-se,

repentinamente'l
Chegará 'a esta cidade. nos pró:-:i-

CC'", t·�!# ln _..3cao' sóbre tlma "ida feliz, num� ,�as mos dJa$ de o,::tU?tO a Ilustre C,:-� "'V- , U' U hora., mais ('aras de sua ,e:l"ste�- RAVANA IR1NEU BORNHAUSE.-O..

_ ,

I cia. ,._:' ti "ab.aço dÍ! n:lOrte", ca.qo

I
composta dos eontabilistas de 1951,

� J
I' oeorriGC' dir: �tl eU1 J;,in"De. t· qUi! ac�d,:micos da Academia de Co-

t
·

P·lSS�H.,;:l103 3' ,ar"·a.r� merClO de Santa Catal�ina, onde

O as orca J � enslVO I Orlando Soares, residiu longos permanecerão em, vis�ta a vários
L .

,
fi;,

I anos em �lU1nenalt, dtrjgindo o I es�ab�le�L11entos fab:ls e pontos
"Café PíngUlnl", do ql1al era 01'0- prlnclpals de nossa cldade.

meço da guerra na Coréia; 21 piict:irio. EspÍIüo Cúmpr.,en,

'\'0'1
A ilustre caravana chefiada pe

a emenda Kerr Longj que garante Do:.sl.r;;a err� :tOSS,(l cidade un� gran- lo Professõr Flávio Fe:rrarí, Dire
aos atacadistas. e varejistas tanto de circulo de amigos, mas, como tor da Academia de Comércio de
por cento dos lucros qUe tinham

toe:; &,'1' 1',1)111'1<10 á','Í{,o por 1)1'0- Santa Catarina, virá também aantés do inicio da guerra 11a' Co-
gredir na vida, transferiu-sl' n "ra companhada de dois ou três cate-

(Coneiui I1ll 2.2 pá.gina letra 1) J0invüc. 'ln"'" esp..,ra"" U'n av t " dr;,ticos daquele import-ante estahe-
lecimento. ele ensino.
Prende-se a referida excursão

______-'- I da ilustre e importante CAR....VA�

l NA de objetos de estL:.ios cultu_

I'
rnis, pois a mesma percorrerá o

Vale do Itajaí, Zona Serrana, indo
!ltó a cidade de Pôrto Alegre e re

gre,;sando pelo sul de nosso Esta
do via Araranguá, onde visitará a

zona carbonifera do nosso Estado.
A distinta Caravana será llóspe

de do Governo Municipal de Ita

jaí, Blumenau, Rib. do Sul e Lajes,
c;ujos Cbefc.s do Poder Executivos
e Poder Legislativo não ialtaram
com as suas habituais provas de a�

mór à causa cstudantil de nossos

acadêmicos de comércio em faci
litando-lhes e proporcionando meios
para que a ilustre embaixada per-

'l-X::__X-:r-X-X:-.-
-------------------,------------------.-----=-----_. ��-------

nlunecesse Uln

! dando-lhes H

t p-i;11"1.

I Grallrie é o cor,tél:talí en'o que

I' reina entre o nlejo acadernco de
, comércio e nl['lOl' é « es�irl1a s�nl

(lúvidr:. desse'3 ac::\dCftllC'OS 0.05 se-

nhores Paulo Baúe.', Prefeito de

Hajai, ao Senhor Hercilio Deel,e,

-- - -- ---

curso p�ra escolha da "Rai
nha da Primavera". Desde
já nota-se inv'ulgar interes
se dos cabos eleitorais das
belas cMdidatas, apresen
tando a ,primeira contagem
os scguinte� resultados:
Suelí Guerreiro, 230; A-iracy Nelmann, 180; Rena

ta Jacob, 100; Aldrita .Kos
ske, 60; Deocy Razzini, 50
e Marilia Dalva Heusi, 40.
Conforme já divulgámos

em nota anterior, a última
apuração do referido con

curso será feito na noite do
"Baile da Primavera", a

realizar-se dia 22 do cor

rénte, quando será conhÉ!-.
cida a substituta da srta.

Marily Deeke, atual sobe
rana da Sociedade,
E' enorme o· -interesse

de:;;pertado por este tradi
cional aconteciment_o social
{C!ouc1l1i na 2.a pág. letra E>

Comemorações da
Semana da Palriaongyzlng,

selvagens
rnicitlm�gc hoje, 2 de Setembro, marcam n a1Jel tura das festividades

as comemorüções da Semana da convidando, a COl11i�s.�o, ·0 povo
P[ltria de 1951, nesta cidade, de Blumcnau pura essas cer.tr,?&�
"\5 9,00 horas será rez.ada Nfissa 11ias, de eunho inegavelmente po

Ca!1.pal, no Outeiro da Igreja Ma- , pular e I!Drri"�pondente (lO eSpirito
tri"::.. :;:endo oficiante Frei JOaqulm, I' r�ligjoso da gente blunlconaucns2.

