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CLlNIC-A DEOlHOS,
OUVIDOS -_NAlml� E GARGANTi). -,:pO"

DR. W1L-$QN SANTHIAGO,
,

Assistente da Faculdade"'de 'n-Iedic�na da llniversldade dO,BrasR
CONSULTAS: Horário: dàs 10 às 12 horas é dàs 14
às 18 ho-ras. - CONSULTORIO: Rua- 15 de No-vem-
bro, 742. (Ao lado da Suafarma);

'

INSTITUTO IDE RADIUM
-- DR. A. ODEBRECBT _'_

Radioterapia - RaiÕs-X - Fisioterapia - Metabo
, lismo - RESIDENCIA: Rua 7 de Setembro, 15

- -,

TELEFONE, 1441

l[- % -:- X - X - X ,-X-

- Transcorreu ôntem a e

fcméride natalícia da exrna.

sra, D. Fidalvina Costa, dig
na progenitora do nosso colé

ga de trabalho Israel Cosia ".
'

Iícia da, exma. .. sra. Mana,
- Deflue hoje a data nata

do 1>'1'. Otto Páwlowsky, resí-,

Pawlowsky, virtuosa esposa'
�l)te em Gaspar. V"
"�':":' ,O 'dia de hQjl'assinala a

efemértde natalínia 'da exma:

Arnoldo 'Pletz.: residente -ern

sra, D. Hé lda, esposa do sr'.

Ituporanga ",#f' .

- Aniversaria-se 110 dia

que hoje' decorre o sr. Nilo
Nascimento, do, comércio lo
cal.
_ COlnemora mais UITl ano

de vida nesta data o sr. Edgar
Jacobscn, residente em Tim

bó. .

mais uma aníversario natal i-
,

;,:' Em igual data. festeja
ciO' o sr, Waldcmar Zink, rE;;
sidente em Get.ul�o Va�gas.,\,
_ ° dia de 110Je assinala '3

efeméride natalícia da gentil
srta. Joana Maria Schoen- da
sociedade local.

.

- Registra a data que ho

je decorre o aniversário nata
'licio da graciosa srta, Elf-rida

.PiUYCURA-SE ,uma cmpl'cgada doméstíca.
-

Infórmações

com D, Helga oenjes, � �ua paú!o

Medicação
teda'tiva de

efeito

Imediato - _::_:..._'::":__ -''_;;.,:'��- - --o

'Atençio
COLECIONADORES �DE

MOEDAS

-

-

-

B
36, e ali autuado em

.

grante pelo comissario 'de

serviço.
No' posto; de' policia' Luiz

Carlos� negou-se a é.ec1inar
os' motivos -da âg:-:essão; 'a
legando apertas que fôra ele
o .primeiro agredi ...o ..e que
apenas revídasa,

"

',A L 'U:6 A - SE, GETULIO VIEIRA BRAGA
- Oficial di> Registro CÍvÍl -

,Faço saber que pretendem
casar-se: José. de Souza e Ma
ria Coelho. naturais deste Es
tado, 'soltéiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. E
le, operarão. solteiro, filho de
João Roldão' de Souza e de
Augusta Rosa de Souza. Ela,
domestica, filha de José Mar-
eelíno Coelho, Junior e de'
Georgett 'Heroiídina'Luz. -

Si alguém tiver conhecímen
to de existir :,:algum ímpedí-.
.mento legal: acuse-'o pàra �iús
de direito.

"

.Um quarto com mobilia

e precisa-se uma nloci7
'nha para loja.

Informações na Casa

'Real -'- Rua, 15 ,de. no

'v�mbro, *04'2.

PREll--SA ...SE .

A respeito as aúturldádé3
poÍiCIais i1iiei�rani diügen
eius- a fim de esclarecer
convenientemente o caso.

..
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BLm�NAU, _

1.12 .1951

RU,'ra'i's
Lllcros

. ÀO'__Pl'ojcto· em questão o
fereeerá- -porisso· um .subs

. titutivo. _ Constará
.

ele- e.m
resumo, 'do seguinte: todos
os, empregados de fÚTnas
individuais ou coletivas- e

Inelusívs das empresas. go
vernamentais' . terão partí-

EXPHESSO
BLt;ME"NAU-CURlTIHA .

