
4.0) - Impunidade a
qualquer ataque contra
os inglêses:
5.0) - Cumprimento

de todas as relações pó.
líticas� econômicas e cllI
turais com a Grã-Bretã

Ilha;

i.

ii
ii
I! LONDRES, 12 (UP) -

"Sc:riia entregues ao go-
. .. provavel-

na 2a. r;ágina letra C)
.- .--0...-

Sombra�' de pessimismo em tôrno
do reinicio das negociações de paz
Ivifi,es alia�osJ t e r i am, . novamente,
violado

.

a lona nenlra de, Raesonu
Munsan, 12 (DP) - Os

comunistas acusarmu no

vamente as Nacões Uni
das de terem violàdo a zo

na neutra de Kaesong, de
darando pelo rádio,. às 19
horas de hoje, que 1 hora
e 25 minutos antes, um a

vião atacara . a zona neu

trô.. Oficiais de ligação se

guiram ímedhitameilte pa
ra Pan-Mun-Johi::t, para fa
zer o dev�do inquérito.

pairar uma sombra de pes
simisrúo em torno do irnj
l1ente reinício das negocia
ções de trégua. na Coréia.
Os comunistas comuni-::aram
a noticia ao comando alia·
do, porém, não deram de
talhe

.

algum sôbre à Sll

posta nova violação da neu

tralidade de Kaesong. Mas
um grupo de oficiais alia
dos partiu- para Kaesol,g,
para investigar a <leu ,at;i:io
vermelha.

METRALHADA A
ZONA NEUTRA

RIO, 12 (l\Icrid.)-
Confórruc resolução ado
fada pelô' general Esm·
Iae �eal, presidentc do
Clube Militar, a dirc\o
ria da cntidade não �b
l'etmiu como fic�Íl'R as,

sentado no dia anterior,
para }}l'ússegU!r nos de
hates sôbre a' orientacão
a ser dada à revista, Se
gundo . afirmou à l'cpür
tagem o general Estillac
Leal, . por intermédio «<0
seu adjunto' de. ordens,
cap, Bezerra Filho, en-

RIO, 12 (Merid.) - Che
gará na próxima semana o

prefeito de París, sr. Pier
re Degáulle, que vem em

retribuição ao convite que
lhe fês o prefeito Vital, por
ocasião dos festejos. do se

gundo miWnio de París. O
nrp-f!p;lo (> i.rmão do gene-

IraI Degaulle.
_--�--�'<- ---

- ._-

RIO, 12 (Merid.) -- A
Câmara dos Deputados re;l

lEmrá, hoje, duas' ;::!sSões.
Na parte da. tarde aquéla
Casa do Congresso Larú um

relato dl.;s seus tl'an,ühos
lebisl�tí\'ús, p'l.ra dedie::lr
aU:ltrf) hnras à CO.ilemora

ção do Quinto Centenário
dI:! NasCimento da Rainha

Acampamento
.

da ONU
em lVlu:njan, Coréia, 12 (D.
P.) - Urgente - A dele
gação comunista afirmou,
óntem, que três caças alia
dos metralharam a zona de
Pau - MUll"Jolm, matando
um jovem e ferindo outro.
Declararam ainda que a

viões aliados violàram no

vamente a zona neutra a

noroeste de- I<iaesong, não
dando, poréin, detalhes.

OFICIAIS ALIADOS SE- IGUIRAM PAR-J\ KAESONG

TOQUIO, .

12 (UP) "- I
Urgente - A acusação co- IIl1unista de que um avião'
aliado atacou, ôntem, a ZÔ�
na neutra de Kaesong, fês
- - - ....,. - - - ---..,;..--- ---_-----_.

� Doutor Negrão, pode soltar {) lJeSsoaI! Já estamos no

"'no de 1955 e acabaram-se 'os mandaios!
-

'

..
:' •.

.

(Charge de CARLOS ESTEVãO)

de Espanha, Isabél, eH cu

jo reinado e sob sua prote
ção, Colombo empreendeu
a viagem que resultou na

descoberta da América. A
discussão e votação da"
materias constantes do a

vulso, entre as quais, pos
sivelncnté, estará incluído
o projéto que dá nova ori·
entação e estabelece novos

rCCl'r5,)S para a fundação
da casá popular, só serão
reencetadas na sessão no

turna, espcciahnente con

vocada para este .fim.
Sabe-se que o sr. Nereu
Ramos,

.

presidente da· mé

sa" recusou-se a convoca.

expor..iarLeamente a scs5ão
noturna, con10 ocorre na..;

ocasiões em que há mate
ria de indiscutível urgên
cia para ser apreciada, bq-
seado na experiência da' úL
tinn sessão, ::;J.ue teve de ser

suspensa cêrca das 2" ho·
.

ras por falta de número;

Contudo, o sr. Gustavo
Cal?anema não se confor
mou com a deliberação e,
fazendo valer sua qualida
de de líder, encaminhou à
mêsa um requerm1ento, so-

o
licitando a convocação ex

tràordinária. Desta f.:rma, o
sr, Nereu Ramos nada !'Io
de' fazer senão submeter o

pelUdo ao plenário" que o

aprovou por votação si.1:u
bálica.

viou UHIU carta- ao svcrc

t[trio do Clube} sr. P:into
Guédcs, dand!} contá des
sa

.

}'esolucão, consideran�'
do

. encer;ado o caso do
Clube. Afirma-se que 'a
curta do Ministro da

Guerril sa]ienta que não

permitirá a reabertura
da questão na qualidade
de pl'csidente em exerCÍ
cio da agremiação.

NAO HA NECESSIDA
DE DE CONVOCAÇÃO
RIO, 12 (Merid.)

Embóra passadas 48 ho
ras, ainda não se sahe
com certeza qual o no

vo rumo dos acünted�
melltos. do Clube Mili
t.ar. O general Canrobel't
Pereira da Costa, a pro
pósito da' nota do gal.
EstiUac Leal, diante do

que foi dito pelo Minis
tro da Guerra, que náo
'-tá mais necessidade da
convocacão da Assem
bléia. B�'sta um pronun
ciamento público favo
rável à parte dos ele
mentos democráticos, co
mo êsse que agora {aço,
para que o presidente do
Clube baixe um ato tor
nando insusistenfe a cou

vocacão da Assembléia.
Por -outro lado, o gene
ral Lobato Vale, apon
tado como novo diretor

VARSOVIA, 12, (UP) -
Dois padres satólicos }:o
lonêses confessaram qw� fa
ziam parte de Ulna con!õpi
ração para assassinar t' •• 01-

cionários comunistas til) ·go
vêrno da Polônia. Acres
centaram qüe davam abri
go a f'suiões e ocultavam
armas nõ mosteiro da igre
ja.

Marca tradicional de fama mundial

�--""'--

TO DO f

ILLI PITOEfF I
LoNDH1�S. :� -- LlóÊIi dF!Jüis eh" '"

{!\I�I:;f" t-,TiiIO Uft!..Í1 ;,oJil.Li".;_1, ,on"-'.d"

tTlHl\'ét, chega a vez \h:" l.,.t,.H.hnilla. duuuo-nns ':1 pensar e .,:J" CnH?l'nf',""

Pitue-ff. A.H.ilJDS C[il'dí:ll":OS. em e:-;.·- I cer .. nos rrmís uo qJ-lL::l desln,iu'"

tado avançado de decomposlcão brar-nos, L-udm:illa era como lEU

desse músculo central, receberam mujik di:" ss:j!l�. VLa pe1:1 pri ...

a mor-te de pé. trabalhando In- metra YC?'. em 2i)j. qu.and.:1 8inda

ee�s2ntêm�-rLtE. Se111 um di ..l. ::I?Lí com ('ú('ega:; de nut.ieo cronísta

uma hnra dt: desccncn. l-"'h:S:!C�jI, t0n.tl·:íl, l4Hl Pfl-n8nlbur-o, fui ÜU'"

t,t1�vc-, tÜllid�. i:>Tl.trandn em L'2nS \.'1=1:-J rr-prescnror- em Parh. TT:1

RIO, 12. (�Ierid.) - Di
vulga o "Diário de Noti
cias" que' o Ministro da
Aéronàutica nomeou uma

comissão de inquérito pa- I
1'<1 apurar [IS responsabifi- i

: dades dos servidores cn-l _

volvidos nu venda irregu- \ Aqueles que transitaram
lar _de �art�lras de Íd-.mífi-,' õntem, pela Alameda ltio

cacao funcional. seUlelhan-. Branco, viram, com gran-

1 ti;s as usadas pelas forças I !_; �a:;�;aç:oL::�les�n��llJ!_
.

armadas dos Estados Uni- I tarína
-

está introduzindo
, modífteacões em sua rêdc
,

de distrÜmicão de energia
- --�--

�;;��:��::����:�:- II �oIrerá vánas mo�illCa�ões �Ol
do, é de esperar que o as-

I � II

t d II d II

III" t
I

E.;>:.1ci�t,�;��t�::'l: I! proJO o uS OI uO U n U I lU a o I
. ra melhor. I

lJ
carteiras adquh-idas pela t -----�

t:u;i�res�i �;��1 il�� })�i�t:í� ! Parecer . do senador Carlos GIII de Oliveira
- - _:

�1
- --

,,-
• -

-,
- -I RIO, 12 (Merid.) - °

Marií ... ia, L, (DP) -

! senador Carlos Gomes de
Fortes tremores de terr-a I Oliveira emitiu parecer
abalaram Manilla d:.. iran-v] sôbre o prcíéto de lei dr;
te cinco segundos. O Bu-

.

inquilinato e julga \}LlS-
reau Meteorológico de- sivel que o mesmo venha
clarou que não foi de- a sofrer modificações im-
terminada imediatàmen- portantes no nlcnario,
te a Intensidade dos di- Seu parecer irlcÍui o dis-
to::. -ireU1cl'es; positivo estab-elecendo

._L",�'::;',,".;,. -�:�:: '. ���_;.-'�<:;: �. . 'i��':'-' ."o_i -_.:p��g:3rvi�-$�t!) _ de. Vi�l-t;:;

'��"'-__-�":"_':':':':::'l- cento sôbre o montante
:!;lIão há. dei.l1üQ aLIa "Com : .

'J'
19nOl"3ncia. A cartilhll. é a 'I que os mqui mos ga
CCl1Ilve do eonhecímento. [I nham com o aluguél. A
MatrícuI(·IÚo:,> os anül1aO"_ : I crescentou, ainda, que
tos num �Ur"o de. educação I

I 1
'

1dt' ;;"llltõR ;
Ulll co ega seu e (e opi-
nião que para as

"

�omemora�ãO �U quinlol,conlonario �O
n8scimBntda �roteto . �O Culombo,
O �escobrilo(do:Novo �onHnonte

!
I

. .' ..

Pela Seitat'l�m
#o>

os uçulm n

lnqúerilo 'no Minister'''''''_'__''io'';'''_''d-a-n-ero-na-uU-ca

pais ruas da cidade, na

medida do possível, muito
lucrando Blumenau com

essa iniciativa, sem dúvi ..
da alguma digna dos me

lhores aplausos.

.

{ta revista, revelou (Iue .

! tlinda não, foi convidado,

1,
Disse que foi apenas a

lertado para a })ossibili
i ilade de vir a ser chama-

II! ��/ara exercer tal fun· Retirada Dos Aliadosl;
-

"O convite é uma (le- N
.

D Y h
;

I Icrênda que o nosso iW- oroeste e one on:
i lll.stro demonstra para P d

lO

t t
r

10 d t

:1' ��:�;�� há :���::leP;��::�� I e!re�! d���é���� �� aIi�OS à re�ra!���ef�r_e
ceitá-la". P,) - O comunicado do ças das Nações Unidas re

Oitavo EXei:cito publicado, llcliram dois ataques ao ,,!l'

____________ I hoje, assinala que eiemcn- doéslc de Pyongyallg. As
tos da IJ.rimcira Divisão de forças aliadas atacam, l;'ô

Cavalaria cnconÜ'aram en- }l),omento, a noroeste etc

carni�'ada resistcncia no Yanggu, e já tomaram duas
colinas '- a despeito da re·

sistência llwderada c dos
combates corpo à cm'po
nessa região. Elcment'1s da
Seg'unda Divisão, atacan
do ao norte de Yanggtí, a

poderaram-se do ponto cha
ve na crista do "Dissal.>or"
e prosseguiram na Iimpes:l
da região.

--- -- --- - -- -- - _,-._",___",-

RIO, 12 (Merid_l
Foi decretado criando
embaixada no Paquis
tão, com séde em Kara
chi.

noroeste de Y9nchon, onde
uma companhía inimiga a

tacou, lleJa madrug'ada,
forçando os elementos a-

Washington, 12 (til' ) -

O Departamento da Defe
sa informa que os comu

nistas sofrermn Ulll mi ..
lhão trezentos e quarenta e

seis mil setecentos e vinte e

três baixas, na Coréia, até
10 do corrente.

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

�. Declara IrDoR de Melo

«�ãO �a: am�iente �ar� lulas
estereis

.

DO Esta�o de 1Ialoas

I
JAQUETAS A'

PROVA DE HALAS

Frente <la COI'é:,l, 12 (D.
P.) - Unidades de t::mks
no-rte-americanos estão ex

perimentando, atua Ir'lente,
pela vez primeÍJ,'a, del;ois
do começo da guerra na

Coréia, nOVaS ; jaquetas à
ln'ova de bala. Essas jaque
tas apresentam ' delg'anas
camadas de aço que po
dem deter as balas dispa
radas à queima-rouIH1.

RIO, 12 CMerid.) - Em
entrevista concedida à im
prensa, nesta Capitàl, o go
vernador Arnon de Melo,
de Alagoas, disse que veiu
tratar de assuntos da sua

administração e declarou:
"Alagoas está pacificada.