Vl;,ó.rio da Paroquia de Blumel!au. 'As 1!l,30 horas, a B:Illda de !vIu�
'As 10,00 hOl'as, haverá Culto na sica do 23.0 R, 1., alegral'à o tra

Igreja Evangélica da Rua Amazo- d;ci0nal passcio dominic:al, com

nas. sendo pr{!gadol' o Pastor Sr. tuna retret.1. cujo lJl'ogran13 6 o �c ...

'Hans Nethener,
.

guinte:
�5sas duas solenidades religiosrtQ.

a greve dos
ba,ncafios

:s -:x: - x -JI-X-::Ii
1.� }'AR'l'E

!
1.01 Cap. Jos':' J�Ol>C� de Oliveira

1_ Dobrado de ?1anoel dos Santos;
2.0' ...\. Vhl\�a Ak'gre - Pruitasiait
de Franz Lehal': S.01 Odila - Gr:m-

15uburbio
Mecanizacão elo

)

ProJetarial

tulio 'o

Z.a l'.\ltTE

Lo, Ve si gosta - Choro de \Val
dir .�ze,,·edo; 2.nl Saia de bico -

Baifl.o de J. de Bar�j�� 3.o} Arre

piada - Frevo- de J. J. Carvalhc!:
4.0' Vencedor - Dob:'udo Siniõ
nlco, de ,1. C. Piedade.

RIO DO SUL, 1 '(Do Correspondente) - Os mora?ores do l':OB (lIas 3 e 4, 2,1. " 3a, teira, a

Bairro Canôas estão satisfeitos porque, por ordem do mcansa- Conm:sfio COIwida a popUlação de
vel prefeito vValdemar Bornhausen, prosseguem ativa!11ente BJumen<Ju para sintonizat' SeuS l'e�

os serviços de lliacadan1ização dos principais trechos <:Ie Ca� "eptores. as 20,00 1;01'33, pa�a a

nôas.
. I'RC-4, Radio Cltlb de Blumcnau.

O conhecido Suburbio Prolet.ário é cOlnposio, em sua qua- t
No dia 3 fará \1111a palestra 1'a

si totalidade, por operários que procuraui uma zon� residen- dlOfônica, naquela hora, o Profes
daI ma\s acessivel com suas possibilidades. .or Joaq_uim Sales, da Escola NOf-

Em épocas de chuvas torna- 'zal' -gigantescos empreendi- IHa1 D, Pedro II.

se difícil a passagem de veí-
t
méntos em beneficio do povo. No dia 4, 3n, Leil'a,.a pa}1fstra 1'8-

culos pela balça, conÍiando o Bio do Sul. qu� recebeu do dío{õnica êstal'á a cargo do Colé

pOVO na construção da neces- go\'enlo do EstadO, no passa- f(io Santc? Allttmio, po)" intermédio
sária ponte. (ODnclui na 2,,, página letra Gl de Fr<>.j tap;s1rano Binel,:'"
Demonstrando real interes- _' - - -- - � - - - -'�

se em beneficio do povo que 'O"c"RANDE TEO'n:wO
o sufragou nas urnas em 3 de
Outubro de 1950, o prefeito
"Valdemar Bornahausen lem
brou-se <lo SUburbio Operá
rio, e após a macadamizacão
teremos a ahlmillação públi
ca é depois então a tão recla
mada pontc.
Recebendo votacão de to

dos os partidos, 'o prefeito
Waldon1ar BOrnhausen, eleito
sob a bandeira da União De
mocrática Nacional, ·está hon
rando d seu mandato, coope
rando, tambem, em benefi
cio do pOVO humilde e sofre
dor,
Canôas 1'ecebeu finalmente

o lnacadanle e agora que ve

nha a iluminação pública e a

indispensável ponte são nos

sos vótos sÍllceros,

de Yalsa de Luiz Baro.Hc.

con8crtar o Brasil llom bem ou por mal!
re- O .POPULAR: - bem que o concerto éoratorio!

(Charge de AI.rG1JSTO RODRIGUES)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARJi TODAS'
- I'

I

I
'CAPACIDADES f ,1
----..{J-- IConslilie fi ��- I

lVIERCIAL 'a-EX'
antes de ad�plil'il"
,o -sçu 'l't:nn,.íltr.
mador,

VOLTAGENS E

GRUPOS GERA�
DORES DIESEL,
para pronta entre
ga, até 1:0'0 KW::a"
-de IlrOce-d'ência a-;
lemã .e hôlàndesa.

