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D'Aquino, Ferreira Souza,
deputados João Agrãpíno e

Gustavo Capanema, que fo
ram os relatores e princi
pais defensores do projeto.
O novo banco marcará o

início de efetiva coopera
ção econômico - financeira
entre o Brasil e os Estados

querda, outro pe:luena pactente {s

pera sua vez dI!' ser atendido pelo
fisiotel·apista. - (Foto USIS).

o mais fru-te. Observando ao a partir

depois, que por meio de gol- de fim de abril, época em que

pes após golpes :1 Un íâo S·-,- o J&jJitu voltou à Indcpcnd tu

vlóticu coloca {'n) dúvirla:l COJa" r ;·nlluH.-:.iêi-se ufjl'iéthll 'ilh*.
1'<,sl i1 uídos

Unidos através das assina
turas de contratos de

:>nal) - Nas imediações da-

uí um caminhão. conduzindo
trinta pessôas, rolot!�-para um

abismo de 40 metros, ficando
_f'_'ridos todos

�.;_.--- • -'-_�-'---------------- __ o
-
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Camara Municipal

hungràtolou�se .

O plenário com a nota. organísaV8o �o Hospüal «�anto
Inlooio» .. A�urlou o verea�or Fe�ericü jlleH�n caso ôa Lia. Tele(onica

no

RIO.
general

17 tMerid.) - A Co-

MUNICH, 17 (Ui') - Ccn
tenas de milhares de catúli
cos Jormarnm hoje um corte

jo de cinco quilômetros, pa
ra acompanhar a cor!)U
carrlea! Michael Faul Aber.

que íoi trasladado para a Ca·
tcdral de Nossa Senhora.

d,' 11111 navio de 1)I'S
.;� .i;ll)�·,nL=-s com i reze hlJH1:21)S
:l bordo. Um pJl ia-vós oficial
kl'l<l]'(.l: a rcsueito do aSS11l1)

• ,- '1 j:0, que as auiorruac es 001111.'-

nlsí.as Ch�:I':'l;;:S haviam rel';)-
!'riat.i'J LdfJ pescndores japonê
ses no dia ! () do corrente.

!--x-

Fixados
(�

os

missão Federal de Abast-:"i

mente e Précos fixou as me

gens de lucros para o cor-rer- VIOLENTO -n�MPORAL 80-
.dmite um

entoo
. "'t d Bd 3RE A CAPl'l'l\L PAULISTA

mUI o e_sprofeqi as s. PAULO, 17 d':Ierid.) -

Víulento tempor-al desabou

F t· A
-

t'"
sôbre 11 C .. plral bandcírante,

as suas ron ·elras com a rgen U1a
I

�':�tt;S�i:Jst·;i;l[, ;1;���;a!1';}�il��(1��
Opiniões sobre a nota do governo argentino
RIO. 17 tMer ld.) - A rcs jaSSUmidO proporções l'xtJ'1(01'- J2UVl:l·IIU brrs i lciro. o g(>'-l,-'r:l�

peito da nota do governo :11'- [dinúrias, nascendo incidentes C:uc:> Moní.elro afirmou que

Deixa o Brasil

para a sucessão do governo
do

d:�1I0s . A lVh_"iulurgica da
I\iiO!:L �l lll:l is :li ingj'b teve G

Será €) sr. Lucas 6arctz substituido um' ano ant es

gen tino env íncto �o goverr o rH de fó(·,). oriundos dos ex- ainda sobre .• 1.Lta

brasileiro sõbre os incidentes cesses da I:!t'nc!urn:c'l'b argeri- argL'ui.ina. Disse que 0l1! Jl ou

na fronteira. o sr Gcorgino tina. Esses incidentes não .,- (eiras tâo grandes, ,üf,'" a

Avelino, membro da Comir são fetam a soberania nacíonul. uossa. muitas vezes despovo»

FIe Relacões E�.tl"rl·ol·e". do _q",_ A' margem. de tudo isso de- das.·é inevitável O eontruban
un�!1 v!::i'ba ei;peciaI pr.P·'t a conn- �... ./1. .... - '- - �

nuacão das obras feqer. is na r",,' I
vemos considerar que o Bra- 30. J2 tívemos um servieo p.,-

BrU:"lue: oriei:) do n'd('it" l\Iu 1'·:.ldO, declarou que o contra- ,�il deixa rnu.to desprotegidas ' oecial contra o contrr+ando
cip!!!. juntando cópia Li,; um td<,- bando em nossa fronteira tU'rl as suas Írohtei1'3s. A Câmara ;10 Rio Grande do Sul mil.� ,,

constituiu uma comissão ))n1'· 1e foi extin io.