Não há ambiente, pois, para
lutas cstereis. Tendo o meu

nome sido sufragado, inclu
sive pelos partidos que ofi
cialmente não nle apoia
ram, pois o nÚ1nero de su

rragios que recebi excede a

mais de vinte mil o total
d."s legendas q'ue lançaram
a lninha candidatura, fiz,
ao assUluir o governo, unl

caloroso apêlo aos líderes
políticos de Alagoas, no

sentido de serem esqueci
dos os ressentimentos e pe
dindo para trabalharem
COIU o governo na recupe
ração da paz e prosperida
de da terra comum. lVteu

apêlo foi compreendido e

dertou todos os alagoanos
de b6a vontade. Essa :::l1"0-

ya de elevação e pátriO: tis
mo, possibilitou ao goyer·
no a pacificacão do Esta
do que, hoje,

-

desfruta de
inteira liberdade, tr:mc;_ni·
lidade e segurança. :\ Im
prensa é livre. o nensamen··

1.0 é livre e todos os di
tos e opiniões são J·(.�pei
tados. Ainda no úHil:'o
Inês, o mesrno cht;fe estu
dual que se dizÍa impedir!::>
de fazer propaganda políti
ca, realizou dois comidos
em bairros dos mais ;n.... 01'·

tantes de Maceió, transe".
rendo tudo na

-

mais fJerfei-
'ta ordeln'·.

.

BAIXAS COl'tiUNISTAS

bem urna menína, e nos gestôs:. :1""0

jogo [LI el·i�.�rw.'1 !:";t· adlvinhuvn a

quase 1)Uf;€ que sor-ia �n;ú.:; tR;·de
..

Esl e ano dccídí-mc a reve-la pe

la derradeira V�ZI no T-=nír':l S3.int

George. Representava °l\{is;; 1\13·

'bel.", corn urna tensão arterial Que

uns cíízíam entre 25 {; 27. Estava

morta, e era uma noroína rnutoi

que a da peça, maior do que qual
�lucr dos grandes personagens
russos que a vimos desempenl1ar
de Genéve a Paris.

Tinha a voz divina das cordas
de Mru-ia Mclato, aliada ao poder
de fascinação da Duse. A russa e

a italiana (e eu ainda pude ver a

Duse traualhur) eram, uma e ou

tra, adoráveis em sua simplicida
de. na sua ausência de artificia

lismo, no seu intuitivo poder dra
mático. na sua espontaneidade, na
sua tremenda força interior. As
sisti a russa ern Paris, lu! três ou

quatro anos, fazer Phedr:a� Era

imortal nos seus olhos o perfil da
ilustre Julie Bartet, desempenhan
do a peça de Racine na Comedia
Francesa: - i��.renus tente ínüe

re il sn pzoíe attachée". A Phe

dra de Ludmí lla vinha mais de

i dentro, maís dos seue entredevo
ramentos íntimos da sua secreta

inspiração, da sua sensibilidade,
do seu patético personalísmo, do

que a da outra grande trágica
francesa. Depois da Duse e da

Melato (esta em certas coisas sla-

vai. ntngucrn na cena drarnát icu

(Conclue na :::.!l_ J}ga., letra. R)

que ganham. acima de
trinta mil cruzeiros, os

alagueis devem ser 1 i P.

rados. C0111 as emen 1,.5
se pretende dar sentido
à equidade da Iei, -.ta-

Sr, Carlos GOl.::;';:" fi., Oliveira
belecendo O equilibri I a

tualmente existei1te no

tocante às despesas com

I _:lug�!�_�:_c_asa�. __ . ._

50 FAMIUAS
Mb\� lUJ��f ,iH'
.. 'l.h.Z4K1U�JjlJ

PARA. () .BRASIL

II lIAIA, 12 (UP) - Cerca de II
ii 50 famílias eamp6nêsas do li
I! n6rtc da Holanda lJa.rtirão ii
III brevemente para o BTasil, '1.- ,I
II, fim l1e se estabeleccrew. no II
ii Paraná. Com o auxílio dos [;0- II

III vêrnos do Brasil e da' IIoIan- !/
!I da, seiscentos hectares de ter- i'
I! ra foram adquiridos lHira es- j!
II sa futura colônia. Os emigran- !I
Ij tes levarlio seus instrll1�lentos ii
,I de tr�balho, máquinas, gado ii
11 e demais pertences. Os fuiu- II
II r05 colônos, que tem a inten- II
II são de aprender a lingua por- II
II tuguês'1., esperam, assim, lan- li
II {,'ar os funu.lmcnto. duma co- li
II munidade lnóSl'era., como fi- II
II zer'1.m s"us compatriotas há II

III cerca de dois séculos na Amé· II

I �ica do Norte. �

:llll! III! iiSlI i Ii li! I! 111111I1 i IiiHIIIIIII fi 11111l! 111111111111UI1111111I1I11n!" II!!! I!! ! !'iI! 11111111111,111" � IIIr ti !IIi !II im 1111111!k
.,.,

. -_ -
_.

--"\ -

:: � Ouça ii música d�s Mestres no Mestre elos Rádios... ª
:: � � TELEFU KE !
: �

Novamente no mercado Brasileiro os afamados rádios TELEFUNKEN�

Breve serão publicados os nomes e endereços de revefi(ledoi"t�s autorizados.

Representantes exclusivos paro o Brasil:

Companhia Sul�Americana de Electricidade I
L... ..........................

s
...._PA......U_LO_.I�E ABREU 4S4-TEt. 32��151 33.9907=CX._�02�.J

\ Não aceitará o Irã
, I nova� n e go c i a ç o e s
I com
EXIGillA' o 'GOVERNO INGL�S DO, CONSELHO DE SE
GURANCA DA O. N. U. UMA ORDEM NESSE SENTIDO

Naçõe� Unidas, Nova Iorque, 12 (UP) ..:... Colocap.dQ-se ao lado da
_

Grã-Bretanha, os Estados Uhldos fizeram, hoje, -um apéla ao Irã, para
_

aceitar a resolução da 01>,'11 que recomenda o reinicio 'ilé negociações
.entre aquele pais e a Anglo !ranian 9U' Company.. Contudo, (> premiér
Mossadegh, conferenciando com o sr, .loão Carlos Muniz. dO'Brasil, pre
sidente do Conselho de Segurança da·ONU•. declarou: ,-

"Q
-

Irã manterá firmemente sua recusa em aceitar tais negociações".
_. Por séu lado, a Grã-Bretanha. anuncia que agora solicitará ao

COIlselho. não uma recomendi)ção. porem. uma ordem para o reinicio

daquelas negocUlções.

a Grã . Bretanha
-
-

DISTRIBUIDORES
P R Or.'&; D� C I O SE
'. Importação e ComérCiO
BLUME"JAU IH CLJRI.IBA -JOINVILE
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cVAI A..JOINVILE'!
Viaje com- Segurança

no

EXPRESSO 11'ÀJARA
PI'ecisamlilse !

Mecânicos. Inútil apresen- I • -----'--'-;.......-'---"'----'----__;"...:....,,;;;..::.::;...;;.;;,;;_;;..,.;.;;;.,;;;.;.;;.
tarem-se não sendo com- \
:peteri�es: '[l'ntnr na' Casa: IIRoyal'S� iL Rua 15 de No-
vembro, 33'2.

'

lJMk CASA DE 11,'I'ArJEIRA. l"aIlcho's, coín' águ;- enCanada e

ribeit'fio nos fundos, com 1.309 metros quadrndns; no bairro
d:1 V(,lh!t.

'1'1'�iaI' H:l l'eif:L�ãíl !I("sie Jhrn!l.t

ZimmCl'mall11, 120 - Te1. 1'2&7.

P�'eeiS:1-se de rim formado com pÍ'ática para iml,.i;'�tante iild�lS
tria �de B!unH�!l:{u. Cartas com referências e pretenções, - ída-

! d� _e.::.,.:o Cl:::l:�l<:__(l::� j!r�l..:I.!::a�·IN�US!�A!':..;_<- . ..,;

:V_elhab'uscar'II e �OlDégCio:!i aDO leene 11
I

carta
J

U�na f'áhrica de Gelo! lWO
dução: 300 kgs. dé gelo
por 10 horas.
Inioi-'tnacões!
Rua Sã� páu10, 31!) 1
Ct-1o lado deste jornal)

---�

r s

uma crianen
enferma, lancava-se ti

Acha-se á

c
mente antes dê segunda
iÍiir'a, novas propostas
qlté 'ptevêrll a- participa
çãil-, do Egito 110 sistema
de defesa do Mediterrâ«
neo Oriental" - noticia
se, hoje,' dé forite inglêsa
limrt -informáda .

dos E::;-

........-_-------

de João
VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO- TESTO" )lQue proporciona conforto e segurança. Saídas

iide Rio do Testo 6, 7,45 e 13 horas. De-Blumenau r
" f defronte A Capi�al) 9,30 - 11,30 - e 17 'horas. "
- -- _- ----

A P R O P A G A N D A é uma grande força que realf·
za o progresso do comércio e da indústria. Ela orienta, es
e larece e aconselha,

Desenvolva mais seu negocio, utilizanrlo o Ra.dio;,TO�
DOS. conhecerão sua oférta. ' -,

RADIO DIFUSORA ITAJM, Z l' E-9, está ao dls�
por com suas 11 horas diárias de irradiação.

li VIAJE PELO "EXPRESSO RIO D(tTES'I'O;'
II Que proporcióna conforto e segurança. Saídas

, li de Rib-dd'Testb'6; 7,45 e' 13 horas. DeBlumenau
-�\ (defronte A Capital) 9,30 � 11,30 - e 17 horas.

, - • --- --o.: • ,- •

_

-c

I
Clinico �éd;cc Hom�QPQ,fi<:d,L

\ /'
-- DR.lVIECESLAU SZANIAWSKY -_ - --

,

';, Médico do HespítalNossa l'�nhol'lI; da Luz
'

_.

Consultório: Rua .TOSE' BONIFACrO N. 92 - FONE 2665
H{esidência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529'

C D R I T I B A � pARANA'.. .

E�pe('íalidadf_: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS'
Doenças ela pele: Eczemas, F'uruncttlose, Coceiras, Manchas
Espinhas, etc. - Glândulas, Falta de regra!l,,:Excesso, Flo�
res Brancas, Frieza sexual, Impotêncíà, Estei'ilidade� De-
senvolvímonto físico e mental, etc. - Doenças crônica!
em geral: ReumatismoS', Varizes, Asma, Malária crôhiç�'

---- Hemorrnidas, etc.
"

Consultas em Blumenau nos dias
cada mês, no HOTEL nOLETZ -----

.:,;;
,

Sõbre o rumoroso processo, rá
.remetí exemplares de "A l';;;clío'
e "Nova Eralf ao Sr. Irineu Bor

nhausen, dígntssnuo Gnvernad·,r
:do Estada; Dr. Femando

-

Ferreira
de Melo. ilustrado Pro(:urador Ge
'rat do Estado de- Santa Cfital'ina;
Dr. Volnêy Colaço de Oliveirn. dr

.nãmíco Presidente da Assernbléía
,!...eglsla.tíva

-

e tenciono, também,
comunicar o ocorrido, ao CeI. A
dáltó Perelra'tle Melo Dite'for- Ce_ AI a-se

DR. IVO MOSIMANtf TRATe.AS coM o

I

I
\
I,

.O'tima morada, andar ter-

[
i

reo,
.

à Alamêda Duque de I
Caxias, 87. I
- - - - - -- --- - \ '

For� la - m49 ! -- ---="""", . -", -

,_ e

VE�DE-SE um 4 11or'la<;, Te'cc,lggom o --ria; l-g-d'Ia'_;-I'Qr-�montado em 195f1, de uso I u fi O li ! Uu u <Gii B ...

_particular, equipado, ótimo i
' A�SE1\mLErA <GÉRAldi:XTRAORD�ARI�t' -�.<

estado. Ver e tratar com
I PRIMEIRA CONV.OCAÇÃO '-

Neitzel & Cía. Blumenau f São co��'.'j,d�dos os 51'S. 3:ion�sta::; �ara a assembléia ge-

fi 4 dO'. 5�' [ a-al cxu-aorotnarta, que se realizará no clw-24 do corrente mês
na e r evererro, n .. i, I e ano, às 19 horas, em Sl1:1 séde social, à< rua Mal. Floriano

1. andar. Peixoto SXl.. nesta cidade. para deríberarem sobre a segumte
ORDEM DO DIA _

1) Autorizacâo á diretoria para contralr um -empréstimo
industrial na Cadeira especializada do Banco do Brásil

2) Assuntos de interesse geral.
Indaial, 12 de Outubro ,de 1951.
JOÃO HENNINGS FILHO, Dlreton-Presidente
ALVIN RAUH J01'. - Dlretor-Gerente
OSLYl\1 DE SOUZA COSTA - Diretor-Gerente

1 Sou de- opinião que, a pena d"

-C meses' a 2 anos de cadeia é

.muíto pouco para um articulista.
tendo em vista o "hediondo crime"

;que pratiquei.
BronquiteJ; agudas -ou crônic-3's

CirurgIão-Dentista
Rua São Paulo N, 2980"':" ITOuPA:VA SECA

-- BLUMENAU ----

ALOIS PREISINGER'·
Dentista Prat; L'Íc-.

COM 20 ANOS DE CLI1\TJCA -
EspeeiaHsi'a:' enr' Denta'duras Anatomieas
___;;_ P'ONTE'S EM: ACRILICO --

Rua Sãó Paulo -N. 2938 _'- ITOUPAVA SEcA
Um �'Jto do

WJURlRRlt UtOH dt cícau IlYIER S�I.