+::.-. .. "�·�II'!IIoI"I"R ..........%�*

I TRICÓF.ER� ,
.

"

• de. &my -: .

Para eliminar a

Ul!lÇ'dO� unta � vês - por sen�ana. ào 1

programa lnquerito Humano, a!
maior realização do radio de San-

;

ta Cntarina.

( A S A
Deseja-se alugar uma no

tcentro -ou nas imediações,
com três dormitórios.

In-Iformações para Caixa Pos-
tat.299. - NESTA.

Harmonicas, Sanfonas, ,PiaOls, 'Rá_dl,
e Málluinas de Costura j'" 1vIAIS 'BAJ:t..!l:ros NO ERAS!]J, IMPORTADOS..

. t
"ScundlllIf' uC'cprani" "Hobner", etc�, desde 'Cr$ l.ootI,OO _

.

"...:J ,
•

(BotÕi:!s ou Teclado Prann), {'xemp. 80 Baixos COm :2 mudan- ;
�-as €1>$ ,4.500,00, com método grátiS para,estudta'l.". Plal1'OSI,fu" '�
m'J!'rSOs marcas <'Tipos Apartamento" "Armarl'<l-" ou lfCal.idà·�.
Pe-smU Mtia gr!itifl AO MAIOR DEPOSITO�' "CASA ACOR- :,

D:EON AZUl.". - Av. ruo Branco, 277 - LOj::t - ,Edifício
São BOrja. '-, RIO DEl JANEIRO.

Dr..Aires 'Goncatves
,

,

- 'ADVOGADO -

Resideneia e :escritórlO:

B -

j
As r-ahlvrns do chefe do

xerejto .foram intensamente

pbudiGllS>.

A V I S O
O Doutor Herbert Georg, Delegado Regional de Polícia,

dos municípios de Blumenau, e Gaspar, com séde nesta cida
'e, na fôrma da lei. etc ...

Leva ao conhecimento dos interessados que no dia 20 do
crrente a Comissão Examinadora dos candidatos a motórís- Na forta1ez..'l, apôs

. ras, estará nésta cidade, ol}�e atenderá na Delegacia.

I nencía .I'egu]aa::,enr:),r, dirigi;Documentos necessarlOS:
.

oCertIficado de Reservista. - Atestado de Conduta _ Atestà(10 ramsse os eonvídaücs para
de. �e�i�ência - Cartelra de I(�enti�!l�lc ou pioiissi(l�al �o "platê3U" de observação onde"
llllmsterlO do Trabalho � Atestauo médlco elo Centro lle Saú- .I estava insta1adru ". calha de [an
de - Quatro fOt6gl'Mi::ts 3x4. J

,

t

• •• '

'ô-c
"

OBS.: Para os candidatos amadores. exclue-se o Certifi�'� camenro da bomba-foguete, 1 -

cado de Reservista e atestado de resídêneía. J nlizttda, projetada e fabric2tl:l
Blumenau, 1. de Setembro de 1951. i pelos alunos da Escola Técnica

_____ DR_:_HERBER'r'GEORG...:...�:l.:_Reg:...:::!��._ J.q�; rermínâram o curso ..em

,_..,. --""-""'�" � ,19aO. ,

J..
''"' ESsa mesma demonstraçâo

. , f(Ira. ·feita há' meses atrás'quan'
'do 'o mipistro EstilIac Leal cn
contrnva-se rres EStatI�s l:'1L'!
dos. '

Após-a ;experieneia, o ,çl I

B:<çcercito, cumprimentou. mais I

l'ill!ll vez, o comandante da Es

_.- - - =-- - --_- - _.

Fer1da.s, 'liiqínhas Man
chas, Ulreras e 'Reumatis
ELL'UR :DE NOGUEffiA
Granue 'Depurativo
do ,Sangue.