.... u h to d:__�{:b�ltUi L: ;:,1-.:11:!l Iun-
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.
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s. PAULO, 17 (Meridiona}) vocados para
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Casa do Amedcanú S. A.

ao lon- cação de guerra. Estou satis

feito com as pl'Ovidencias do

LEITE DE

MAGNÉSIA

lamentar de inquérito e esta

nos dar'; a última palavra. O

sr. Alfredo Ne\'es disse-nos·
-- "Pelo conhecil1lento 1'a

pido que acabo de ter. p:.n'.=

r'�-111e que as explicações dn

governo argentino satisfazem.
Não acho po:;sivel que se qt'ci

campoI\êses corn 1'a dar simples 1 epressão pn

e machados nã,ç,) lidaI contra contrabando de

podem resistir a metralhado- importaneia que poderia ser

'tas comunistas, e aldeias in- dado como um ato de provo-
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1��erãO �oeima�os nas ruas �e
!��stocolmo os jornais vermel�os
j !

� l \ i 11
ESTOCOLMÜ. 17 (UP J - funcionários da embaixada so

A opinião pública continúa viétk<l são \·aiados, e os jor
numa verdadeira febre de in- : J1<!Ís comuni:::t<ls queimados na

dignação ante o ataql'e rllsFl' nw. O radio de l\'[oseou, até

'RI
I
agçra. não comentou o inci-

I
dente. de modo que 11 impren
sa cOl11nllista em toda a ·Eu-
ropa não sabe a que dizer

I
�Ôl,;t-níe o argila vermelho
i;Z<)il,'d�,.; ·'Vapa:.l Sana" pro

. eut'f! levantar suspeita;;, ao

1 perguntar '·0 que fazia mu

I a\ iãu (lt' snCOlTU sutca na

I mesma árf'u ond.:.?c realizalu
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I rAN l\mN JOHN, 17 (UP)
I � ./t r!p!pg;];::ij() pll.s.iJ? !:iub! ...

I taE1Crd('. Íl1tcrrompt:'u, hoje,
as 1:i',;!0t:iaçQ"S <1(: trt-gua na

! (\-,r(�i�.t. =--lbandol1�llido a stld�
1 d:l (IQlüerpncla� l�ela segnll/la
j v{.·z. em de! dia;;, o .;;:�::::r.::.�
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reador.
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("OIn.O OJ.wt:irin tI.l. IW·U:l. n.1n pudia _�1·i\:.lIv dt' iHollu ,,·.'i.JIHui"itut-u,
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Cnn1 \. fi i �·.-!ítt .. tll,5 di....slino,S dt- ".'1 l\';J.(':lo-H P.�fOll Nl.i'fu i},lH- r-1i�

�� .11.<1,,1 cônHlI1Hlf" trilhanLlo brillianlemellte <> caminho l'ü� '1'1,'
\ t�]'n U'.lr:;�lld(t� ün;ulh:l.lHlu a iü�prens:l rI:. tl"r:r:l do dr. Bltnnenau t_,

S:!nfa� Catarin.t.
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seguida pelos soviéticus, para
evitar qqe os suecos desco- i

destino do Dakoía. j tU. LICOR Df t:A&lU UVlfR S/I

ilulto embora p(�rt'::'!\{"ciid03 aos Dial'lc"s Asso�iad{\s, e�u3. e�eHl
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m-nDlcnt.o;;;llS :t�snl1tf�s lHl'!\i5, t1� rp�Hiu t" do E�ku.1ú 1', onue (jUt!t' qbit

opil'!!", !�-se um co:ttl.eut:ir.u) '�3:zudo no f::::Ulo �lmFli;s e (iilêt.n ,la jQX-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



llLUIviENAU, lS·tHIJãZ.