í

UMA VAGA para Motoris-I
ta profissional, de prde-!rêncía nesta praça. -

I
Informações no Restou-

,x-x-x-,:-!.-x-
X - X -:li: -x- ,,-�

rante "Gruta do Leão", e,1-1

nbupava Sébi. �llilnllll!illlllflnl!l!nnif!!1I11Iml!!lllilfllill!illlllllnlimmmmlllllU�
-Dr. AireiG-onçalvas -i�Solre? Tenha' te--'�

;
- ADVOGADO - 1= SI

'R- ',,-, i
- -

, 't" ,0 -. I� ESCREVA l'AR�i A CAIXA POSTAL, 79i� -,' §
esiuenc a e eserr orrot ,=

-

SAO PAULO
-

I
- BLUMENAU - I:: -

. =
Rua BrUsl:!lw, 95 - Fone: 1472 ::-.�t.mlimmmlfmfmmrmmrrmmmmmmmmmilm!fHlmirit!eBE �

---'---

Prôcura ..se

.'

BLUMÉNAU
d(l;F:is então inforinai'''I:}::;
nÕ'ssos' prezádó-s léitores sóbre
o transcurso de tão 19nifificá·
tiva hcmenagem.
E' muito commn na e·poc:l

atual, hànieríagea:rul0s súposfo
1íàéreS,

-

e nOs sentimos perfei
tàrrie1:lté- a ,;ontade para- dizer'- I
mOs eom tcdR a: ,fr1tnquêza qn'! IO presidente ds. O�nfcrcncin.
Vicentinu; e" merec'edci' de

todo '.:lo nosso �;pôio.
-

da' nossa

estima- e da nessa solidarieda,

I

DÉP OIS ... sã- me�rno Gelo!.
Contusões, luxru;õez, milU geito,
torcicolo, dores nevrálgicas e

reumá'tH.:a's� são pron tam en te

aliviadàs coiu apJicQçGes de Gelol.

p�l..)l 'j estimula a circulação e
-

retempera os músculos fatigados.

A rltlR lOGÓ- PÚn'QuAtuiO
SE USSA eELOl.

LAIHnUT6RI0 1.l.COR IHI CACAU XAVIEll' 5.......

!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oon içõespora o controle mundial
LONDRES.-12' (UP) arruas- a'i!;_'ínicas m-as que as po_

',

vessern o mooopolío na pr'odu., que direitcl'l Et pósSÍ'vêl: que os da paz exigem em pr-ímeír-o das exclusivamente para ohjeti- i! dUtC.'l comprecnrlei- q., ; -rcbção da arma l:\tQmic.a e a'
marechal StalIll de'c;Jiroú qüC teueia,s do hh.)CO do 'l!:l?"tico duçào da bomba atQmieu, d' jnteresses tendell-tes: ri. sa.lya- lugar e, de mothl prinéjpa·" a j V09; civis... i não é lL"TI c':;nlrolE mas LLi não continu,dade de �u" prvcu-
(',," varjas b;:-il.S!(ÍeS a l,'-'-,lüo !Ct.; __ não lhe d"ram aten;;.ío. "lsiG modo a permitir-lhe a oportu- vagunrdar ti p,az êxigcl1\

.

nm eJilllin:lràn de tod., ,_, .ucnopoho .·A União Sc;yieeCa fuvorcce l(·entt,eh� f:llso, cunf.rar!o fis as t;:-"J".
viét ica pediu a prb1biÇã:-. dtts signi fica -- fr;s'Ju St;�lin

.

nidadeihh-runada de fazer chan monOp9[:'O' dessa uat,ureza: }.laz desjn classe e então, a protbi- esse (:onip;;'!e internacional. '-os I pirações pac'Hcas do fl[)\'LS, - - - _, - - - '-"" .

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

que 'Os Estados Unid)os' ataca tage e a mortzar outros piS,;:;: não se ajustaria mais,à'verda- ção jn(."ondic;'�'nril da arma a- dlirigentes nOrte-americanos Compreendesse que esse .2.l.rl_IBLUMENi''..U a JOINVILE

I
..

.

.

I: ram o nosso país;o's dirigentes- lHas, em -que se baseiam 'PUl'U d1e dizer- precisamente' o con- Iambem falam do controle, mas no'
O:;,gãO

..
dO

...
". '�r:iá.ri.(}s.. :, .. Â.,.,_.�"".,OCláa.OIi.'.:I· norte:-amerícan�s ordenarão o pensar dessa. marreírj, e com trário? Julgo que os interesses S'eU contl�:Jle não tende a eessar f.l'�·le nãn satisfaz aos ,jJ()VCS EXPHESSO ITAJARA

i p:róprleq,ade 'da,,·, .'-' "

uso da bomba a.t·onlica .. Precl- -- _. :-<"" - - .;......� - - -- - - _._ - -- - _:. "Creo - in.1'055. ·.ol!uiu S+:r,il� a pro.durão 'da ar.m.a at(jmj�J' amantes da paz que exigem ti I
_ .. _._ -- -- ' .. - .. ,_ - - - -

S/A" "A NA ç'A O'�.
samenae por Jsso, a UniãO S,ll-

H·
....

t b I'
'. - que os pa;tidílri�s rIa 1/'::�11.' senão. ii- �ontilluar a prouucãc

_

I A NA ç A O.
.

,

viti:'tíca ti' Obrigada a ter a bom .• arrima0 oa"o- es·· a e. '8':.c:.eu atClllca.concprdarão �1I1 rn-oíbu- em quantidade tal que coincL- �lUnllllm!lIIlmHmmmlllli!!mllmiiWilmmW!I!l!fl!lilmlllmmm';J
I

. ba atvmica para estar devidll:� '(l. uso da aràl,a atonlica somente da com a quantidade de matc- :: . ?

I ��i�í�;;':;�. ::�::�::�::�i�:::";�n�:::: nenhum acordt*"súbreTriesfe ;�!�3� E��!:�'�:':n�� I ::�'�;':��;,:�i>:��i�:��:,,�:� I i P E P 1 � � tEGITIM1Qª:=!onterri,·�,o ."Pro\'da", em l\los"- .

T ._ •• lno nao ',;lsa _l pIIT.tllça_' (Ia lH_l= Y � � O
. Dircfor: ccu, Stu':in insistiu em que li: Formal desmentido 8inericanl a versões A ,.u�J�O_ Sovlebca 8dvoga ma at,omica, mas sua Iegaliza.. §

---

I :��t�!�J�rftt��R �:i:6 1��\'��1L�e:l'1:�s :�:li:!,�, surgidas na
.

imprensa italiana· (:21: �:�S::���l)C�: �:�;}�l::;::C.:� �:� �el;:1��:��:a�2. �;:�: ll1��l:! I' �paRD PERFEITO fUNCIONIMENTr. �
I ORLANDO· SILVEIRA mas tamhem que q:tef proibir Washington, 13 (UP) - O . Washington, anunciara-se, fa'.'�-rrlYel ao e�btpelecmenttl b['Heistils de aniquila;' dez eur-, ª' '. .' UE
I / E�::;fu��é ,ri. sua prodVção· ProssegUindo; �e.partamel1�o de Est�do q�a-I simple�mente: que. a �ue.stão �l�al�:)i:'�'o,e internacional LI" e centen'3s de mi'lhares de civts �t�-,\í: DO SEU IUTOMOVEL ::
Anual 'Cr$ 100,01 (hcl:irOu:' Iificou de erroneas as m-I de Tneste fora dls�utIda e

, �ue se cUJ�pra cvin per meio da �rm3. atl'_'j;l:,j :'�,l() :: �,,!!���.....
.

_:.� 'Y' ::
��mi���'; Cé:$ug:gg I S(}:::;,;�����::>���j'à�e�"l!rG� ����; :��:����� �:a����:,as ���n�: I ��:ci��nE:�:d���:����:re��� I �����l :n�lj�i=ii�o:h�:d�, ;r:i�;�: I

- - - - - - - -

-:: fO R O�--O·
-

U�- -�---�E'-n-"C-
........

U· ft'1_.y.
('

====_dC;' àLa([t;('. Mas, a' União Snvlé as quais Averell Harriman, lução, deveriam ser tomadas ç-ib da, iH'ma atomica, a suspel1 -

"

SU�:JaiS ,j,ic:a acrcclita que .os preparn'�i. ::on�.elheiro de política exier- <p.m consideração as" legítimaS! s:io da sua produç.ão �- (\ u�o

Rua do Ouvidor. n. 166 vps coinp[etos" dOs agrcssOl'es
na do presidente Truman, te- aspirações do 'povo itaUar�o",: de bomhas ntJ:'lllieas jú fabrica, ...._-

i;". 437634 e 437997 - ria realizado um acordo com ..

I '&'"ones: '_. ',. -. -. devem' ser' contrabalançados.
o marechal Tito,' na entre.vis- t ."

.

",..
_ eXIja sempre as l>€1t,:as eghlmasem preparativos' .:

semeihantes
. .

= _'-'
S. PAULO.' '. ta de Belgrado, de 26 de a- .. 1C'I::tl

. '.

,ai I IRua '1 de Abril n.::230 - Consequentemente, 31> o;; ES�-a- gosto, segundo cUJ'os termos...

'

"'m. D.O le. e.Iquel"" ..... IHI 1= "'UA51I\An.lt i: O n n
-

4.0 .andar - Fones: dos Unidos..nãO pensam em ·I�·· .� � U L uAul: I fi( �
__4-8277 e 4-4181

'.

o territorid livre de Trieste -

..
'

.

I -

BELO HOlUZONTIr estar á União Soviética, CT a- serí� divido entre. a !talia ;�
.' PARA O CONCERTO JjOSEU RADIO SOo A OFICINA:

I ª.' GARANtiA F O R [JRui GoiáS, 24� ...... : 1:Jl'ma deis c1�rrgehtes nüar- a Iugosl'
.

==�:�rf���tD:'U�U:::: ;�;�:i::��:CI1�������:I�O:S�!�=
_ D�S::��li�l)-dOMEssas'Dillforma�;, R ·I.F KE I=_� PREÇOS DE L1SIA f O R D

__�_708 � 2.(' andar � Sala 233 80, porque li UniãO' Soviética. �oes, "'l.Iene ac ermot e' n q�!� pA'Ii"Jem", t\f�·.·,'�,rp.. ii' C(''';''.:':I'i'.4nfe· '0'S
. ".

.

I h f d S' dI' GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA- v �v 'iíU. y" """,_J ';;>��Mio
.. '.' JOINVILE jamais pensou em atacar. OS I

C

•

e e o�, :rvlç�s e. m-'
NAS E EUROPE'AS •.Rua EL Ped�o, 92 Estados Unidos Q-U qualquer ,m- jPren�a: ..

Nao e:ClSte nenhum.
= PEÇAS E t\CESSORIOS, RADIOS NOVOS -

I E=_:::;;_ R E V E D .E N D O R It C'

.F O R D ' =_-_-:tro lJa,Í!l.·
.' ficar o sobre Tncste". Acres- ......;.." SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,, TO.UE

_

� J
.

-

centou que '''a posicão dos Rua '7 de Setembro, 4. 4 j)InfQflUaçÕeS Uteis .

"o.s dirigentes ll'Jrtc_umerÍ'
Estados Unidos em. r�lação a I.'Ii\]j!Til' oi' dl!.Pitrr\l t=C

.

o A
·

·S A'
::::

- '.' esse problema contmua sendo ,;, II.:,; J I
= ....-

Fa"rmaC"'IIii'a canos. estao. desgostosos I'�r." p ·t' t
-'.

f'
". d' f" ........... __;._ � .;._,-:.: __,;,_";':'" - - - - - -- -'- - :;

asa o morlcano
::

. _.' I _xa amen e·.a que :01 e'lm- - =",.... que :nao. Y:>:l1ente .. os Estad;,:s : da pcl g
-',

.

,'M.;:'�P�"_"'""O'''''��.'''G''"'��Et.''''''s·'_s'''''''-O�'''_tI i tl'j' R GOS n
"::. '. .

.'. .' =

d P'I" ,- Unidos TI t h
.

t:·i o overno. amerIcano,
• r· '. I� '1'1· �:_.�_ .'

.

, .'. ,

II

ª====_
'. a��....

. ,§H
.... ao· '.

. l�S, um em ,ou lOS I na semana pássada". .

.
.

-

f -, IIIli, 011 PUlses e pl"inClpalmente a Ut:ljJQ

I Ao ü"rminarem -

..'
t· _ 'IH • 11 li! ln IILde 8 a 14: S9vietica pcssUeú� c' segredo vistas que o Primeü�s ;1J:�ú�:- A. Ii t i D' li r � MERCADO DE AUTOMOVEISde 'Outubro da bomha atomlca· Quer�alD I,iro italiano Alcide de GaI'lpe- V II';· t·h·· ,

..

S't:" "b I:: =
. }<" ..A···.·�;lV"·.i•. ,r,i.I···A' .

eles que 'os Estados Unidos V-' ri teve, a semana passada,' em
.

O ra .' ...
"

ue er
'Poderoso estimu- � E_-L'W _.� L:I. '-'

E
.

. .

�
.

, .