End. Teleg.: "Limousines"
AGE�CIA BLUnlENA_U _

, Rua 15 de Nov. N.o 315
FONE, Hio2

PREÇO: c-s. 155:00
AGENCIA CURr'rlBA

Rua 15 de Nov. N.o 623

�Y"""""""""'_""--....e:f"........r..Q'"""""'''''''''�''''''......�..,....r.r..r...r.r.r.......r.r.r....:..r..r'''''''�:2?J''..r..r..o;rJ"''''''...r/���
I ,1·Novo �oper..HeterDUiHO' TBlelun�en' «!fle�reHu» ,I ...caracíeríze um ambienle dé distinção e bom gôslo.

'

:,
"

,� A. [juno!'!�ade extraordínárla é reprodução nitída de musica e voz humana tornaram-;a"lO receptor q,ue _V. S. sempre desejou. Aliados a estas qualidades estão o excepcionalR alcance e estabilidade em ondas curtas e longas. -11 Com êste aparelho:: Telefunken Jança ao mercado uma nova e feliz criação, um pró- •
.

. R duto de alta categorta �a sua t�o ,conhecida e acreditada linha de receptores de classe.:

I'
A surpreendente qualídada aeústíca, que destaca o modêlo "ALLEGRETTO" basela-?,se; grandemente na cO!l�trl!ção eientífíca do gabinete de matertal plãstico, o qual tam-.bém t,Ornô5J)IHHk lllemmll'uit: ao mais apurado gôsto, formando com as demais nartes"um harmonioso I: eleguníe conjuute. Uom 6 válvulas, (; ctrcuííos e três faixas de on-:11 d�lS, a 'ft)!efunlwll. c:xiOll ll�V amonte uma clásslcu obra jlr] ma 3:3 técníca de rádio -audí-!O8 çao. E' desnecessarío _

subtín har que êste novo receptor 'I'clefuuken foi construido sob: nS tõdas as tradicionais g'a!'�lnLi as 'I'elefunken, Firma de renome mundial. .Q �e V. Si: ';Jll'�cia"ser enh:etido pela. excelente companhia de um conversador ameno,',� ALLEG�,E1TO lh� brinda com este prazer, abníndo-Ihe as portas a

I�, TUEmL�oÊe FÚsÜs
e

cani(Y..
._

SLl.cursa�
'RIO

Rua do Ouvidor n. lO!)
F'oues: 43�7634 e 43-7997

E
� MAR(A TRA I)ICIONAl DE' fAMA MU NDIAt

..i-".---� DISTRIBUiDORES -.-- S.

'PARA OS ESTADOS DO PARANA' E SANTA (ATARINA: :1'PROSDO IMO S. A. I
( U R I T I B ii J O ) N V I t L E '8 l U M 'E NAU

. '·1�J..rJ"J"........r..,....r..r..r_"'..r"""'J"J"..r...rJ""""""""'J"""""""'J""...............rfJ..reeeeeeeeeeee........rJ'..r�.:r-.r......�...e��.,.....Ao.�

'Informacões Uteis.

. .

farmacia.
de- ·Pláutão
2'U a 2112

FARMACIA

GU.Il\1A�A.ES
Rua 15 de.Novembro

-. 1 5 4A}

TELEFONES MUITO
CHill"-lAIJOS:'

'

POLICIA .. " '" 1016
BOMBElR-OS ,. ., r 1118

II O S P I T A I S::' _

Santa Ízabel '. .. 1196
Santa Catarina .. .. 1133
Municipa! •. ., .• 1208

. Clla8 :Boavi.t_�. - ,. - _.!

de Seguros"
§l1Cl!,(tSAL DE BLUMENAU

Rua-Nereu Ramos n ..4{}__ .1". ando
"

, ;·Boavis·ta ..