'Os ataques des(,Sr;leradóres � vi...
lentos da, Il$lljlil e J:u-onqu!té envene
num o organ.smo, rnínam a �nel.'�.a,
3tTUi .21:1 a t"'sr(tdc/c d.�bUitárn o €0-
racão. l":t'u :5 <t'l.inulos, M ..ftdClCDJnova fôrlrlu;a lí'ÍéCl1<!1l, começa LI etr
curar IlO �angl\tl, domi\1am:lQ raplda
rnente os ataoues . .cêsde o prlmelrG
dia comeeà fi

-

d�5ap::u'f cer a -diílcT,JJ....
iiiidG" f"? 1 r""snh'nr e votta o sono re
Pilr:ldo,', Tu.:!o fJ que se faz necessà
rio ,ê tornar :� fHsnlhas de M.nlti!l':o
ás l"�fCiG,lf!s � fLeara al!vl.acto,(ta
"$1113 OI! brul'lquJte. ii. aeão é. rritUto
-ràpída mesmo D.U' se tci!e.de casos
T'eb'21cte� � :tHti:MO:l. M'I)ndaco tem

cela cTécnica, ,reafirmnndo sen- ,tido tlm.:;, fu.:Ho q"" se oeel'l:ce,com
. .

) a 'gernntia QJ; rtf't" ao paciente respí...tir.-se ··:;,rgnJhoso :pelo :Brasil ,p raç'ão 11\'.,'e e íãC[� rapi.dal'nente e
• tco.l· t

• co,,,'.Oblo .a l
í

v l o do sofrimento da
'pOSSíllr U"11 eSrfl'J:Jt"'ec1men O lI�n,:,: em POUéOS illas,· Peea Mand,,,,,,,
'''ue tem dado tantos ....alores ÍI hoj, m�Gmo. em QlJ31quel" farll1:iCia.
..

!
� l1o�,�a !�:lr�t'C)tta é a sua matar pro-

pálrÍ.:l. . '.er,l;.à. .....

;0 .Mu(us ,'a ,UMA
l1ismLvido Rapidameltte

-- _.- ..... - -�,�-- - ..._-- _. ,* - _.:...,.,..._ ...----

Edital
De ordem do sr. Dir�tor Geral do D.E.R., faço pÚblico

'ue serão ,aeeitas propostas, até a, dia 15 de Setembl'o do
;Qrrente ano às 10 horas para a venda de um Automóvel
::hevrQlet, motor n. 247'Z71 Standard, chapa oficial 8-!2, no

·2,'" ,R<'sidêncía do
-de :1.051.

.'

. Celso 'Léon ·Sa.lles
'Engcnhcir<! Residente:-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,I

Vida
BOAVISTA

Companhia de Seguros deguros
SÉDE:" RIO DE JANEIRO - ·AV.ENIDA 13 DE MAIO N. o 23 - 8. ANDA"R

, 62.'OOO.�nO/O{}
1 t6.000.',O�/�

S/A
-'-���-----

9PERA, NESTE ESTADO, NOS RAMOS DE INCÊNDIO � LUCROS CESSAM·
riS - -TRANSPORTES EM GERAl .; tAStOS - ACIOENTES . PESSOAIS E

.

" ..

AtlDfNTIS nO' iRAB�H6 ,_:_:_�, .

,.'

,ADMlfiIS'TRA(jO
,

C A P I T Â l: .(r$ 10.000.000,00

OPE,RA 'EM :rODAS AS MODALIDADES OE S�GUROS Df VU�li

IGasem!ras,.Irepicais e· .Linhos I i
! NaCIOUiUS, e';'�,Es ftgel',� ,.'

. ! II Grande e perfeita organízacão .de ven4jJ.1> ,pelo ,�eel,1lbol- I
i Si} ll?st�l, of�r�,ce estes. al't�,gos, assegurando os .melhoees

"

II posslvels.. DlrlJa�Se ao .LEaO DA.S CASEMlRAS .-,-;;-" Rua

I'
Buenos AIres, 139 - RIO de Janeiro. - 'Remetemos amos- )
tras gratuitamente. . .

.-,..,'
í

ACEITA-SE AGENTES DE VENDAS. -PARA 'fODO :

I
O BRASIL. MEDIANTE BO.A, 'ColviIssÃci. I )

. ", :'1 �:,,�..I. .. '... .

Br. ,Affonso Penotl Júnrifif _- Presidente
:9(. José ,Mendes de DUveira (��fr_o .. Vice-Preso
Charles Barrenne - Diretor
Dr. Roberf{) Teixeira Boavista - Diretor
Dr. João Proenca - -IJi,retor

• .

t .

f;jERÉNClA GfiRAt Gabriel René (assineHi .- Gerente Geral
Carlos Bandeira de .Mello ir Secretário Geral

I 1._� .. !��(lçiSj:O C,y,r��,�a S.UYil- (9!!a�ílr·_Getal

t � (1111111 UI 111111 111m 11m i I''ii i" i III! I � I i'llt í�1I;; II 111111miilllll ;IIIltIIIIIIIIIÍlII j�

DIREtORIA: DL ,Affonso Penna JúrÜ0r - Preside!�te
Dr. Arthur Bernardes Fi Ih:" --- Diretor
"U�\I' Paulo ROrl\{!'st,;) -, f)if',:�tn:

� k t1_ L.I �t U ':'J'!'_'�"'��

Dr. Adalberto Ferreira do Yslie ,-,- Diretor'
Dr l !iiz Iamillo de nu!i\i!�;r;� �1"{(" --,-, n;j'f.1'!01í'• L.U�",- HI... ....'õ!\•.d�� .�\,..�...;- 1I>oo��\.,;.'"