- � .. JOHN la' FREiiit l - fi]MDADOR �.1l.�G�:;���v�'bro MaiDref--esforçof�prra ����������kOORI t I�;�ff�f�:� ':; Condições Especiais Pard ITELEFONES lVUJITO F,1ifflil '111&
- A &

. CONTRATOS. ALTERAÇõES pJ<; CUNTfL\]'O�' vegetais fa� I:: -

CHAMADOS:' 81'},' I.IS.C..
a Izaç'ao�' ·'8'·1· o.·m· .. I·C:9, ! eDJ�Jm�çg�ssg���I/CHMf�P,�('l '.> I: Oficinas E Frotistas i_'POLICIA .. .. 1016 •• i..EG�ÇÃO DE LIVROS (JOMIÇKClA�� FL' !BOMBEIROS., 1i43

Nações Unidas, Nova 101'- tícia quando presidia impor- � CAIS E DE EMPREGADOS ,� i Um produto do �

"N dllll
It , I!I "êII O S P I T AI S: qdue,c12 (IU1P) -d· °s-presidlen tante sessão de uma comissão f

.

���st��F�;s��rii����êdi2�mdo Ot'< :<.-:u;>,

I' ,I, LABORATORW LICOR :'.-_� . ossa �vlsa·e servir ,�=_-Sznta Izabel " .. 1196 o onse 10 .' e cgura'n.!;a da ONU cuja tarefa é forta i,
8, 1.5 d N b 6.4<1> 1 An�� c!" DE CACAU .XAVIER ''t. l. ; �Santa çatarma .; .. '1133, das Naçõe- U -da J

_

1
. '< -

� tia: e ovem ro, �'" -.0 uar'- oala D.O iS .. 1\

M
.. 1 1208 .

: ". n.1 .

s, sr.. oao' ecer o processo
_

de seguran- � (Edifício do Banco «INCO))) .,,;: =_UllIClp;>_ •• •• • -
. C I 1\,1 d B I d �

.

J Var 08· ÁoJ muz, o
.' rasl, e� ça coletiva das Nações Ui1.i- >

- .. ..o;;;;;!!' - ....- .•M.ell!!le,�••�"'JI$o ........ >-
. -

�lImllll!lIIl11mlliilll!!q:llm!mIllHiJml!ilflmfmmmllmUlIIlPlllrm;::...clarotl_ que a segu.nd� e:x:plo- das, a :fim- <:te evitar a agr�s-
-------

são. atômica na Russia signi- 'são ou, se esta surgir, pa.:� _�..._.....__,.__,.....__....._.......... ....._._,I fica que "chegou o momento que a organização mund� ,1

I de. realizar :maiores esforços possa fazer-lhe frente de ma

I' d�stinados à fiscalização atô- ileira rápida e eficaz.
mlca�'.

.

IMPOSTqS Ai.. PAGAR: O sr. Muniz recebeu a 110- A comissão, integrada po"
- - -.....,.;; - - ,.- _.;. - - onze membros e conhecid3

como Comissão de Medida�

PONTtJS DE' ••

AUTOMOVEIS:
Al. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178. ,'.
'

Rua R"Ret4'o .• ,- ,. ,< 111:;;

Coletivas, aprovou, ",por una
nímidade, e ehvióu 'à Asser':.'·
')léia Geral o projeto de m:J-

.

didas militares, econômicas e

financc>in,s, que recol11.et-da
sejam adotadas contra :;út'�i
ros agressores. Outros ihen:
::lros da Comissão recuiaram
;;e a externar. opinião sobre êl

·jecla.ração· do;pl'esiden:te 'Tru
rlitan informando que na Rus
sia havia tido lugar uma se-

.

gunda explosão 'âfôrriÍea_ No
.
dia 29 de agosto passado, ou

tra comissão especial da ONU
iniciou nova .fase d'o empenho
das Nações Unidas para' con
seguir a fiscalização atômica,
cuja urgência foi mais lima
vez assinalada pelo presiden
te Trumann, hoje, Todavia,
o "não" dos russos, na vota
ção, e' a acusação soviética de
que os Estados Unidos então
:(omcntando "louca corrida
armamentista", fazem prevêr
que persistirá o desacordo a

tÓmico surgido há seis anos

quando começou a ser deba

tido º_prqblema.

sr
'

...'." .
'., '.'

11·· Cascalho
ROMANCE

,H u" M B f, R T O ,:S If' t E S
o mundo misterioso e bárbarg dos garimpos de

diamantes mis ',páginas de um livro profundamente
realis'ta e humano. Milhares de vidas' dependendo de
um minuto .de sorte. Um romance violento, cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

biçôes dos. homens.

'IGORI EM 23. fOlGA0
Inteiramente J'eeserit-D e em fór�mt defulitiva.
Em tôdas 118 livrarias ou pelo ret'mbô'so I)O§tal•.

Preço: Cr$ 40,00 '.'

� c .

E D�I ç O E S
'�O

-

rCRUZllRO
, i L .

lüi"íNÕI:�.THrt E��!:H!!E ..�INTl.CnjHINj �.j.iFundado em 23 da FevereIrO de 1935 ED.�er�o TeIeltl'. «INCO»
CapitaIlnteg'ralizado . _. ... . ..

"

.. -. Cr$ 22.500.000,00
Fimdo d� res�rva legal e outr-as reservas Cr$ 27.500.000,00

Total do não exigível ..• .,. .

.:: ,Cr$, 50.000.000,00
AGENCIAS E ESCRlTO'RíOS NASPRINCIPÁIs�MçASDOESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E .CURITmA

T� de 'Dé pósitos
'

Depósitos a vista (sem limite)
.
2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

DEPO'SITOS LIMITADOS
.

PrazÇl mí:nim'o de 6 mêses 5;112%
Limite de Cr$ 200.000,00 4,112% Ptazomíninio de 12 mêses 6%
Limite de Cr$ 500.00Q,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,0(/ 5% Aviso dE: 90 dias 4, 1/2%
(Retiradas semanais ., Cr$ 20.000,00) Aviso de 120 dias 5%

CAPITÁLIZAÇAO SEMESTRAL
.
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. 8/\LSAMO ANAlGIESICO
DE EFEITO IMEDIATO!
IJ U X A ç.4 o.? TII'e a PÔI' com <18

. MAos pass:iudo Gelo\. Contusões,
luxaç�es, enlorsês, (mau .geito)
dl.íl�t'S ('E'lHnátIcu.s, uevTúlgj('ns e

ITtusculares são 'rD,[J!damente ali\,jada.�
CCCü aplicaçõ-ós de Gelol. Gdo)

. desilli'lama. des('�nges1ion[� <� estimula
ii circulação, pr'oduziIldo agradável
I'cnsaçàu de bem "!slal-:

I. ."",

L) M I>'R.O [' IHQ LAaORAláRfO 5. A ...
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MAS" que houve entr(' você

Ie José? Eram tão amigç" e a�

gera nem Sê �a'mprimentfl�!.
- Nem me faleS'1 Nós ciois

pedimos- a de· :\1a:-ia,

\nlegrias.

'I O �rARID() _. E n;io nUJn-

I
tiye_, ia\yez, a ininha "Pl� )l!�(_,S·

l ! sn '?
-

I REFLEXõES de uma ,iO';"m

I .

P;tra a hora do coqueteil, mulher: - Os hnnlens Sil'2' to
, J.' Fath apresenta modelos a-; dos iguais: quando querePl e<1·

e BARB_tU�A' justaclissimns, se� mangas, I 5ar_$(, não teu: (!i�hdr? .:
muito clecotados, 'feitos em quando tem ,), (llnl!ell'O, sao Jil

cetina, t�m jCi'sey.: Sobre es- casados ...

tes "..FlH'l'ef.lU •..:" ele J.Õt� lar- �--"....--�-=�--�-==='--�--=-'-�===�-�

gas ·basqll.es em, ter'ido dife

rente e de cores vivas el}mo"

neste mudelo em f:etim llreto, ii'com dupla basql\e em tulle'

multicor.
'

gum aiJ:trelb:;, . ehegnnr10
p::iÍ.'tindo pede expícação ao mO

ÇO que lhe esta. pesando a. b,:-,
gagern- E 'este, muito calmo ;

:_. Está ehegllnélp agora

_ Transcorrcl,1 ôntem. mais
:uma primavéra de existência
do jníeressante menino Cel
so Mário" filhinho ,do sr, An
tonio Schmitz, comerciante
em Gaspar..
_ Transcorre hoje a dai,r,

natalícia da -sra. da. Elza
Domning, digna esposa do sr.
Carlos Domning, comercian
te nesta praça.

'.

_ Comemora hoje a pas
eagem de seu aniversário lla

talicio, o jovem Aldo ROdri
gues, :funéi{P.lãÍ'Ío da Indús
tria Textil Cia. Hering.

'

_ Faz ·,anos em data de ho
je o, m�b.�lilo Aurino, filho do
'Sr. ,Fredci'ic9 Melius.

- Deflui hoje a ei'e�q('ride
nata1ícÍa.da sra. da,' Maria
Tarnosky" prendada esposa
.rlo sr. Aluisio Tarnosky.

_ Completa hoje m,�i:: 'UU

ano ,de vida, o sr, Iber':'." E
duardo da Silva,! repl:csen
,.tantos .do :.�CorrQio do ,'?",,'ü"
,de. Porto Alegre, nesta c�da.dê.

" :....:_ Aniversaria-se hoje . o

'C, : �OVeln Wil:fredo Sicvert, filho
I, '"do, sr. Max Sievert.
,

.

_ 'Eesteja hoje mais uma

etapa ·de ·'sua· existência, li

sra. da. Erica Floriani, yirtuo·
sa esposa do S1'. Valério 1,'10-,

,

i"i:1nL
- A data

a' passagem do
nata>licio do sr.

,·Braunl.'l:' ,

_. Vcê ,passar ·hoje sua data
natalícia, a gentil
ma Clímaco, filha

,>nibal Clímaco.

Nascimentos

reservas de bens materiais em

abundância, ° desaparecido
era pessoa muito estimada'
de todos que com ele trata
vam, pelo seu carater digno
de pessoa bondosa, comunica
tiva, honesta e trabalhadora.
Deixa o falecido, além de

viuva a sra. da. Lucinda Fer
r�ra, grande número de de!:)
cendentes, sendo os seguintes
os seus filhos, todos casados:
sras. Benta F. Rei.;ert, sra.

Maria F. Maes, sra. Laura
Ferreira e S1'S, José, LUÍS, An
tonio, Paulo, Jaynho, e Teo
:dj;)ro Ferneil'a, eg' numeroso,
o número' de nétos q1.ie pos
suia o estirnád�' morto.

�O seu sepultamento verifi
cou-se na tarde' de ôntem, no

cemitério' católico, com nume

acomI�nhamento.

dos me

Fér;ts

,I;.

Lançado por Jeanne

Lan-,
ibs ouit'as, feitas C(JUl lílllu

vin, o manteaux 1;I1uit(} crUí.::l- de cflr viva,. ornam a g'ründe
do ·na frente, é um dos lnU-

I gola, o cinto,' () punho das

delos mais interessantes que I
mang'as, a pürt� baixa {lo bol

se possam ver em. Paris. pj'C- so e a bai..nha nluito in1pO.l'tan

gas muito ,allroximatlas mn:;s te.

Cil Diu
II O J E. SARADO, às, 4 J10ras da ,tarde

REPRISE DO MONUlVIENTAL FÍj...r�'IE",E).\;'f COPIA NOVA:
"O MENINO E O EL1i:'FAN'TE"

.

com SABU, no seu primeiro filme, interpretando um

lhores papeis de sua carreii'a artística. Sensacional!
mais iél'as ! Elefantes aos milluu'es!
Precos de costume, Acom!l. Complementos d:versos.

>

UOJ�, às 20 heras -- ,HOJE
WILLIAM BENDIX - JDENNIS (YKEEFE

BRIT'l'ON; em
CASAMEN'l'OS

- neaH4Çlrrl-se hoje no

Car1.ório do 'Regi.!OÍl'o Cjvíl
d('s�a cidade, os segnintes
co,Jii;prciQs: do, sI'. Bento P",
dro Pe;reíl'a ('(ln, a srta. Olga
ti" Sousa e ·Silva, filha do S1',
André; de Sousa l' Silva; do
sr, 11J..lvin Vvittoei't, cotn a srta
Ruth. .1\ifisf�lq, filha do· sr.'
l{erI113,nn Missfeld.

.

. .

P�LOS CLUHES.
.

"Baile do C. N. América'
O simpático e tradicional

C, N. Âmérica,. comemorou,
eDl data de ôntem, o tl'ans
curso do seu 31. aniversár:v
de existência. Comemoran..:lo
tão grata efeméride, a dirE'i.o·
ria do clube verde - preto 1['·,
vará a efeito hoje á nOlte. er.l
[ua sédc social, um grandiDso
baile, o qual terá a abrilhan
tá-lo o inconfundível "Can
illnb de Ritmo de Na:ldinho'
Dado o entusiasmo e o inte
i'esse que !"e depreende .'m

nossa camada social, é de st:Y
r:rc,'E'r luais uma triunfante
;\0üa(.;a do clube presid�d() pe
in l,ÚSSO colega Pereira Ju-

"O DE:LITO OCUIJ.l'ü"
�

�

Justifi('a-�e (rUf� uma ,e:umullidadc inteira üeuItI"
mn crime, lH1r ser' t',;;t(, um Í'llmfeitin' social e o a:,:s:.ssinaao um

inhni"'o da tllOl':,d flúhHê:t? "0 n'ELITO üCllI,TO" lhe dará
% I'esposta, ., "O IfLKU'rÜ üCUL'l'O" .. , nU!;> cm'aí/fies jovens
'1ue se :unam at� O'üclÍrio, .. e o abismo de um delito os se-

!}ara, ..
Completam o programa, jornais e comp'emenlcs. l'reços de'
'.lOstume.

da"ei UU] tostão! T"f
. .' .

� .',
l. ", ro'vern pcvseguja ln31:-;_

E O amigo muito calmo: - 'tent ete
. .;

"
. I em n Uma jovem- Esta,?\:l:: te parece me,h:; cllzer I - 'd d 'd f

.

'I']'"
.