Cia.f.,IJe S'eguros,

de -Vjda�

Totà.1 do pãq .e��w!, . .• ....•••.•. ..... ."
_". Cr$ 50,000.00:1,00

AGENCIAS .E ESCiUTO'RIOS NA S PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CA.TARINA, NO RIO ·Dl!:: JANEIRO E OVRITmA

4.1:2';0
,{%
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Adiados
,de atletismo,

p �se IIr

net ., en o· Esta
QUATROCATÃRINENSES
ENTRE OS DEZ PRIMEI

ROS COLOcADqS

I·. Des�e 8
,Por _motiVoS' ai:ul3: .!1ão I da, linhaesclarecidos- o individuo passava,

grediu a golpe de faca, no

interior da estação cu Es
trada de Ferro Central do
BraHil, Silvio Mac.iado Pa-

Em seu encalço partirum
os populares' que, consegui
ram detê-lo no interior do
veiculo, após um., desesne
rada reação de Li.LZ Car
los.

Luiz Carlos da Silv-i, sol
teiro' residente na rua Mar
cílio Dias- numerá 33 a-

lhares- .casado- trabalhador,
do Arsellal'ae-n-f.a:únlúi· do
miciliado na avenida Pro
jetada, numero 18, em Ho
norio Gurgel. JOI'ge Ferrei
ra Noronha- de 1t anos de
idade. solteiro eletzicieta
residents na rua 'Aiarigu!-
"ba, numero 17· .� atado
Corrt ía- :;r)ltcírü' comcr-iar-,

o criminoso TO; conduzi
do para a delegar.a do :'.0.0
distrito policial ;_)�llJ guar
da civil fel'rOVlãl'i,1 numero

nu\'! da FOl1;3eCa, ,i 1'm'81'o
147, casa r. Ha 13 de novembro foi
Em =eguda- o ê.oTe:::::;or' -fundada nesta cídads a 11')

fugiu da «gare» c'cmpre

I
va Liga Atlética Btumenau

pE'.rSegUIUO por 11('[.ulares, E:n'3c' sendo que sua primei-
'J.Ü'aves2flll,j" d avenida ra diretoria está assim
Presídent, Y�ú>ga� e indo I constituída:refugiar-se em ,Ura bonde Presidente' Renato Beni-

to; Vice-Presidente" V{e-r
ner Eberhard: Secretarie
Geral- Oriando V. Pamplo
na ; Tesoureiro Geral. Ar
tur Castro; Diretor de Vo
Ieiból, Aldo' Maeedo ; Dire
tor de Basquete- José A.
Moraes li Diretor de Atleti2-
mo .. erner

'

Garri i;
.

Cernis-

OS campeonatos estaduais ������:�CiSC�����vR��
I °b I b t

Oliveira e KurtKrause,
vo el O e asque e, Comissão Têcriíca - T�-

______�_ I n>ente Enio Konradt ; Her-
'O Conselho Técnico doa gar no fim do' corrente mes mann Wi11erding c Alfredo

Federação Atlética . Catari- foram adiados para os dia s: Iten.
.nense- .reunído há 21 do mês 12 e 13 de janeiro de 1952, Comissão de Julgamentos
próximo passado- to���de� e:n virtude. dos. ,festejos ut', - Major Newton Machado,
'liberações importantis6JmaS fim de ano. TaIS resoluções Vieirà-' F'rânz Eúge', Gc�!.
como teremos oI}Ürtunida-1 foram publicada na nota :)- hardt Neufert, Manoel PI�_'
de de constatar mais adian- ficial n.o 8:51 da Federa- reira Junior e Franclsco
te.' .• I ção Atlética Catarinense. Bruns,

, ,Assim é que o Campeona- : ,--'------- ..,.- _

to Estadual de Atletismo]
que se não estamos enr a l OTEL MI AMA·r;.nados,' seria' realizado em I n
dezembro ou jaJ,leiro. foi; ASSEIO E PRONTIDAO

adiado para. os dias 9 e 10, O MAIS BEM SITUADO, ,COM FRENTE PARA O MAR.
'

.de Fevereiro do ano de 1
-- P R E ç O S l\I O D I C O S -_

1952. i
_- PROPRJETA'RIO: --

Tambem o" cert.a111C"

ca-!
I - J O Ã O W O ( K E H' f U S S .:

tarínenses de voleibol e bo- I I'H.AIA DE CAl\IBORIV' -:- S'l'A. CATARINA
la ao cesto- qrl-; teriam lu- ----------

_

--

síão os representantes suli
nos .farão entrega va« sr.