I

i
i.

. �,' SUGURSAl ; ,DE ... "BbUMtiNALJ -'

_,

-

._

-

ERua Dr. Nereu Ramõ�t n,� 49 .. t, andá .. (,alta ê
�Postat, 253 .. Telef�nei 1161 ,. tud. reI'.:: ETMA �

GERENTE: -- Helmuth lauterjung §
::.- fnnnnunununuuu !uiru iIIfÚ i I! 111111 11111milllí líliulIUmiulllllllllllh'5

r
I
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P�OTEJA.SE' CONTRA
A 'TUBERCULose
• A tuberculoso, descoberta '11rJ'
comi'ço, IJOUe ser c-ur:úia. Coá,

'

sulte seu médíco f ôbre urne
radiografia do, pulrüões. Atra- .

"és do R3io,X seu médico pode
descobrir H i.uberculnso mesmo
antes de aparecerem os pi·i:..
melros -síntomas.
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tiME ·-fOJI·-8UDIII·
l\'}ELHORAMENTOS S. A.

f�ua PEDRO LESSa • .35-10° an�l.
Tel. 42-1140 - Rió' de Janeiro

U,IPORTADORES DIRETOS DE:
maquinas fotográficas, filmadores, ampliadores, ,filmes
papel senzibilizado e chapas em todos os tamanhos, co
mo tambem lunetas astronomicas, longas vistas, micros
cópios. hygrometros, altímetros, bussoías etc.

' ...

ACEITA PEDIDOS POR PARTE DE CASAS DO ,R:Al\10.
PREÇOS SEM: CONCORREN(JIÁ-

_ .,:'"

I_F_A_V_O_R_._E_-S_C_REVE,R PARA, OERTAS' DETALHA;DAS.
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OI E BUSCH \.'5'• EL (I L
.IMPORTAÇÃO, -,- EXPORtAÇÃO n_._H ��a XV de ��tJ�;e�übçf0w '14J4

Completo stock de ,máteriaís p/ ccnsíruçê o "---" F(me: H 15

Hoje, às 9,30 horas
..

Mais uma sensacional apresentacâo do
"BIG SlIOW DOMINICAL"

com o desfile dos artistas dl1: PRC,4' e interessqntes concursos
no nuditório! Na T��,f\: ê:hQtts, des�rUlOs, viagens, jQrnais ·es

port ivos! Todos .qs efpe,étacJ,ores. es,tarão :pm;ticiparido no sor-.

teío de um possante radio, oferta da 'OrL, 'Preço único, 'CrS'
3,00,

.

"
.

.

Hoje, às 14 horas - Victor Mature, Lucilte Ball, Lízabeth
-c Scott e Lloyd Nolan. el1:1·

'
.

.

"Ioroleolo·· de 'uma glaf,in'l..
Um ídolo das multidões. Urna linda. indiferente jovem! .Uma
mulher de verdade e um amigo leal! escrevem esta maraví
Ihosa historia de amor. Acornp. Cómpl. Nacional, desenho e a

continuacão da série: "Flash Gordon Centro o Mundo" - Pla-
téia 5,00 'e 3,00 - Bulcao 4,00 c.3,00:

.

IHoje, às 16,30 e 20 horas' ,".' .
. '.

Osearito, Anselmo Duarte, Grande Otelo, Eliane, �uquita Cu-'

Ibal lo, no maior, mais esperado e mais perfeito filme nacíonal .

5'Aviso·· aos navegantes"
o filme que dispensa propaganda, mas requer umavíso: -

.. it\4eparem-se para dar as mals gostosas gargalhadas. de, toda
::; sua vida! Acomp. short americano e Gamount British ·Néws.
N,B. - Para as duas sessões (às 16,30 e 20 horas) as poltro
nas numeradas estarão à venda desde cedo, ,8 Cr'S 6,00. Balcão
4,00 e 3,00,
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I CftRNf de PORCU'
I precis� de MOSTARDJ�!
,

:Ko programa de estouros,
Zé Barbado foi cantar.
De rádio ligado, a noiva
Ouviu foi gongo vibrar!