I
á >'_rr('cI a, eCI e 11�rgun.ar

1St" a ')al arma r '.
"

.

nO assíduo corte)ud.or:
.- ..

_�-p ','

_.- Mas, afinal, parque me
O ,C.\;\I EAO mUndJ,ll 110' "

'

" , segue constnntetemenje. Tem
s;J!'(lJ ,(':1': Y�ll'H Cl1"Ollv'a·sc '1{' I" t

- ',.',
"

r .

,

]'e'I�:�)' i
JD ençocs' serjas, ':;U •••

"_
- Ou, senhorlta,·ou .. ,

adoece !l ��.

t'M.-\ hera de movuncnto no

cenh',�, da cídad;. 'o trafego e5-

tú eonges+ínarlo, Uma hela jo_
vem, fjirigiud:), um an"to",':'ve1,
nfló çf)n,�eKire· engrenar';, mar:

I cha Um ,sina'; luminoso pas.;a
- - -

,
do ,':erde aO llmaJ'C",o, de verd;e

: ao vermelho, vermt>]l;o. ao
! verde etc. ,� ;;'T't"
! Fina',mente, '('r guarda :;e a-'

: pr::.xLna .cIG eaIT'J' e perg-ünta:

i --- D'esculpt', senhorita, não

: tPl110s a CÔI' qUe dc'seja?

I'
E:\l A LTLA :

Quem ern Cnl':::mbo?

!i,! .. Fm pílssnro.

:.! l�ITl l)as.<aro '? Que. :l.SIl,,'Íra
! ést{lg dizendo?
I --Sim, 11m paSRaro. To,bs

I nii} falmn elo, 0\'0 de C:o"fJm·_
ho?
A ESPOSA --- �1ío possa

'fi
jnstnmcnte hoje reli uma ,ias

: fu�s C:lltas de qw�n.d() eradr:s

i
llClyc:s, onde me,tllzl:)s que F

: rias j.rcfel'id} viver junto fie
: mim Cm m>eio de infinitas des_
I graças do qut'. Só nnsmai'::J<J'es

,

"ProC'urn-S? I'cfl!P!lZ cn�Tgic'�
boa ',3Ílárencia, de pré'i'eren:-;í't
um pouco, surdo, para guichê
de reclamações de', ÍuÍportantn
COmpanhia". '"

,
'

,
.-

O PAI de um I?ndjabn.Ic 1'2-

paz con \'('r2a {'om nUl nn1i!�l.:
.--.- Meu ii'lho não se ':;(}1! 1 ge!
AgOTa t'.Jrfej,n e quer casar_se

a t\xlO cu�t()' com um.i i1aila!'i
na, Vais faZI:r.:11e um Javor :

diz :l f'SSe idióta que -'le D"r"is
te na suá 1'':::ue3 'Idéia n�tQ' i1i-�

I
t
I

Receia cios . outros?II! , Il 4IW

60pln'80
1 _ Quando' você entra qU<lLldo sai com um vestido 11 _ Toma um. ar de que�:

em casa um pouco tarde \
que, vocú mesma fez? I náo conhece o pobre cao,

preocupa-se em verificar se G -- ReCUS;l-se a 'Sair com: vira-latas que voce recolheu"

algum elos vizinhos' "e,:iú sua tia porque ela é velha, I quando encontra alguem con-

vendo"? feia e ridícula'! 1 duzindo um cão de raça?
7 - Deixa que seus amigos 12 - Aperta de melhor,

2 _ Fica aborrecida p01' creiam que seu marido é di- vontade a mão do doutor X,'

ve.:;tir, para ir à casa de uma l1'eto1' de uma companhia on- do que a do seu ex-jardinei-,

amiga, o "tailleur' do ano de ele & apenas engenheiro? ro?

passado? [3 _ Prefere privar-se de 13 Fica preocupada'
3 _ Hesita em convidar

I
um espetáculo do que ser quando é vista com um tn::.je:

para a sua casa, juntamente

I'
vista em 10caiidades de bai- fora ,da moda?

'.

com outras pessoas, uma ami- xo preço?' 14 ".:_ Sente-se mais "lh:l'(;" '.

ga de infância que não seja
I

. () _ Fica envergonhada de lna capital do que na cidad.e··
rica e se vista pobremente? dizer às colegas que não po- zinha onde moram os seus·

4 _ Dá muito mais aten- de viajar quando tem férias? parentes?
'

ção à sala de visitas do que 10 - Hesita em dizer que 15 _ Tem coragem d(� di- ;
ao seu ql]arto? seu casaco foi comprado eUl zer sua idade exata (nem 1

5 _ Fica envergonhada i casa que ,vende a crédito? mais nem menos)?
16 _ Não gosta de uma

-

=

DAS PERNAS: curas sem operação
DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRB, COLlTES,
AMEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS

CORAÇãO, PULMõES, RINS, BEXIGA, FIGADO

11:01".

- Com o nascimento de._
sua filhinha Raquel, a 5 (lo
coi'rente, está de parabcns o

lar do sr. Romulo Silva e de
sua esposa da. Zoê F. da Sil
va.

Acha-se enriqueddo,
desde o dia 8' do corrente, o

lar .do sr. Friedrich Zimmer
mann e de sua esposa ,da. E
iheI, com o advento de seu

filhinho José.
SOCIAIS
FALECIMENTO
HILARIe FERREIRA

Vitimado por pertinaz en- O' Preceifo dó Dia
fermidade, faleceu ante-ôntem

'
'

às 22,30 horas, nesta cidade, I "OeUtOS impróprios e Olhos

() sr. Hilário Ferreira. ! tortos". . "

,O t· to que contava a
O uso de ocnlos 1Jnpr<?pr�os

�� ln
.' traz sempre comiequenclCl::>

apreclavel Jdade de 81 anos, preJUdiciais. Uma das :rwi&
,

'era um dos últimos descen- frequentes é a tendencia do!!.

deIítes, que ainda vivem, de I �lhos a se tornarem
" \-�:Dg<?S.

t· di' 1 f 'lia que for- t
�om o tempo, a pe�SOd llCh

!'lf ClOna uml c

('om os olhos tortos ou estr{\·
ni(ju fileira nos pl'imordios da i bicos ,e cada vez' l-r{ais S'� :.>n�

colonização desta região, ! fraql!ece a .v.isão do ôlhü 0-

Embora levando uma vida fendl<!o, defel�uoso.
'd' t' t "las difj- ":;>';:10 use oculos de outr:.

mo es a, lInpos ,a pc; _

.

- -

lJeSsoa ou que não ll)c awham
culdades naturaIs da VIda a- sido receitados lHH' oculista"

não possue SNES.
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-- DR. A RY T A B O R DA-=

,opul
Jean Nicolini

nas 'pesquisas iniciadas por alemães e che

cos os americanos conseguiram aperfeiçoar o m.étodo de im

,. pregnaçâo da lnadeira com aleações m�t�licas., Assim, o novO

sistema possibilita a obtenção �e mat�n.as gran?emer:te re-

sistentes à agua e às poeiras, CUJos efeitos CorrOSlvos sao lar-
. ,

gamente conheCidos:
O tratamento da lTladeir<l com'

uma liga fundida é semelhante ao prati
cado com outros Jjquidos, tais' como

os oIeos e os plásticos. Naturalmente a

temperatura a que é submetida a lll.a

deira é extremamente mais elevada.
Os pedaços de madeira, que podem atine
gir 15 centímetros de comprimento, ma�
que possuem as mais das vezes '4

Gcntímetros, são secados ao ar quente
Depois de submetidos durante dez mi·'
nutos a '210." C .. a fim de exuls:1r toda '

e qualquer ülnidade os mesmos pedaços são, mergulhados
num banho metálico; no qual uma liga de chumbo; estanho,
bismuto e cadmio s.e encontra a 200.° C, fornecendo uma pres-,

são de 10 a 40 quilos pOl' centímetro quadrado. Uma vez saídos
desse banho im,pregnador, os. cuoos de madeira são enxutos,'
'a fim de se retirarem QS res�duoi; da liga aderidos á superfí-

, cie. Todas as espécies, de madeira podem, assim, ser tratadas.
A dureza é, dessa maneira, .<;luplicada, e, apesar da ,presença

do metal, a made!r� .pode amda _absorv�r o.oleo, graxas .ou
éeras, o. que possIbilIta a obtençao do rendImento oferendo

pela.madeira natural.
Revelararil.-se interessantes aplícações, mormente as ve

Í'ificadas na construção de instrumental ,agrícola, pois ,as pe�

çasmanufaturadas pelo novo processo resul�aram supertore� .e
muito mais resistentes do que as de meta!' geralmente uüll-

:z;adas. ' ., .-. -

--- l\llE'DICO ESPECIALISTA --

Clínica Geral de lIomcns, lUulheres e Crianças

ª i:TOUPAVi SECA: 9 às 11 e 15 as 17 hs. BLUMENAU :::
:IIIUlHIHUlllliIlIlIIfIIlIIllIUlllilllllillilllllilllillmlllllUll.lllmm1111111111

I����t\,LDO CHAT�.(;,UBRIAND �

- TfRRA ARRASADA
'libelo contra um go�êrno I

Nas deeM50mbradas 'páginas de TERRA ARRASADA,
f� o jornalista. Osvaldo Chateaubriand uma análiSe mlnur.:iúsa
s crua dos atos delituosOs praticados pelos homens' do úl��O
governo de São Paulo.

E' u� depoimento corajol!lo e sincero contra

que tentaram' transfórrllar J8quéle Estado e o

terra de ningu-,'lIl, ou, como diz veementement,e o ,itutor -

numa terra arrasada.
E' umiUO acusação' !0:rmu1!l(1,ll. através da 'VOZ da m�iift C1l11.

'!lente verdade.

palítIcos

Preço: Cr$ 25,00
Mm tóda8 as UvraTias ou :!lel<l Te, mbô� p'�8tal,
Rua ·dO Livramento. 203 - RIO DE .TA..�EIRO

Edições O CRUZEIRO

sua amiga, passando de r,uto-:
moveI, veja-a andando a pé,
ou viajando num bonde:
·17 _ Qual1do sua fill1.l

- saiu com um jovem de pro.)e·
ção, sua primeira pergunta rf::

- "Alguem viu"? I=

'_

13 _ Se ela deseja entmr

para o teatro, você exige que,
- antes de tudo, troque de no-

-

IV _ ::Já uma soma des"

proporcional às' suas posses,

para uma coleta "oficial"?
20 _ Testemunha uma sim

patia exagerada pelos seus

vizinhos só porque sabe que

eles. são faladores?
21 _ Enfim, declara sem

pre: 'Não me preocupo com

o que os outros possam di

zer\!'?
De O a 5, SIM, você tem um

carnter muito independente,
,quase revolucionário e anti

social.
De 5 a 11 SIM, você tem

uma natureza equilibrada,. um
pouco tímida. 'renha mais

conf{unça em si mesma.

De 11 a 17, SIlvr, você se

esforça, mas não deve ser fe-

l'iiZ.
Falta-lhe coragem ...

De 17 a 21 SIM .. , é lasti-

mável. Você não tem absolu-

tamente personalidade e não
é do seu século. Mude de

meio, entregue-se a uma o

bra que lhe dê mais seguran

ça.

�lIYROS E IUTORES_�=,__

Daqui e ele fóra I
.E' um dia"�l('ntisSimo. Utn José Lins do Rego l' lo por tão pouco- temno, re-

homem, alto d!:J"s mejrcs 'e lar- ' solvi refugiar-me 110 l\-luseu
go em prO!T1ofç;- '- rlu'é!'" Restavam-me três horas de Arte dos Assocíados, Lá

•• • '.' lP ao e seg 1 �! até o avião da tarde nara o .

• 't
y estavam os amigos ])Io,ta e

com lnsIS encin por' um anão,' Rio. E ficandü em S5.o Pau- Stlg:1H, nos tl':tb:llhos para a
O homem reSolve mudar de exposição retrospectlva deste
Calçado:, e 'o . anão sempre 2._ g'l'�tnde llintor. lUas o leigo o

tr· 1\f d 't·'
'

que Intêressava era fiíml' ' naas, ,'U a: ou ra "vez Em YiÍo, pm:t}loteca (ia casa, Não o vi
Muito. nborrecidc,� virn-sc ['

I
em parte nenhuma da EnriJ-

grita:
.

-� Por SUe me segue? I pa, nem mesmo
.

no LouVI't",
O que quer ?

melhor arrumaçã« de, telas do
que a li. O mestre Bardi Ie-

�- Eu? Nada. C�lminho :, I vantou em São PaulI,) uma

:SOmll.l�a. autentíea .ofteína de' mestre
da Benaseenca, Ao lado dos
quadros célebres, uma ,eSc()la

1 -,. que a Universidade de de arte Uma admirável esco-

Parts, u«.a das mais verhas da la com salas e salas em fun
ção. O jovcm Poty, com a
sua tenda de g'xavuras, estu
dantes de desenho, .de jardi
nagem, iI,e decoração, lima
verdadeira agitação de col
meia. Voltei aos Goya e EI

2 _ que gfl'"�' í:'JS chineses Greco, aos italianos moder-
nos, aos franceses,' ao mara

vilhoso Renoir .e fiquei a me

ditar no quanto vale o di
nheiro quando posto a circu
lar em benefício das artes.