f!":�I:::�:{�:���';�;�:l�lIIl11lmnmnll Hditm,. lvisDS, • �ftvncaçúes il- OPORTUNIOA�fS,.g: DISPEPSI.t\S* l'IUSAO DE VENTRE, CO.L�5, �' � II,,, •
n -

I li
t E- fi e.s e 1- D Ã t:� AMEiUANA, FISSURA:;;. COCElitA,NO,,4.NlJS Iii .... de " [)lredo da Comarcã de 81umenau 1 E N I it Il'f i !l, 1t• .J

� CORA;(;lAO, 'PúI4oofiEfi. RINS. B�;xIGAp PUlADO ai C:u.'tór,iO({O 10. Oficio de' Ol'fãm; I, ., ," '
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- '.I I "artmlcO ra o - São Pau.lo,ª ---o ME'DICO ESPE{lI�IS1!A- e, B1umenau�"EstaUtl ele Santa Ca�al"ina,.llit r�rma �a lei, etc. i'_: .:._ .:_' -1= ClínIca Geral de Homem HnlherM e Criança $ FAZ SABER .a?5 que o -presertte edital '\.'l�p.m, ll1terc�s�r 1.-'-mrr••�W�jÍ' F7T r- 7W5'::
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l:'! 'possa ou dêle noticia tiverem" que pelo c�rtf)no do Eser-ivãu

11 'I
! :Se' lTOUPAVA SECA: 9 às·H "IS b 17 ltt. ,..,LUl\fENAU i 'que este subscreve-se processou o pedido de Interdição de HE- \ ,- -

in
-

F.' 0- o Il\ I: fI .iumUiIlU!mlmHllílllllllllmnUtlJmmmnllnmtnm�JmUUlnUmmt LENE CHARLOTTE LORENZ, cujo processo correu seus trã- V EN. I{ I: .J
mítes legais. tendo sido a paciente. por sentença deste Juizo,

- 'tnUmnwnuUumUlHIluuiüiiiiii{HwHmmnffhJJUmIUUnIlUIUU� ,julgado'.incapaz'parn rege:' sua passôa c administrar seus bens, .

Ordenaelo c COllUSSaO com !lOssibilidmle de percebere,

IOME1IIIE O 'VOLUME :: sendo dita sentença do teor seguinte: VISTOS, etc ... O Doutor
o-s :>.000,00 a o-s 10.000,00 cruzeiros mensais pal ..lª , n

"

" , " , ª Promotor �úblico da Comarca, po uso das at�'ibuições que lhe

'I
a venda de rádios. enceradeiras, maquinas ele costura,::

"., -
.': = são confer-idas pelo art. 447. al ínes III, combmado com o Art.

I etc. _ Tratar na filial de HERMES MACEDO S. A.,I
=DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGloES CIR-:: 448 alínea II do Código Civil Brasileiro, requereu a este .fui-

I Rua 15 ele Novembro n. 1256IÊC9NVIZINHAS, �AZEN�O UMA PUBLICIDADE EFI- § zo fosse inici�do o presente processo -de interdição de HELENE I

\:CIENTE
ATRAVÉS,A ONDA HA

_ = CHARLOTTE LORENZ, nascida em 2.9 de Julho de 1891, na- 1·:.•••••rlinr!llM"••"I.il!;�<W...IÍIIi'Ii!'I.!ilIIII.1I!Llitii.lSfiliilllll"_.ª RADIO ARA�UAIA DE BRUSQUE LTDA. § tural de Reich�l1bach, Alen�J.anha, filJ:la natural.de �osa Trem- : If _::: Z Y T-20 --, 1.580 IDes. = me víuva, residente 110 bairro Garcia. desta cidade, e que se I,§fnformações e anúncios .nésta cidade: RADIO CLUBE. RuaE pr�sseguisse no feito na forma dós artigos 606 e, seguintes n') i O P O R Til. U. I n A D E (O M E R ( I A ,

1:::
15 de Novembro. 415 = Código de Processo Civil, Dor estar a oaciente sofrendo das ia- I li Pi ... _::.dnuunuummUfllllitmflfmlfmIllUUUlIII&lIll,mIlUUIIIUIllIllUJIIU� -culdades mentais, tendo mesmo sidcisubmetida a tratamen�o III A Empr êsa Auto Viação Fox Ltda, comunica a quem II