R')�to liso com Gillettê.
Barba Feita vence à toa,
Num dueto ao microfone
Com U�3 dD1H! mui�9, 09:11
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CDMfRC1IL VIEIRA BRUNS S.I. :

� Peças s AceS�Ófios :poro 'Caminhões Il Autom6veis

{� .

Distr!buidores d.G! i:üper6veiliG produto! f
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da cidade.

.' ii" /I

Batenas • ,GOODYEAR .
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'Jt�al a dos 111.e-:::
lhol"es' restau- �

�';1n1ps da ::
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li> ,.;:: Banho quente
J":S ou frio n qual ..

f-E ,quer hora ..
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*' :o.� de n:n1'):"''''=
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(i::!.rf.i,..!1� ªComunica que acaba de rece�
•

bei' uma partida das afamada" .<�
bicicletas alemãs uNSUIl• :

l�� 1
:

. �:
:

SEJA INTEUGENTE! Compre a melhor bicicleta nu :
,

CIJMERtIIU. YIEIRI: BRUaS S.I.l
15 de Novembri), 92$ (ao IÇldo da Igreja Matriz) •

.
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" �OiJto �hic da::

cid;_J[l€. ª
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,EM BLUI\<lhN'AIT

Rrefiram (} H'HOTEL HOlnIH� agora sob a

Bluménau n.�_H proprietário Antonio Reineri. n_. _

!
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ao Cesto, qUe será inauguradO
no dia 22 d':) corrente, em FIo'

ri::r.iJ.óólis. Na "cmana' que pr;s ,

sou mais dois estadüs resolve'
rnm comparecer. à €spctaculaI'
competição, Sergipe c Goíaz.
De todas as f'ederaçôes, apena"
a Parabaína nã:, se far{l repre.

.

sentar; por ';noLÍpé; jmperioso�,
Vê-se, cois, que em 51 regis.
tl'ou�Se "crr.1,clelro 1'('('01' di: in".

Dezessete Estados Far-se-âo Represintar. No Certame N·acional·

eríções.

ri, que presidiu, a eonferilnciu. '.
Eo Alves. ,Sccrd,'l'Ío da L.B.D.,

"I
mente Geral, pt Federação",

Inlcíulrnente usou. da palavra o .: .deci,"o da F·,C.D ... -qual seja a'. de �om� vemos, além de ser anu-.
':r. 111ávioFe1.Tlu·j que disse t'.:'ra- i "anulação do campeonato e con- lado o campeonato, foi também
nnar a. ausência (\" um reiJre"�'n-

: f(:cçáo, de uma nova tabela", lima' extinto () Conselho Divisional da

,tantc d� �G.is�"t:ldú. porquant» o ! vés �qu'� o mesmo estava transeoi-- I L.n:D .• e será c:iad� por sua vês,
sr. BeDJanun lilma, representante runno Irregularmente, prejudfcan_ o Conselho Arbítraí, formado pe
do clu ••e verde e br-anco brusqucu-

.

do não só aos interesses da maio- 1105 presidentes dos clubes dispu
ee, na ultima' sessào do

conselhO,,'
nn tias clubes, bem como diJ:,pró-1 tantos, ou representantes creden

l-avta prIJ.[lletido. cor-forrne constn prlo futebol do Vale do It.aj.a: qt.1e:
eta-tos .. e

j
não em espécíe de lista

cm ata, !·:,.IZL�l' representar o seu anaím, Irla pel'dGndo cada vês'mais {'tríp1!ce'·. como no Conselho Di ...

clube' pe ío seu' pr.jprio prestderi- o sou prestigio�
.. .

f v istonat.

te ou pessoa: devtdarnerrte ereden- Culp ..l exctustvs do PaisSUlldúJ I QuerL'n1os _�-esclareee:r ainda aos

clada -,
A seguir, o mesruo expôs aos que mio mnnüou representante jnossos íettores, que, conforme de

pre..id-=ntes, tudo o que hnvia su- para ni'HJ h;,lver acordo� Já eHI dn- . CiSf'LO do sr. Fl:ívio Ferrari, a opi
cedido. enl palavras claras e que t�: de ontet;n, a L.B.D. recebe"u o n':"lo pnrticular dos �l�. Presidente'3.
não deíxuram dúvida alguma. scguint� tclegran1a: do Conselho Regional e do Tribu-

campeonato "à revelia", por'quan
to determinou o início do certame
no 'dia 5 e não 12, conforme íris
tr-ueões da Federação, e que por
conseguinte. além 'da .anulaçâo, es.,

tava ainda' sujeitá' às penalídades
do Código Penal.·Bràsill)iro de Fu
tebóL

certame.