Europa, i\:i fundado !:l�� século

YIII, no ano d(' íSO. quan ro

reianya na França IJ imi,prad0r
Carlos Magno.

são, sempre foram e pl'O;'d,\'el
mé'nte hão ele ser sempre a; ri
cultores, que dependúl' dos
seus próprios pr(ldllt'�� agl,j·
colas e fata"l1ll·nte morrem de
inanjcão quando n e�;t'1ç'ün nü'l O Museu de .Sâo Paulo é

obra <te uma- paixão violenta
por uma causa: a paixão do

ú -- que as mais anti,:.(,l,C: ()� sertanejo Assis .Chateau-
Ill'as de IJI'OllZe aU' hu)e d ',;('o_ briancl pelas artes plásticas.
bertas for,llll pncontrJdas '1fl O que ele tem arraneado de

meia duzia de ricos, para tl'a
púti>J central no nntigo p:', '1- zer ao Erasil obras de arte
cio- de Cnosso, na ilha c:'. C.'r.r::, valiosas, vem dando ao nosso

constl'llido quinz{> sreulo,� alH�'õ país a impol-tância. que não

do nasciment<J de Crist=,. tinhamos, mesmo em relação
às coleções argentinas. O

.( .- que a 'pri:neira !101i- Museu de São Paulo se trans-
eia so]we () eanhamo nos vem formou 110 maior centro de

de fonte gl'ega, segundo n qual arte da América do Sul. E
se continuar, como, vai, em

'�s Citas se })llrifkavam untllu- }lOUCO �empo., a cid�de de S.
do-se com ó'Jeo de canhami'l, e Paulo será séde (los maiores
se embringaV<1Ill aspirando ()', movimentos artísticos do

f' d
mundo.

vapores arma '':;S pOr semen-,

res da referida planta ('spalh�- � ----------��--

da� sflbre redl'as. quentes. I - -

:-
- - - - - -

i2 hilh"es e' P A L A V R A S
'"," CRUZADAS- O l\L\HmO

ii -- qlle dos

7::;0 milhões de dó',fll'('S que f,

Ipovo dos EstadDs l\"Ül:-;;'S tem,
inw'stidos em ]JilÍS'es estr,angci-j
l'OS, 66% estflo empregadÇls
llas 'Jutrns naçõ�s anie:ricanas, j
2·1,5(;;' nn Europa, e os l'estan: I '"

tes 9.;i':r espalhndos' éatraYl-s /(..
,

: Jt'

dos dea�nis países do l]lllildo. • ;$
,

I} -- que, no ano de 17!);), a I #'

armada inglêsa (':'ll1e�·ou a for_!
��r-1--"

nccer aos seus, homens. Ul�l'l I' L�t.-:h�r-li""iHr-
l':1cào diúria de suco de li 'lIa .

t..,.l......'*��.. ,•

d'
- d'

- .,
e s:lT110 : 'dlll:lO, em a lÇ:1" a

I
l'açao habItua', de rum que cril ;

til,j, velha romo a Pl'ól,l'ia nw_1 HORIZONTAIS: _. 1 Ru

rinha e que ellC<.;ntt·ijya alguma .l·de":r .-- Objeto. :{ - Gasto,
justificativa nos fri(�s clinFl� arcaico. A ._, TratamentJ' dado
nórdicos, mas que era 'po:::ití- aos nobres ingleses, ele'ghi. :1

Yament(' ,:fa1.a',· sob o ealm' d'':;S ._ Inspiração dos llamorados;
i opulenl'J" (j - c.ompcsiçfio
poética; l1egnUva. 7 _ Confir,
m:w. 8 - Besuntar, 9 - ya:;)o

YERTICAIS: - I � Do ver�

UI} suar. � _ 'fec.eadiUtü, ::I __ o

'TrasF:rte. 4 -- Cintu; '.igaç1ía.
1;1 -- NonlP de mulher: enxut.r).

«üb•dO, "êÇh""l de uma· vida» i li �:���;y;n,,�:;p�:!�: ;
,

... ". I SOLUCAO N·o 321
San 'i'Vanamakm', 'Lea Padovani,' Kathleen Ryan. Bonar Cole:mo, na f

• ,

-

super produç;'io de .T. Arthur Rank; para a Egle LiOl1 I HOHIZO�T.\.IS: - Homici.
Baseado nu fal'l:lO�a nOVela "Christ 'in Concret", de Piei,.o di Donnto. dr:)', ocasO, rii mna', ar. una·

UJl'�a his1.�ria. �mpressionante que .é, l.Im� re�roducão das próprias his- nrla, elo. anu,' {iiw,:;. ;ora 1'0 I1m"
torlns que a vldn escreve! A Tragedla VIva ao hOlnem nu luta pela sua' _' .

sobrevivência! "O filme constituiu um exito invulgar. o maior êxito, I
c'S, aeoes, aSSaSSInO.

talvez, de toda a nossn temporada ... " assim se expre�sou o Circulo I VERTICAIS: - Hora, ,cria, a
de Estudos Cinematográficos do Rio de ,Janeiro! - "Excelente... ,. "per-: nelo mo áJII as iça aea cu-
íormunces" de profunda vitalidade e paixão .. , Um dos mais podero- . '_'." : •

.

SÓS filmes do ano", disse New Y:ork Post_Home News- Acomp. Compl. ma, mates, lsa. are, d.o, anO', SI.

Nacional, short e fo;"" Jornal. Pre<;os de costume, 'apuro. oura. asno.

'1'"

PROBLEl\fA N.6 322direi eu?
A ESPOS:\ - . E ]1en;;:11' que

Um dos melhores meios de

évitar um resflf:iado é tomar o
/'

Cognac de Alcatrão Xav il"I·.

que atua como preventivo dai.
.

infecções brõnquicas e

pulmonares, desinfetando t:

fortalecendo os órgão�
fespiratór�os. Anticatarral,
expectorante e sedutivo da tosse

.MOLHE-SE COMO UM PINTO,'
MAS TOME o

COGNAC OE ALCATRÃO XAVIER

UM PROPUTO DO

LIBORITÓfUO DE CICIULICOR XIVIER s.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



....

BLUl\ffiNf\U, 13-10-l!I:íl

Lr(.�';" c �l pr-irncíra CO!1-

h·mpc.rad:" ,Se prosseinrírem Lll';_l "om J1wÍs um

.0::: ("l"[!,.:!)l,;;ri,1[lS nestu J1l"n'i-, :!J"::r.de prcslí!o:io,
t �.! f in'.' d.:;.:; :�aJt)r � oxisn.ntes

o ,,i�rá
logo l11:.JÍS

festejos,

cios os fans do quadro da' cruz
de marta, os quais ainda não
í

ivcram z, oportuntdade de
dar expansão á sua verdaéei-,
ra ,DIE:grla. Um dos aCQntec+:
mentes de prôa da noitada
da vitoria, diz respeito. à, e�i:-.
trega das faixas de CarnPG�'G
a todos os iogadcrcs que ves

tiram a camisa alvi-negra no

certame oficial. O momento,
por certo, será de grandé jú�:
bí lo para os elementos que
partic:ipm..am da campánba,
pois receberão a gratidão da
sua torcida querida.

ria. ]i�H1LCT186(l)n aos jogac'n
tnl11ar .r'_:SIS(� n o novo C:!!�SO i rcs, pr inc ipa lrncnte c a iodo

que or-upn no G1'í:'l1lio Esporti, I o público daquela localidade.

V(J ()fitnl):c.'�:', (r ,iL'" ;__-'.";,:�;a I j1_ ú::-s�a� COiTIO não podia

I· I I' I I 'I deixar de ser vinha sendo es-
ser 1'('3 12::11 o na no P ((' se-

g_nda_!'''Íl'ft ú!tjl,lla, liI,as J!JlJt;-I' I'

------------�---------

_- ........._-- __-_ -LI,:s ,",!Jt'l'ilj;; ", nn;,:'d rum ljt;['j .'.' _

t:t', ac!�,nteeess(', ;

E � yisUJ (;i'�:..,;j. rl_:'.'lll\'C';-".:l; I
OS antig.;,; diri;..;t"ntE\, '-III .

comhinaçâ-; com Cs 11,;\,L:, Ill1"l1lbros eleit·s p mais tl Con; ,

I "ll .. Deliberntivo do clube.
na prúxi
st,de -'1 'l i :

'Grupos Gerado.res-

I s
asquete e

Motare·e; Indústriais
de 1 H'P até 400:- HP�

E, pnrl ivn (i',impic i, ii. .\ 1;1!I:ccla Duque de Cnxias (' S::'i;Í('<iadl'
Herrcati\"a e Esportiva Ipiran_

I 'g

! Os clubes concur'renfes
,os se�ujntes: Duque de Caxias
'e Concórdia de Rio d,o Sul.
Uinão, de Ibjrama c Crueelro

ga. Oferece paraA noite CO"I illicio is 20 ;1 l_

ras,' ocmeçurú '0 Torneio lnil'jl)
dt· Bola au Ccsà�, COl1cl)rr('n:'o
'_·s niesmcs rlubes " qu" nr»:

rcferi!1los mnis acjma, 1'\;',,; ',I

arre; .enderfio aquc]t·s quo 1',

rê'111 asais+ir as d':!' � di";lY'__:i:o "

-

"-="""t�;liipeso, ".� qf��
que prometem s::ms[l<:ôê,s ém

IIIIJ111

ENTREGA
.,tÁ',
'!.�

BlUMENIU

PRONTA

A verdadeira economia: está
em escolher o caminhão ade

qu�do :10 serviço a realizar, Seja qual for a sua

c:trga, existe sempre um Internatiónal com a ca

pacidade exata para fázer o trabalho .::om· má': .

"[imo rendimento.
Estude conosco o modêb ad�H,lúódêf lW 5Utí!' n.et
celÍsidcUlGS e peça-nos informações sem compromisso.

�:;-! ruh!'o-ife!;l'G', �'(":'
y \ � "I

�Tocl, pivôt de l"UlllOI'OS'l

jeom o Bctaf�:'go.

I:�l iJ;TF��-' L "'l'i:lnl�!�

v; teihúL ('(>1Il

do Tl:m,leirantt',
fil'emio Espotti \ �

Rouôux e �rêmio E. mímpico, �esloularam
ce�o nesta e6rri�a pela conquista ifo -Ululo

certame eI2bcde[lno, Cm'!llc;
(, Olímpico nssumírum

a li,leran,'n ao mesmo, "�'IJl pnn·

que, dl'sl"ez aquela inq,ressiíc

I
Gu:tl'any (UlI',"r !,inda ll1uitas '�,;),"

SUl'prEc'nde.nd',> com um sístcrna res de caiJ?<;a ""i favoritos,
ti, jl)g() ;H'eitá\'el e uma capa- eI;quanto o PallllCir:1s -rnuito
do,de de' reaç:,o notúycl. En. t('rú que iner para não ,�e:gu'

quanto i:to, o Carl<:s Renaux rur 3 lanicl'nin)J:l, :\ sitll·;.:çâr.

�,I�, .

�

;('0111 \.l apolo' de várias lor
:ddas os fijucauos 0!;'"enmr'
;_- batel' ti Ba:tros� --

, Amn!lhã no :\lul'i1can:t, estil- t '" It.'.'.' - d" - d
rilo 1'1;1 luta l�lam?n' ':' e F,u- !, 1'..111 UJ .li 1Cll,a

.

e:;u"a ,0
,

'
.

.

" ,

'"
... I ,lJ1 ta'esse por uma elas mal S

m1n('11se, {) P!'1I11ClI'O deles ter� j,
t tI' d�. ,.

., .' (111 eressan es, pe e]�s .o
C.ell'G eolocudu c (J �,egundí) }1- ;cértarne da L,I.D ..

,
O Al-

der !Js'O'lIlto" AJló� lmuitos a.�.. !mirante Barroso, c�ube que
ruc:S'v{)lh� q !:J�.;;·flll a c.rnpJ!- hidera O campeonato, r'ece
gn.r as multidties. A sepsaç�ao :berá no càmpo' do Marcilio
do màtch será a inCiusãQ, entre jDías, a viSIta do Tü aden-'

--.,......-.........--- ..-;___.;.;.----.-----:----------��......".-:-"":'"'"'�-:---- :tes, de Tijucás.
Os torcedores' do Marci

;lio Dias e do Estiva estão

Botatogo e Bangu darã!�' ini

I�lo,- Jog':> mais ;Í tarde, a mais
Ui11'l rodada, tio turno do certa
me guanabm·jno. Ambos os clu ,

bES juntll';:enle com {) \'ase"

ela (�;HTW, 'A.'up'llll a vi(,c_lide_

"'unça, da,! :1 signific3ç-:'ío dI)

('ncontr�;

Com os rcsu':(;lIlos \'L'lili:'�:
d:::s na l".:.'dada nú;ncrq dnis do

1. '}L'j'di,l::!, pnsscu pelo Pa'!l1Ieil':1s, mas não ;';':1''11 do r<' 11P:'�lli1Y' t� ('s'a:

Pre-a"'-Ido O P�': \

-

fllle, pudei"!'" _

OLS0l"\'"" Col1\"CneCll .f\b":,�,Jllla�l1ent'!" ch�'. I
'.

("OLOCAÇli()� , ,':?n'1<; (' 1!'lc()j.))'es SOlO JllPsq'O I rr3ndo mesma a �('r rlom1!IW'O

R
.. ",' " ., ., . ,... .,

I 1,1) luga:: c:u",os Henaux' �

en'IUX I Os nlilj� sel'ios candidato.-. D:J I em boa parte do mntl'h, A_!.,'.r:·
O.

.

c

(l, -f d'.

I
.

, ..

'

, ' -, , IJlnP1C'O' rCm u pOIL:::' 1:;€1' i-
.

". _ titulo de.�t(' nno, pOIS jú COnse I com 1 el'-:c'll"lllha l'Bt c:,nc!":üé"
() Carlos P.rJlaüx ,�·jICl:·ll a

,

.