B
,-

especializado em Curitiba e F'lortanópolâs, nao podendo mais
li possa interessar que está a venda a sua linha, Circula-r. II. reger sua 'pessôa e administrar os seus bens, apresentando �ó� II E. caso haja interesse, serão vendidas também as demais iiXAROPE - __

r

5'': , • de testemunhas e juntando uma calota da Empreza Industrtaí

II linhas de Rio do Sul, Carú e Encrustlhada, HSto.ANTON"O t,reador
Fulvio Elllmendo�rrel', pc- Como bem v� Vossa Excelência,

I Garcia, pela qual teve conhecimento do alegado. I Os motivos da presente venda. de ordem ...rticuIar. II1 díndo que constasse em ata um 'vo., sob o compronusso de eretuar a Nomeados oerítos e um defensor à interditanda, correu o
_

to de pezar. pela. morte. de Pedro ampliação d,a rêde telefô.níca.jocat, processo os seus trâmites legais, tendo este Juizo formulado II11 serão expostos aos íuteressados, que poderão o\:{,Cl' quais-
T 1 :f quer informações na "Galeria da Moda" ou nos Eseritô- ii'Ramos, a Corupanhia ..
e c oruca ·quesitos.para O exame médico-legal. ill. rios da Emprêsa, junto ao Pôsto Fox. iIExgotado o Expediente, o sr, nenso, passou a' cobrar um aumeu-

,

O Curador à lide, na. qulllidade de defe,ns.ar da paciente

I i,lit d t 7r.N ( t nta d' t d Correspondência 11:1ra ex. Postal D.O 171, Lajes < i.Presidente deu a palavra a quem o cor-respon en c a D r. sete funcionou em to os os atos ao processo, aSSlS III o e acompa- 'li Santa Catarina. 11.:;_uizesse fazer uso dela, O verea- '" cinco por cento) da majoração nhando todas as diligências, e, em dia pl'evian1ente designado � � � _dor Federico Carlos Allende, jus_ POli ela própria pretendida. EntJ'e- foi levada a efeito o' exame periCial. em audiência, de que ,1'a- IItificando o não cumprimento das tanto, dois anos c sete meses C" ta o já cítado Cad. de Proc. Civil, eIn seu art. 607, tendo os
clausulas do contrato entre a Ci".. decorridos

�

desde a assim,tura cto peritos requerido o prazo de sete dias, para apresentarem osI releHmica e a Prefeitura Munici- mencionado contrato e até esta da-
seus laudos o que foi deferido, tendo sido ouvido e examina· UM TERRENO 110 bairro,de Hou_

paI. sobre a explorac;áo dos sel'\'i- ta, a COMPANHIA TELEFONICA do pessoalmente pelo prolator desta, a paciente. en1 presença pava Seca, ótimo para construç:io
cos telefonicos nésta cidade, leu CATARINENSE não

. ultimou r� das partes e ouvido as testemunhas arroladas. Apresentado o ou emprego <II' capital. Trabr :.;lm oficio que a Associação Comer- serviç-os para a' ampliação da rêde laudo, foi o mesmo exame pericial julgado procedente e dêle Rua 15 de Novemhro, 9.5, ou rua
dai e Industrial de Blumenau, .en- telefônica desta cidade e nem si- intimádo as' partes que afinal tiveram vista do processado pa- Herman neríng, 400.
viou ao sr. prefeito' Municipr>l, a- quér iniciou os trabalhos j,nm:l ins� 1'a aoresentação de suas razões ou fazerem suas alegações, pe
bordando o assunto.' talação da segunda estação auto- dindô O -Orgão do Ministério Público a decretação da medida
Foi o seguinte oficio lido pelO mática com a .capacidade mínima

I requerida
na inicial e opinando o Curador à lide� na qualida-'1' O S S E vereador Federico Carlos Allende: de 250 aparelhos novos,

l de de defensor da interditanda, pela procedência do pedido,BRONQUITE -Ao Excelentissirno Senhor UER- Pare�e incrível c francamente

I
antes as provas produzidas. - ISTO POSTO: - CONSIDE-

ROU Q U In,!o ::rLIO DEEKE, - D, D. Prefeito 'iesolndor o desrespeito da COMPA- RANDO -que não houve preterição de formalidades legais '10
PONTOS DE Municipal de Blumenau - NE3TA NETA 'fELEFONICA CA'l'ARINEN_ decorrer do processo; .