Getulio' Vargas do longo
memorial contendi) as mais
urgentes e sentidas reívin
-Iicáções do Estado em T(!
bção a Jt':::strada ue Ferro

-- .' - .
.

,

Lendo 'no seu eeneeítuaüo jornal edição de hoje, a Portaria n.o :!.
que :i!ietende regular os preços !las �assaiens em auto-ônibus, aprecíeíe
'os comentados' dessef'jomal; Motivo .;porque me sinto á vontaüe para a

creseentar aqui maís alguns eementâríos, que me parecem ser necessã-

� @,!Únh» oom kldb D clmJi\�l�
,� .�ltlWlMfiJ� luxuoj{)j
� (�mpkll) á�uif,o d.e 6a,'t
,,_ t���I!I��!lAtàlA de U!l!lJpciio

rtos.
,

- - - -,_;_ - - - - - - Eata. Portaria' -sõ tem um efeito prático: o aumento dos preços llas

CONVOCADOS passagens, para. .e 'dobr� do atual, para aqueles passageiros que utilisam

fAVORA'YEL
' :

, .(l�.transportes urbanos em treenos reduzidos. Estes terão que pagar logo

NINHA E O'S'MI' o dobro. si quízerem ir de ônibus. A obrigação de manter uma linha cir

AO SORTEIO
'

,

'

\ cular, contida na mesma Portàrla, é problematica, sínão ttusorta. Onde
-

I

, as Empresas irão buscar os carros para esta linha nova, si já não são su-

: O PALMEIRAC' Ao'que estam l.õ informa- tlll
.

I\iais �ois jogadores 1[' flcinel.es para as linhas atuais? Alem.disso a Portaria não estabelece a

_

J
dos,' o memorial a 3€1' en-

�
Têm de ser,: _'eon't�a.dos I cfrequcnc!a.da linha drcular. l'0d.erãc. as Emp,resas fazer circular um õ-

pela Fed�ração Catari-, II níbus de hora. em hora. Até agora ha\i-a' tranl(port.. abundante na Rua 15

:1 Niio' entrará. em qual- tregue ao sr, Getulio Var- i

I nense de De_Spo-rtos, para,]: 'de, Novembro, porque'todos os_'ônlblls.-tlnbam que ,passar na mesma,

ii quer acôrdo, para a es- gas' descreve a precarra sí- I tomarem' parte 'nos 'trei-' I ,taJ1to na ida como ni volta., Futuramente, si as Empresas de fato estabe-

: :/ coHla de juizes, o Palmei- tuação em que se encontra ,I nos que terão .iiiíCio ':na: I lecere'lll.,uma linha circular, esta não pO'derá. ,ser muito frequente, por·

II próxima. t�rça-fei:rà, em, L ,que lhe faltarão passageiros sUficientes,. e quem, quizer se locomover com-_ I
ras E. C .. Nossa reporta- a Estrada de Ferro Paea- _.,

I
�

f I d
-

t Bru5que. ,�ao eles'Osni,', . r.1pidez, Isto é, quem �ao' qUizer esperar meia hOTê ,pelo Circular, aca-
_

gem, a an o on em com na' Sa'nta Ca't",";na' ,res'.;!a1_ di' ...., .

II um dos mentores esme-
"",4A y • ,o Pa meJl'2S ,e �,lnhá., do" . c_1lui tomando qualquer j)nlbus, com' a diferença que tera que pagar

_ II raldinos, soube que a a-. 'tàndo que, em viri:.1.'.cle da. I Guarani. Esta 'níédida 'dos' 1'1 cr$ 1,06. Não haverá sómente transporte reduzido e sim tl'ansporte caro.