-" ! do.
!..:,un·al1l 1<"1, \·:Jntn�.}2!l; ·-{:1.1�:::· I);'. de Jt)g·J. oS tl"�('.�·lol"cS lll�tlsqu::_r- \

I i "a. B',umCl1aucnse rte Dcsp"!'- "I: - '" ,) ..
' I' ":11" GU:1T''1l''\' I' Pa"-.. h

-

dellt:!js ('_':}�-LlI·l·cntl·s. ltl!�(I 1�f' ses d!�j.pu1�1l·�!n r::!l1 O (J}UIl!'j:-;l _�ll u ....... J. ':'.
•

..
..'1

tos qUe _ se intere''':';�l I· h J'('-

I' s'-ndú co' ,) l'Ollt"'s -11erd1dos.

:'<lid'" Clil pl!pilo� di' !,era C�' :: .·�lJql!l."t.;[ ti" ('ll"l,':n2, . d •
'" - J 'o' ,.

novação doS central'- s 'te A,,; mcçflr::Ul muito ma', ]lois e'L () 1 ':l.\·\'llldú, ": 1('''''''' lI" ii r' 3.0 lugar: Pn.lmeirw;, Com ,i
.Jlllinhil (' L'�J::;ni '

J to n l'dosrrentrll1u.) i) Gllarany ["l! 1l/;1,' l',:t;l dI' 4 :.; � ain,Ter �,-'1l1 mUi'! p1. n s )).,rCl . "

dia eaUSOll 'péSSt""l ill1l)l"es�;:'� [;Js p(JssilJilirl:ldes na campanha I c

. '

l 1 [l" I·:sta-." 110'!'1'0("';:] ,",',' s'::"o', JOGOS RE.ALIZADOS:
a,:::s seus pl'O]ll"lOS orc('f orCs, a -:I;, -." ,,'"

B 'dc> }'[11 ('I)(',J ()' O'.ill1pÍC":> � x Gu:aruny 2;l'mfl sem'aJ1::l ,d'!',p'J'is, etn rW>- c�n,;êqllenq;ls
(ados Hen::mx 3 x, P!llmeiras

- - - - - - - - - - 1- -

- - - .. --- -

O. OlinTpico y x Pn]lneiras..2,
:.:'mmUHHIÍríilllllllimmmWnllillllliillllBlIlIlllIIllH!IIJIIIllIIIIIHlIW;" 0, {iuaraniy 3 x Pa�meiras 2,'
ê

, .g'YMENTE O '\VOLUME
ª g�;��,� �I�J�a\:����\�A: od

=DE SEUS NEGOCIOS,EM BHesc.,iuE E HEGIõES cm-=: Palmeira", com fi goals,

:::CUNVIZINHAS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE EFI-::: Deresfl' ;l1e110s yàs;lda.

=CIENTE ATRAVÉS A ONDA DA,
.

_ Clll'los Rçnaux, corn J p:oals.
-

RAlHO' ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA: Atacttic mais. pGsitivo: do o.;,
= Z Y 'r-20 1.580 It!cs.
::: !nformae<}cs e anúlldos nesta -cidade: RAlHO CI�UnE, Rua:::
::

.

15 de Novembro, 4I:, ::
- =

�IIIII1Ú:1IÍ11l11Uill!llli illll i111111m IliJllllllllllllIlllllll: 1 1 111m Ium fllll! 117.

mi,

Renu'neia'ram· todos
os 'iuizes do 'J O
Na Capital de.. Estado, 81-

go deVe'ter se' passc:.do llE-S

tes últimos temos Não sa:'
.benlOs se devid0 AOS casos

CADA qSaI traball:tll,. como quer, .. mas
quando' se' :niàilh�ca; combaté a/dOi'

com. Gelol. Contusóes,.luxaçõcs, c:lltof�
ses - (mau gaita). dores nevraÍgicas e

reumáticas: passs.m de prontorquando
se passa GeloI; ITelol estimula a circula.�

ção e retempera. os"ml'is�ufo� fátí�ados.

(me se verificaram r'_;cen�
't�mente ou por outro nwti
vo qualql!eI-, Ó certo e q::te
: renunciaran'l coletivftmen
:te tôdà�; os membros do
�Triblmal ' pe' Justiça �)es
'nortiva da Federaeã') Ca
:tarinense de Futebol:

, I',
'

Nunia das notas nüc�a.is

a U no da e!lüdade norian()p;)li�� ..

I na le-se Que aquele orgao
estava c0;stituiQO ilegal-

O'lal IIIla: "mente, dai ü:r�n1 J'c1�un._';�-
do todos os JUIzes, 1'J ,) pr,)-
ximo dia 21 será ie\;aôa :1

efeito' nova AsseIÍlblda
.

Geral, qualidô 2ntão serão

apresei1tados os nevas n(.;

mes que' comporão o Tt'i.
bunal de Justiça' Despe! lj�
va.
, ..... , , , .

'E:KiJRiis�o'
, , , .. , .. '

BLUMENAU-CUÍUTIBA
AGENCIA BLUMENAU
ai d&' Noumnbro. !V,O:�I"

End, Teleg,:'. "LJMOUSINES"
FONE, 1002

PREÇO: 'Cr$, 155,1)0"
t.-ÓENCIA 'CURI'I'lB-'\'

Rua' 15' 'ilc 'N6vllm'bto J!T,6 ;;21'

imuito intéressados na que

lda do ponteiro irivícto, daí
ise reunirem arilar.h5 1':,',''3.

j:iI1Cel1tiv31' os tijucal'':.cs
! Outrossim, é de se :res

!saltar que dificilmente o

llider do campeonatc ita

'jaiense cederá 05 loUi'OS
iclube de Tijucas,

limpicD cOm S gO�f,5, •

Ataques menos positivos: :óo
Pl1Jn1('ira e do pâysandú r:'O;n

dois f!'�a Is,

Arqueiro ma'1; 'ya"auD: .ln�,",
do Palmeiras com fi goals,
.'ll'qneíro men':� vasado: :\10'·

I �im,8.nl1, dn C. flenaux, con'
.

O

,.:03,S,

I Tota] d,o güals: FOram assi

nilladcs a{(' af(DTa, 2,0 goals,
assim distl'ibuidos: Olímpico 8
,-_ GUlwany fi _- C. Renaux :�
_ Pa'lmeras (" Paysandú 2 ca·

da,
Artilheiros: Gastão, Tl'g'Ct',

Testinha,. e ,Toyne com dois
g::,als; René, Ninha, Reiinha,

pevi, Michel, Nandil1hO� Hélio,
JonaS'. Osni Chádeco e He�nz
tectos ('om um t,mf.::I.
Arti';heiro l1cgalh');

�"
A. DOR ,,6Go-pA:SÜ"
QUANDO sE"PASSA

G ELOi -.----=

Na, quadra do'O,limpj&n, �s
i"ugos do Duq' de: Caxias

o Gr'emio Esportivo Du- " Dessa maneír�)
. que de Caxias comunicou dras de. volf:,il?ql �: �ola ao

à Liga Blumenauense de cesto,;t;:lo, clube,.gren� ,e da

Desportos que o local dosS.R._E, Ipiral�ga, ��:ra() .

o:;;

jogos em que tomar parte,.dois locais de todo;; os en'i

quando for ma:1datário, se- bates d�s. ç,amp�olJatos des

rá a quadra do Grernio Es- �ms .

duas modalIdades es-

portivo Olimpico· portivas.

Bueno,

O Olaria ficém s�m ar-

. queiro, após, a .s·aida do

f,urugtiaio Alvarez, Seu
�mb5'itdto, 'It2goté, dcix'ou

passar três frangos' cóntra
o Flumi.1'lense, dàí o clube
barirí ter voltado suas vis
tas pára Santa Catarina.
Fala-se que os olarienses
acàbam de contratar o go
'leiro" Tatú, cjué al'rtig"-Imente guarnecia a m(�t[l d'J
Paula Ramos�

al'queiro d'� Pays:mdlI marc::'u

Um tento centra, 5UaS' pró}]r ias
rêdes no' pré'il(l COm O Olhnpi
C',)',

.Tuizl's que apitaram:, \vilson
Silva 2 y'ezes - Salvfldor I,Je.
mos dos Santos n Licínio Pe
reira uma, vez cada·

ASPIRANTES:

- _.

é 'UM PRODUTO I}O I_AiORAl(,HllO UÇOIi Df CACAU �.Vl� f, A

1,0 Paysandú,
perdido,
2.0 Pa'nneiI'3S, Carlos.' Be·

llaux, GUill'3ny e Olimpico.
("0;11 dois rontos per(Iido�.
P.róxilila rodada: CarIo,', Re.

cOm O r;:m!O

, ....

naux Gucl'any. em Brusque.
Pahpe"irns x Pays[Jlldú"

'HlumCi)3U,
-

- ___:'.:..--
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'. ,

<1os d'?sejam oxoressar

rtconheeim€ntos áquela
milito vem irahalhalld�J'
grandeza de Rio do Sul.

{;cn�ilr,y'nte c'm"id'ad::ls.

seus
,

,que
]Je'(3

(''''

de Yl'rifit':!l'
a:) ,jantar í

tm'elllOS 110 (;3lpão "Maria
Auxj'liadlol"a", ns, no{e de 25
do corrente" si Deus quizer e

tCorie iu i na !la, Pág, letra tO

C.I\SJA VOl L.E'S
" I, '

'

,

RUA 15,DE NOVEMBRO,: 730

E�II'p'ielãIFÕiç'à'e"IUl"Sâniê.Caíarina:S;A'PLANO DE RACIONAl\'lE NTO COrmETIVO DE EN ERGIA ELETRICA
Pura (I period,o de 13 a 16 de OUTUBRO de 1951:
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. 1� "I desastri g t� 'I
_ (FILIAL DE BLUlvIENAU)
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mo, 12 C\Ierid,) - Ocorreu

t �iI
ILrol!n.�RI}�.eSn,ali)m._íl._l�,)S_._'EEIi UUI� �.rmap� �tolm)C"lclals � Necessitando, seja qual MI' a peça para o seu car�; �:o P�:';;:;�::�'S��l:líV�!S��I:�t�: : 1. f.1;U" - t

' de an"', sr: lerl€ egaue_f' CiORIONI & IR"'I�0- t . .
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,::: ro, V. S. deve procurar na rrma = il A ,: ,re m colheu uma camm rene", '�es>:esa. ue xarao -sta a:pl a .. ':::.
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t. R" d I ::::amporta ores e peças e aeessorros, cem por cen o

eS_=j
c em (.(' passerros ocasionan o tdomíngo com des mo o 10 e, = • I' ;1 :::= .

"1 F 1 i,,'"I 1 d =pecla izana. :::: varies rer» Os. ':Ú IDa a C:'!n- �' �..Jane ro, oni e s'erã'J' , iospe es j :: .
'

::= '1' I d '... ii.. Hd di' D t 1:= == ce a, uan o pussagt'm para o
, /,,�, i.'da mmjl.C}p�ll' fi 'B our�;

e sua § .A filial de CARIONI & IRMÃO, em Blumenau, � automovel. Um paS3frileiro fa.
Dermanenew. n� 1aSI, Q sr. =tica sitnada li Rua São Paulo, a95, - e lá V. S. encon- g leeeu no .10C'l'l' _ t
DegaulI rea','zar:a UI!}3 sc'rte: =.__, r
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e o'i';i I ;u'ara es e os nllnus�u os para usos are as pesa as:::: tde eonf 1e� as..
.

_

' =pecas para seu automóvel. _ yiages de> lnúmr'nau a I
_ ,I.ESTO'QUE DE' ARMAS I § �
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- ,PT'P�'ra' io RA?J1JO CO- I - •
, _,\TOro.HCAS .

, ,! §, , N hem servir. os que lhe dão preferencia; CARIO.:= 'ME'J'A :__ Agencia em! - !'Franch Lic� Indianopolis, 12! E-: NI & �MÃO vende tudo pelos menores preços. ê BluP'éT'lRU nh Bóz Hntel' � i I(DP) -- Os Estados, Uniá's r:; N, 395, Rua São-Paulo, é o prédio que V. S, cle-� ,'1 8,-'\r'1)/\ D� BLPME- 1 -

a:mazenaram ,gigantesca;'; qu'� I ª ve proctrrar.tquando ,'al,go para o seu carro necessttar! 2';j NAU 6:6� iT1,�Jl;
- 16,30 ;; !tidatl.es de bombas e_ ?rrn,as�b l-SlimIIlIlIlIiIlIllHmLlIIlll1m!Ummmm!limmmmllmmmmmmm��t]1 s.so - 13.30 - 18,45 i t fmieaS, Esta revel:l�ao fní fr' ta, t
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(1���,�.�'1: de En"gi,(�;����, ",:";::i Queixou·se. a senhora de que mãos
r:

I Ili fr��7�� ::t,���
J'

IDE:!:::;;tt,II�!���I�:E�: •• invisive, is apedrei-am . a sua residencii I 'o L� IroTEL �....,,' d�,•• 'o, O� ,
Jl Luso Americano dé D1- I e o E t::> S nt co]' I i

llecillÍB 1103 6enhoreil viajantes eomereiais ti.11 reito, do qual partidpa-
na gr J. éJSI! 1'1, • :1. o L 1· DISPOSTO () ,DELEGAD O A DESCOBRIR OS .'lU TORES DA BRINCADEI- _ ,

II �m' vinte e cinco dek, môn:â" �nlf.n(1F.l pró ,festa ela

I" RA ....;_, PROCESSO CONT RA Ul\'[ FALSIFICADOR DE niPLOMAS - POR i pOí'tadona de carteira. expedida pela
1H gados portuguêses, brasi- hispal1id�d, O emhaixad"r cá QUESTÕES' DE JOGO, E SMIGALHOU A CABEC A' DO POBRE DETENTO !li leiTOS e hispano-america- Hrasil na Espanha. 'sr. l1ubens - '

tii nos, bem eomo vinte e Fer;"eirq de M.,i';�, cDIÇ,cou uma I RIO DE JANEIRO, 12 (Me- guarda à porta de residcncia;' da Delegacía de Rouhos e Fu' • ,.li três eSllanhóís. O nii!1is, 11 '