Agiram, pois, acertadamente os
da "mater" barriga-

verde. 'porquanto estava...-n sendo

prejudicados os interesses de qua-..
tro clubes. quando. houve,' clube

Atandortdo à urna solicitação do

sr. F'Iávio Ferrari, Presidente (la
Fcderuçáo Cutnrinense de Futeból,
rcurriram-se sexta-feira última! na

própria s ..de- da "mater" catart

nense, OS· representantes' dós clu
hes filíado� à Primeira Divisão da

L BD .. li reunião conrorme frizrt
!'Q :'l sr. FQrr�ari. '11'3" ·�i1ti!�l=-t sessao

rlo Conselho Divisional da Lü;il,
�,eL'"l,j realizada pai.'a que .. OS clubes,
Li:,?:a e I·...E..dcral�·[i:Q. chegassem 'a Uhl

Reuniu'se scgun.ía.Ieiru na :\C61'<l0. I

C;:pi:al a Comissã.: de Hospe; Ac�nt':."e'..l, porem, que o P"is_

d' I'
". sandú nao se fez rcpresentar na

agem uo Campeonato B':as1_ referida cessão, nem mesmo dés:�-
leiro de Basqiotc. delibel<lOdô' í nou urna pessoa da Carrítat "ará

,
_. t' _ ...

Se que ns {�ek!f�"'çÜes ao ú1agno � 1'�prG:cien��t-l0. c?rop�rec�nao •. err-
o � f�."" 1

-

1
t=;-tanto, o sr'. Werrier- Ebcri!iirt.

cc.nam .." [('tll'aO iosneuac fiS nas Pi'esidéilte' do a. E, Olnnpíco Al-
uniüatles rniutnros de Flot-Ianc., : (lo B, Macedo, _ reprl)s,mümd':) ()

pO liSo de\'E?l'ldn ;;CI' alvo de [{l.1 presidente do Palmeiras E. C". Ni

das as atenções, :l� ae"'11l011aç(íes 110 Correia, pelo Guarani, e Ade::hal

r
-

.

I Schaeffc1", pelo C. A. Carl",_' He--
e !� unenlu{;aCJ. a s\.�rern servidas, I nnllX, de Brusqlte� Comparecer<.nll.
flc"'o� \·ernnl !JS (Prigent(.s. da f ainda. ii reunião os srs. President�

F. _\ . (: .', a�sim, um dos m'Ücres

'!
do Conselho Regional de De�i (,!'-

,
.

ha
. tos e Presidente do Tribunal de

llrc" em:Js .que • Yl�m SUl.',.;· Tusii"" do Estado cama COn';10"'-
do. '. , dos es�ecíais do ;1". Fláv.io Fen.i'

Quonto â decisão da F.C.F., 1)5-

clareccu o 51'. FUlVio' FerrarI que:
o clube prejudicadO,. 1�0 .easo o

Paissandú, pOd",rá recorrer ii J.D.D:
da L.B,D" ao l'riburial de .Justiça
do Estlldo, e em última instância
ao Conselho Nacional dos DeSPor:
tos. Frizoll, ainda, qüe deverá se

.guir à ordem g:radati�."n. e caso ve

nha a perder a q\lestão por unant
midade no Tribunal da L.B,D. ou
F.C-F .. não pOderú recorrer às ins
tâncias superiores.
Como "emos, tudo resolvido, e

finalmente teve um desfecho sen
sacional o caso da legalidade
não do campeonato '''oficia!''
L.B.D .. e esperamos que tudo se

a�alme, para que. daqui há mais

lJepo�s: de ouvidos cC! reprcsen
ta!ltes dos clubes. belTI COlno a -

pinião particular ch::;s senhores

jJresídenles da C.P..D. e T,J'.E., o

presidente da entidade TIláxima CITI

1'O:;:SO E..;iadJ c:Jnlt.lnicc.u :::to �t. Hé-

UIU::! semana, ou Eeja, no próximo
dia nove do corrente. já possatnos

·a primeira rodada do

I
BUNA-T.EX, tínta esmalte à base de borracha. a J?ro
va . de gazoliná, ;ulcool, -. quel'ozeu€', óleos míneraés e

solucões de' ácidos e sódas.
'Usada como substituio do azulejo

banheiros, instalações sanitárias, etc,
Aprovada pela Saúde Pública tio Esfad{),

ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA: (7

CÔl'CS, - Pedidos e híformações com o agente:
ADEMAR 'NEVES BLEYER - Rua lã de Nov.