II gremiação da Alameda iálta de vagões, a p;.odução responsávei,s��el,o:8cratch· " Afln� o pcwo deve pagar e.si opreço Ú:nicó'nãO surtir os efeitos deseja-

II D d C i it bárriga-v",rd,e;', que, vai' II,
'

d�5, �,verá'.novós aumentos.
,

-.,.",�
,

- uque e ax as ace a- catari,nense está pm'l11anen- ......
"1J'

•

::: II rá sómente () sorteio dos' . lI\"'>rvU no,p:to,cuno

cam-.,),
_ As 'pessoas q"u.e re�idem alem dos pontos servidl)S pelo futuro CiT-

ª_ � 1,,1 árbitros que estão inscri- temente congestionada. Fri- Péo�to ��asi�.êi!o�de, Fjí-' ,'e�!ai, e à,iuem dos ,po":tos até on�e se pagava Cr$._(I:50 até agora, isto <E �,
tos no D. A. da Liga Blu- 'za, aiilda· a nece.s..:,�dade da téDol, f,!l ;ae�rta.ij�>i"".liao_ I'. aq��les que lltUlsam os ônibus em,,:_rechos'ctU"tos,.<sao..,os unicos sacrlfi-

� II! menauense de Desportos. descentralização da admi� :restá duvitia" . poIS se (} li 'cados; com a Portaria_. E'o aumento, e logo 11!0%" aumento multo elevado

=:::- 'II Entre Salvador Lemos ' l'!"tl'apí'í'o -'a fe""""v�a, C1UJ'o:-::"1 "coloredl" �atu�iro' éS�é-' W ,qw.ii40 se .tem flm .....ista os ing�ntes esforçoS., dos 'podéres competehtes,
dos Santos, Liciuio Pe- .._.U....- U "-LU

A-I :raJdln,G já'_-é uma fignra' II !t.) sentido' de eyitiu o aumento no custo' da ."ida. Em Campinas houve
-

�I'\ reira e Wilson da Silva f scrito.ri05 centrais estão ,cQnsagl'ada;' no 'âs8oehl.-· ti J'f'eentem.en1il um aumento no preço, dos bondes, de 411 ,para 50 centavos
- será escolhido o apita- localizados em Curitiba.

,!
tíon lucal, o ce��ro ata- 11 e lIl��O a.,sim, obd&,&nc1q a EmpreSa. a. conceder aumento no salario de

_ II dor que dirigirá o etn- li 'EBSê problema. alias "em
cante, bugrino S'l,l�l'e co- 'I; seus servidores.

'

polgante chóqne :Palmei- II

d
.

d
- . II mo um;1 das maiores re- I "Quem' us& o ônibus duas vezes por, dia, pará. ir ',ao traballlO e mais

_ i ras x Carlos Renaux. ir hen o examm� o na i'llU1tO II velaçóes deste �no, pó- 1�' I:!m3 Vt'Z':d� noite pJ'ra Ir.!!. Esc!)la, em 25, dias por mês, te�á. a.u]]l,entado '

I Gualbel'to Tassitani está!1 i,�mpo. Recoraa-se mesmQ' , dendo ser considerado II a s/"a des:pez,"'mensal de tra.nsporte por Cr$. 75,011. E uão quero me lem�

: fora de cogitações. pois ii que oS' srg. Aàerbai Ramos II mesmo como o �is eom- i. brar aos pais com diversos filhos, quê frequentam as Escolas ou que
,.

:l'
•• II • Ir pIei,o centro-avante' "'Ue .1',' , v\\o �,labal)12"r. ',. '

'

:.
,

segUIu. ao que n_os oe IU- ", i;" "'''01'8''8 T '11PlOn· C:x-gover f
"2-

I f d S I
'- .lI:!. '" .L.O_ ,possnimos.