• ' I ) �OPilIlIDADE DE

I
ii tro 'estaya acompanhitlo ii g'I"<l!lcl'(' cOrr:'1l de' f1�'re.5 na fS_ r!d.) ,-', As aut!::'l'ldad€s d!) Vi- ; mas' ,de nada -adiantou, ,pois tos o processo contra Ostac'

•

11 do' embaixador ,do B!a- :. tafiJa de Cri�·t.ovf.':, ColomJo. gC'o"im'1, Terce.ir,o Distrito I cam (} p';'licia'; à. v'sta a.s' pedl"'s kse' Ruiz, acusada de hav( ilr-f!oOmnnlntj, M A C H A O O &:. elA. $, A.
11 sil, sr. Ruben' FerreIra:1 ('li, n-mn (l-' p'�;SE:S amr;c',nos Policia.. c!;tão às voltas com Um ,: contintlam chÓ,,'endo há, deis fa';sifiC3dD do :artigo 91 e o

� D t:. a::: m::: jt;_
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GOMERCIO E AGtNCIAS11 de Melo.
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________ � _ C':;n.c:lui na 2'iI ;;:lg, Letra E õaso r:strán)T", E' que há fi as' ias. Acontece que o· Deleg:Jdo vendidos diycr,ps rieSsõas po
__� • .. _ • .. "'.-

� �,,�, _ _ _ __ _ _ __ _ __ '*
' compareceu à�ch .I?eJegaci� \' nã·') e:red'ta, ,e,lU "::s"omhra,ção" prêços que yariaY::l,n de d::>Ís" =
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'1 sra, Ana HeIS, r<>s:üeute a e esta resoJY1Gi;), a deScohrIr Os cinco mil cruzeiros. �mih::'lllillll!mllmlllllllllll .\lIIIIHn; .... ' I I.' 'f!I.UlIIIIUllllltlllIlIIlIIlIIlIIlIIllIllIIlIIlHifllllllldlIllIlIlIlU::::;"'tmmIUHlllUlllIJlIIlIIUil!!HlllIlIlilillIlIUUlHH_llill!U1UIHIIIUIIIII,IUlJ',
- ._--§ 17' f �:\;�:����11���:, s:�qU!i:�:n�� I �_uL'��_�s da br'ncadeira. b]i�:�u;�:''lSaa!r��lo:;�r,'aprr�� DepOI;mnnlo presta'do por Jucy FloUZ8ê ª

'

que sua casa; �stava sendo ape-I Rli), 12 o.rel'id,) - O Juiz �or3s dos z'('ferid3S certificado r.
.

'� ao o s', lrejada 'por mã;)s invisíveis. : da Decima Tel'Ceira Yára Cri. entríu"ão TI::> ]}rnces";' lamher, -
.

- - Dinte diss·o, foi cclocado um .minel 'fés háix31' ao Cal'tól'io como acuS'ado: T',rú a ]l<::]ícia

l,"ma naDelegac"18 de POII·clsa de R,�jjjo o�oSulde exnt'rlencià, no' Brasil ª�

l)Ort(lutn, de ouy'r <,êrc'l (Te se-
consagram a Máquina de ª

E Z
· '

tenta peSSllaS rl'sidentes nest2

,�:t�:;.��U;�:D:;:!e:! m ur!que O sr. �:!:�:� �,:�o ��'�;;:,�OeP':: I!! !!!�r!� � .��!�]e���'���,�"�!ta!!,��r�,,�,!!!!.'!p'e,��!�;!,�!g!- _A .
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1eb.o os escritórios da firma Car- • o sr, Abel Avila dos Santos. ,""',1- Jorna .-. i açao, e umen ,

. _

,

',' n:neired'l, já foram prc('essados :os Schroeder S,A .. onde tmb;llho I petente fiscal da Fazenda, r.,·,I� I ,Foi quando ? sr, F�aneisco Xa-

v,
-

n e'I c" t' e cond{'na�'J:Js Cm ,'árh)�' 'estados há quasi sete anos e iui, dE ca- cidade,

I
V]er de A�,llOrlm continuou sua

, asco C ,os' Os '3
' ,ninhonete, na Delegacia :c).egl(;l1aJ Quando solicite.Í em t�rmos de se.'rie de Ímpr,o.I!�rios contra mi,m,do Brasil, tambem 1)01' f�';s; f'

t dde Policia. emp'lacar o veículo em esme�ada educac8o, do refen:J" tendo na oc�slao re ruca o os ln_

Cal' dipl<)!JWs de 2d\,,�,ga<lns, apreço. funcionário, o Obsequio de entr.'g�'- sllltos, recebIdos,'
,

merdieos. eng;'''nhejro.�·" dentiS_
En) lninha companhia foi o cu- a correspond-2ncía constante n:J COl1,Tem not:..r que. son:tente 0-

le�a de servico Heinz Hal"dt." Caixa Postal 22, que não fUl1t:ÍI)· rendi depois de ofendido, umatas rtc. � -

,

X' dQuando deixamos a Delegacia. na devido o estado deploni 'l'! (1.'0 \'e7. que � H, FranCISCO _-aVler, e

!la passage!TI pela prédio d,):::. Cnl'- chaves que �e achan1 quelr.-,d ..b :\nlonnl e bastante conheCIdo na

%: cios e Telégrafos, Heinz Har.dt, respondeu-nle o cit:1do püstilli:-:ta ....!id3de, por suas n1aneiras pouco

que vinha dirigindo a cami.nhol..E-· de n1aneirLl rude, afendc,l.l(l·r:·ll� t cortez.es, no gUicl1ê da repartição
te, ireiou o carro e pediu-n1e iôs- gravelnente.

,.

Corr�ios c Telég'rafos locaL

�� -ao Correio retirar a correstJh!i--· Então. retruquei seUl iI1tencuo DiEi�e que. na qualidade de, jor-
clência da firtna Scl1roeder. erilninosa algulna que, da Caixa nnli$tu, i.ria publicar urna jt.lsia
Chegando na ·nlencionada re- 22, êle tinba a obrigação de reii- rectan1:lt.:ao sobre o ocorrido, no

partição pública. encontrei o })Ii',;- ra:r minha correspor..:léncia e en- jon1.ul ",:\. Naç:io", de Blumenau,
tnlista classe :I" Sr, Francisco Xa- tregar·me. visto aguardar corre,,- do qual me orgulho de ser cor

respondente nesta, zona,
Refletindo melhor, achei mais

certo calar _ diante de' tamanha in
justiça c qual nüõ· :Çoi minha sur-

I prf'!>a .:tO ter conhechnento de que.
a pedido do Age�te Postal Tele-,
gráfico, .sr. Urbano de Moura Fer:--

Iro.
fÕl"a instaurado jnqufrito cou...

tra mim. nesía Delegacia Region:!I
de Policia,

Sendo nlinha ílnicn arma. o jor
nal, onde trabalho. não mais hesi ..
:.�itei em defendcr-nle pela imllrcn
su, o que fiz nos jornais "A Na
e30". de Blumenau, edição :;11\1151
e "Nova Era"; de Rio do Sul, edi
çiio de 7ilOi51,
Quanto ao arrazoaria de intri•

gas de que fui v!tin.... sendo :l.pon-

I
tado COITIO :incurso 110 nr-Hgo 331
do Código Penal Brasileiro. tenho
a dizer que. melhór do que eu .

pódem falar, á respeito das ati
vidades do fUllcionnrio srr Fran
,Isco Xavier de Amorim, os srs.

Olivio Ropelato, de Taboão' Wer"
ner Heckmann. Helio West'�ullen
e Abel AvUa dos Santos, de Ri"
do Sul.
Silo pessô,us conhecidas e mere

cedoras de todo o crédito,' pai,;
Werner Heckmann ê acreditado
corneréiante. Helio Westphalen de.
sempenha. coni retidão, o' cargo
de Gerente do :Banco l'{acional do
Comercio S.A" em ruo do Sul, e

Abel Avilll- dos stlnto$ é mui clilJ-

-

-

-

-

-

a maim., o Hwiá fHOde'líUJ
e COlZloitáuet hDteA CÚJ.
Ejlado de Y'anla Ca.ta'liaa
;'6-e�á, itU?tU}llwdo cmL 6'leOO,
lJiem, fW eoiaçõ» da Capital
'CalmitwllfJa. di.fJpOlldfJ da:

..... '

hoje qi) Plllãe'o d:> F:u(;.IGn_g.
ham,: i:lf;{'larn qilE o J,pi' Jorge

- SUA CASA EM FLORIANÓPOLIS-

.. @um-lO{}' etJllb lodo. a i'out,l'tla
� tfll}lí�laJfU!n[()� luxii{Jj{j{i,
'. COiilplelo �'Wlço dr!- Ba'h
• tflHzplo �alão d13 �e(]epr:ão

-

=

aUGCiaçlko de classe!

zt7RIQLiE, 12 (UP) -. Via·-

da "HoYtJ,J
centemrnte, o. deputado hrasi
ieira Vasc,{)l1celos Costa, q:;-:
prccedÍa da Holan{ia.' Após '\1-

sitar "Mias ':'l'gallizações Ín

dustriais, granjas agríCOlas,
criações' de gado e serYiços de

assitência soeiaI, o represen.
,tante brasi',eiro v'ajoli para a

Ca;pítaI, na ôdad'e de'".Berna,
··s,V

onde almOçou n[\ legsç'ãn do
Brasil C.J'Ill' .o ministro,,' Fran
cisco Louzada. Em seguidn, \"�

sii;ou as cidades de LUZCl"ll C '

Genebra, a:�'cm de v{u'ia.;

'-d'10- 'I--,---' ,dejas nos vM'j'os call1õps
'pais. Ó sr. Vasconcelos Costa, I
viajou; 'depois p"T via ae'l'ea,
'p3.ra R'ihl�a, donde prossegu'rj
viágem para: o Oriente l\fe'dio
i? daH VOlYP',!"â à. EurOpa C"',l
tI"aJ em visita ã AusTl}"ia A:.�·

, :

ES1\HG:\LHOU O
DO CmIL\NHEIRO

SlDTO

GRANEO
DE PBE

..�
RIO, 12 Ofer·id.) - O detel1

P�ra BLUMENAU. indusi':
ve Bairws da. VELHÀ.,.
ITOUPAVA e PON'rA A
GUDA;

.

e Rua
.

AMAZO�
NAS até a Ponte

,"-,--------�

to Hamiro l\Iart'l1s dos S,mtos
Cons!ue na 2.ft, pã.gin!!., let:ra n

: Para o

BAlliRO DA
GARCIA (da Ponte
Tel1sini até. o final)

CONTRlI. CUPI.
QUEDA DOS CJ(�

.

manha, Djnamarca, Sue'eia,
EstadOs BalUcos Iugo,slav1a e

Be'1gica..

DELEGAÇÃO ITALIANA
NO .BRoASIL

..

"

ROMÁ, 12· (UP) - Parté
amanhã par� o' Rio de Janeiro,
por via ae'rea; Ia delegação jta�
jlana UiD, Prim'eiro,

'

Congresso
da :união Latina, Chefia a de·

le,gação o 'sub_,>ecretá;rio' .do
Gónselhó• Giulio 'Alldrc'ottf,·
que tamm;rri assistirá em São
P��lo a inUliguração da exjJo_
siç:lo b'le�:i'1 de ,arte moderna.

DIA 13 ...,.- SÀBADO
Das O às. 6 hor,ls
Das 6 às· 12 horas.
Dás 12 às 18 horas ..

Dus 18 ã:s 23 horas
Das 23. às 24 horas.

DIA 14 -'Domingo
Das o às 6 horas

. Das 6 às 12 horas
Das 12 às 13 horas

.

--, 'Das 18 ·lis 23 horas
Das'23 às 24 horas

DIA 15 - 2:\, FEIRA
Das

. O �s 6 horas
Das 6· àS: 12 horas
Das la às 18 honi;
Das 18 às 23 horas
Das 23 às .24 horas

DIA 16 - aa. FEUtA
,Das O às

'

6
pas 6 às
Das 12 às
Das 18 às

., Das 23

Haverá Luz e Força·
Desligado ,

Haverá Luz e Força
Haverá só Luz
DesÜgado

.

DeS1íJádo ..

Haverá Lúz' e Força
J){��ijgado ,

Haverá só Luz
Have,rá· Ll.lz· e Força

MOORE Mc:CORMACK (NAVEGAÇÃ�) SI' A ..

no Flsca} da Fazenda, nesta
gião.

São algumas das pessôas
foram ofendidas tamb!'m, em

(Conduc na 2." pilgfua, letra AJ

re·

·FRAQUEZA EM·GERAL
VINHO CREOSOTADO

(SILVEIRA)
.

Passageiros· e cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHllADElPHIA
D8sligado
Haverá "Luz e

.Det,llgado

.Haverá só Luz
Haverá ,Luz

Haverá Luz, e Força
Destlga�o .

Haverá Luz· e Forca,
i-Iaverá só Luz

�

1)esligadó.

.. e Portos do Mar das Caraibass

GUANTA - PUERTO LA CRUZ • CUMANA
MARACAIBO • PORlAMAR • CARUPANO

.

R�servo de praça, passogens e demais infor;nações co� os
.

agentes.
elA. COMÉRCIO E INDOSTRiA MALBURG

;.

"

Telegramas. ItMoorem�cicll ITAJAI
que
ou"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