i-- 1. andar - Fone 1476 - _:__NESTA. i
----------------

Me

ZADROSNY & SUTTER
ESPECIJUIIADOS 'EM MOLAS SUEDEN

M
O MOTORES E GRUPOS DIESEl

MOTORES 'A GAIOUNA
FERRAMENTAS

RETENTORES
ROLAMENTOS
PECl,S

,

111_'
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s
u
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n
E

Escrever

e das 18
e das 18
e das. IR
e das 18
das 13

às

às 24 horas
24 horas
24 hQras
24 horas
24 horas
24 horas

às

MATRIZ: - BLUMENAú. - fEdifício Próprio) , Ru� Cam

boriú �- esquina Travessu da Rua Paraíba siri, ::--: Fá
NE. 1 4 3 5 - Caixa Postal, 402 - End. 'J'elg. KARt\'ÍO

hunal de Jl1�ti\a, n:, q.lp r li �.

pCilldo pelo preside'lte do Can-

:e�1�e.�1�i71!���1 dos r;.,', )", "J;' I'
"Trata-se de 11m C.IS0 [,XC"'I"!

si\'amt:'l1!e:·da alçada da Fedp;'a_1
c:i'i :" Qllan,to it anul:lçã:} (lU nitO I·
do campeonato, a mesm:.l 'éS'.;'Í :"liobservando que está Sellrl;) {.;is· •

pUlado irregularmente. Basta I '1
u:n te1egr31llft nHll1dann • an;:lm'

jUdO, e il'l:iciar um outr" devi"

.dfl�lente. regularizad'':>,'' E H

'Qiantou ainda {fUe niio {! esta
a r;rimei'1'3 Y('s que isso !lC Jn'

tece, pOl'Cl;U!lntO até mes:ro um

campcunato Estadual já foi a-

nulado,
.

"Por causa de um, não Se ....ai
prejudicar à quatro, e esse um

gue se senil' pl'ejuelicado, que
recorra aos tribunais, porquan
tO para isso tem todo o direH-o
Isso f'oi o qUe disse""o sr, Pr!.'. I

sidente do T,J,D, do Estado,
encerr.alldo .as Suas opiniõ'es

. partkulares sôbre I) tão rumo'

'1'050 "easn Blumena:u".

as
I

MaqUinas de
às

das 18 às

alemãs

« A n k aleluãsEmpreza'KarmoLtda
M,aquioas de Costuras

- Agenchl em Cm'itlba: Rua
, 4 1 1 9.

I
Tibagy, 1 7 !I - FODIÇ,

I

)1' O f e r, e c e m: ,1"",�-,,:<,,�
I I

'CbIDlrcio ,Ind. Germano �lelB SJ.i
i

, .

-- Para o BAIRRO DA GARCIA
HAVERA' LUZ RESIDENCIAL:

Dia' 9 Domingo: Das O às 24 horas
Dia 3 2.a feira : Das O às 6 horas

. DiaA 3.a feira : . Das fi às 6-, horas
Dia 5 4,a feira Das O às {} horas

" Dia, 6 5.a feira.. . Das. Ó. às. f1. hQras
Dia 7 6.R feira Das O às .6 horas
Dia 8 Séibado Das O às 6 horas
Dia 9 Domingo Das O às 6 horas
lIAVERA' FORCA PARA INDUSTRIAS�

Dia 3 - Z,a feira- : Das 12 às 18 horas
Dia 4-' 3,a feira : Das 22 às 24 horas
Dia 6 5,a feira . Das 22 às 24 horas
Dia 7 6.R feira Das O às 6 horas
Dia 9 Sábado Das· 22 as 24 horas

Blumenau, 31 de agostq de 1951.
.

e das 18a5
e das 18
e das Hl
e das 18
e das 12
das 12

às
às
às

24 heras
24 horas
24 horas
24. horas
24 horas
24 horas

às

.1
,

Vendas ,a vista, a .prazor a prestações modicas.
�����ti�-m

Cas�' Rádio '/ot� e Moveis

às

.

"OS TRANSI'ORTES ABREl\{ CAi.\IINIW
.

REFRIGERADORES. (OMERCIAES -00 DOMESTlCos;EiETRICOS ou A KEROIENf: _:_ OS MELHOREí�
PRECOS E (ONDI(õES v.. S•. CONSEGUIRA' (OMP RANDO A G o R A. 54 RANTlA . ABSOlUTAc ES�
TOQUE DE DIVERSOS MODUOS E TAMANHOS, EQUIPADOS COM COMPRESSORES F R I G f D A I ,R E

E OUTRAS MARCAS ESTR AIGEIRAS DE ·1a• QUALIDADE.
. ..

ALFRED GOSSWEILER
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