' .

li i o '''considerando'' da Portaria menCioná.' que a Empresa d" Auto-� �_:_ �par� ao Paulo.__:. nadores de Santa Catarina -'- _

'

:_;_ _ -'- _:_ ....:.:.

! lotações
n�o yem.' ol:>se:r;vando o PreÇ�bele.Cid" . para seus serviços.

,

.
, '

':... bto �o del:lça. de ser um ate,>'tado oficial sobre a incompetencia. do en-

�;;;;;�;;����;;;:==;;;;=;;;;!�����;;;;;;;;;=;;�;;;;;;';;==�';-'�;;=,"=-=,=;;;�' ",,-negado da fiscalização dos preços cnDradus por aquela Empre�a. Ainda
r r�cént�!!len:te o snr-:Dell'g;ldo Regional ebi:abelecell os 'pontl)s em que .a-

o

quela Empresa poderla a.pànha� passal>elros. Dias após '\'1 um lotação a

l)�nhar �as�age�r:"s' ,nó 'l?o�to ?-'ue fiea 'peifu: 'do Banco lnco. onde lhe '�_,

rI! �'edado, levlUldo aln4a. como 'passageiro um' guarda de transito uni.
I

rórmisado e 'apare�temente' �e serviço, que tez até iugar, para ° novo
,

passageiro.
.

I ',lte�'ta agora sabe; si as EmpresaS esta,belecem ii. linha cir�uiar e C�l11
I que' frequenei":. FõrçoS�énte terjí.o QU'; l'etir�r carros 'das outra'; JlnJ:t.s,
: enfraquecendo estas, A':ren� ,vai'descreScer ':no'\--amente e m br"ye va-
m� 'ter novo aum.ent.o; s.ein que ..

,,- 1r�9.Ueneia li a qUalidade dos Yeícul�s'
melhorem..... -�

<
- -. -'1 _' �. • '," ,

,

Blumenau estava �s oU menos bem servido e a preços modic'JS, '

eom as' sua'S'tradiclona!s empresas de transPorte coletivo. Si a Prefeitura ,i�
achou conveniente licenciar nova. empresa, ee�tamente' o fez com boas �

I intenções, mas não venha. agora onerar a bolsa. de uma' parte do povo'
, blumenauense, com ° aumento das passagens. Pelo "considerando" da;

, l
POl'tal'ia se l"er!fiea que o aumento é devido ao fa.to de que a' Empresa.

,

de 4uto-lõta�ões �o observa oS preços estabelecidos. " .. �. ,. .. .

I . "!l�tz �à!;lei acida. si, cs� ques�o' de preçcs po{ie ser :resol'\iÍdá por
u� �-=:v!e5 fo�rl�. E!!!- �!orj�P01i3 t 2. CO!!!lS�3 !!!S -P!'e�os' qt!E !'s-

"
so!-..� ��u;s �a��Jc a�çt::z-�d:!) ��T�!"� os i!!�!'�&�!:5 �g��:!os ia :povc� :Lá
ebmo em outros ll;l,,,,e:s ",6 se pe:rmlt.; aume�to nas passagens, quando as

�mpl'esas provám' ao. ,!D.suf1pil'J?,cÍa destas. mas nunca quando uma Empre-
.:;.::. '?V� � �7g� ,2. C?s::e�-� 3'!"e�os ��!'z e!:!. e-s�?:��.:!�:;s_

6""r';M�����-_�;;';;;;_�=;;;;�j;;iõ;;;;;;;;;;;;;;��;;;;;;;��§�"-,;Z��_���;;;� rtn, :E�ü!'::�.fJ��1 ·ZS ...:z. ..�� ._ (:!.S.:., :1�::!:Z 1;�;'Z7"G

SUA CASA EM FLORIANOPOLtS

- '

-
-

-
-
-

-

-

-

-

....

--

-

-

-

-
-

-

::
�

-

,(J maiot. (} maU, mOde,'f,'lb
� (JOn,ID'btâ,vd IwIRJ do

, .. tátalk· de lI�.. Cat.aHillff
�0�4 illau�d(J em 6�
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