AUTOl\fOVEIS: CIDADE.: SE pelas .obrigações que assumiu. 'CONSIDERANDO que o Dr, Promotor Público, na quali-
. Al. Rio Branco�. 1200, �A 'Senhor 'l('refeito Municipal: no contrato firmado com a PRE- dade de Orgão do Ministério Público é pnrie legítima panl
Praça Dr. Blum.enau1102;, A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E "FEITURA MUNICIPAL DE BU:- requerer a interdição das pessõas no caso do art. 443, n, do

encrav�da 110 coração dcs.:;a i'rNDUSTRlAL DE BLUMENAU, em ,1:ENAU aos 2 de Dezembro d', 'Código Civil Brasileiro;e 1178 ��,_

metrópole que gênero de al'eccnte reunião de seu C.o,:,,�lhO J950. CONSIDERANDO qlle O Curador à lide, nomeado. naRua B.: Retiro- ••.•• 1111: protesto poderemos ievantar 'Deliberativo, resolveu dirl,gu' '1. qualidade de'defensor da interditanda, .ante a pl'ova dos aulos
- O :x; 0-

. [contra um bombardeio contra
i Vossa Excelência uma represenÍ't-

, COl�O _é natural, no seio de�t!l

I e'l(111d�, pericial. de fls. qu_e eonc:;lt,!,iu pela incapaC-íduclp mental
ela dirigido? E uma Escola �1l;'ãO focalizando aspectos· real�e�!e assoclIlçno dr_" cl:''sses produtorHs do da paCiente, opmou pela mterdlt;'uo da rnesma;INaval é estabelecinlf:mto, que deplorà:'eis elo servIço. t ... lelomco _V[unÍ('ipio, vêm ccoar

con�tante-I
CONSIDERANDO que €S1('- Juizo teve ocasião 'de COll�ta·

�e funde, dentro de uma gran- nesta cl�ade. . _

mente os justos reclamos de tod('� tm" pessoalmente qúe a inierditanda estú l'ealmf'ntc sofrCild-J
de cidade estimulando na iu- Cumpl'mdo essa� delrberaçao, por os morado!es desta comuna qm . das' ·faculdades mentais, incapaz, Í)ortnnto, de rpger sua 131'5-
ventude :nilitar, que sofre' o SEU presidente abaixo-firmado, es- 3ão assinantes· da COMPANHIA 3ôa e administrar os scus bens; .

seu convívio, toda sorte dr; pcra a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL TELEFONrCA CATARlNENSE, p"r- CONSIDERANDO que os profissionais, incumbidos do �
frivolidades't E INDUSTRIAL DE BLU��N,:U ue se sentem sumamenie prcju- xame.,medico; contil-maram a nossa convicção, concluindo que

'o as provldencms dieados em seus interesses, n,10 sr. a' pahierrfe' sofre de doença mental, qualificando esta como

I
O "casco" de Vila Bela pa- que, <;pm o apOJ

. e'
.

<

"

f ' , • " indispensáveis de Vossa Excelel1- por estarEm pagmido ã COMPA- esquizofrenia\ e' por isso, em face de seus' estado físico men-

'Ira
aqm se edifIcar UH'.' gJ,la- da, _possa a situação. SE>r solucio- NHIA TELEFONICA CATARINE�T- tal, incapáz; de reger�a'sua pessôa e administrar ps seus bens;sio de �eHte,. é o' que há "le pri- nada de modo a ca)Jsar o conten�n- SE taxas majoradas; como aindà . .

'CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos au-
meira ordem. COln tI a tnassa lnento geraL por verifical·em que n·bo se conrre:.. tos consta e direito aplicavel: JULGO PROCEDENTE o pre- I - - - - -'_ - - - - _ - - - - -- - - - ...- -

......_----.....,,--'---.,...---
'f' O' li Como' é do conhecimento de tD- tizam os melhoramentos dos servi- sente processo, para decretar, como decreto. a interdição de' ,demogra wa de 70 a sou pes-

dos. a. COMPANHIA .TELEFONTC'A ços a que se o!J.l:'igou a mesma em· HELENE CHARLOTTE LORENZ, vedanc\o-lhe a regência '<ie

(soas, quase toda alfabetizada, CATARINENSE ,firmou. com 'fI prêsa. sua pessõa e �dministração de seus bens .

.este, recanto do Brasil trata a PREFEITURA MUNICIPAL DE Deve-se n�sta oportunidad" . 1)- NOMEIO CURADOR à interditantla, O senhor Ernesto
ró norte·americano Willrat:1 'criançfi, escolar com ,um des- BLUMENAU, aos 2 de' Dezembro de tar ainda que a COMPANHIA TF: Storueck.Jtmior, na falta das nessôas mencionadas no art. 4;54,

,
.'

,. 1950. um contrato para a explar!!- LEFONICA CATARINENSE, esm�.. § § lo; e 20. do Código Civil. o qual deverá ser intimado a pres-. Hetzel, que foi auxiliado pc·· velo, que so surpreendera a-
ção 'dos serviços de' comuniCll<;5e-; rando-se no desrespeito às obrig!!,-' tal' a'promessa da lei e assinar o respectivo termo, em dia e

. lo Eng. Leopoldo Iv1iguez de quele que não sabe {) carinho ·t�lefônica."l e fonográficas neste Mu· ções que assumiu contratualment:C hora que o Sr. Escrivão designar.1\,'1:e10, tendo êsse último, pm' que o .negro tem pela S!I<1 pro- nieipio, pelo' qual foi revigorado o com a PREFEITURA- MUNICJP!·L Em consequencia da interdição" serão nulos e de nenhum
rnissão, coletat< dados bá.lic0S 1e. privilégio exclusivo para ex- DE BLUMENAU, resolveu. por sua 'efeiio, quaisquer contratos ou avenças feitas com a .referida

plorac;ão desses, serviços. Em com- própriÍllooautoriclSlde e violando uma ,interditada, sem assistência do seu curador nomeado e prévia'

I
necessários ao levantamer;i(1 Não vi uma criança' do -

d J' F
., -

I l'
-

.

,,�nsacão ao' privilégio .que lhe foi vez mais a citada, elaumla V, _�'1- autorizaçáo este UlZO. açam-se as lntlmaçoes e PU) lcaçoesdas áreas, construção de �(i- grupo' escolat de pé rio chão. concedido e a outras vantagens e�- brar' dos novos assinantes um· �el"_ ·.e registras, na forma da lei (Art. 609 do Cad. do Prac. Civil
fícios, etc'..

. .

A formação, para· c desfilei tabelecidas nas diversas. clausulas ço do valor da: lnstalação. de acõ:r.- :e.oarts . .'103: 104 e seu § 'Único da lei do Registro Público, Dcr!' .

.

,

Pl:ojetitdi; "0 oleodí.tto; os foi uiü contraste ciml .; que
do aludido contrato, inclusive nu-' do cbm a tabela' con"rtante da .clm- No. i!;S5t7.:dé !I-11-39 e art. 115 do. citado Decreto).

.

mento das taxas de instalação e ü- sula VTIL Tão flagrante df'.spt'czo ': Cústas na' forma da lei. P. R, Lmateriais e aparelhagens de! se vê, no resto do país, inc1t1, 50 dos aparelhos telefonicos, obi'Í- p21as obrigac;5es assmnidas no ·,l.ell, BLUMENAU, em 29 de Dezembro de 1951. (Assinado)montagens começaram a

;l-!
sive em São Paulo, onde a, 'Ou-se a COlVIPANHIA TELEFONL donado instrumento contratur.l. ain. :Manoel Barbosa de· Lacerda, .fuiz de Direito. - "E" para queHuir das fábricas naçiana:s ,e todo momento se me dep�ram 'CA CATARINENSE, ao seguinte: 1 da é agravado pela cir()uns'.;;ncia�'de ninguem' possa alegar ignorância" mandou parrar este edihl.

"Causula V - A Companhia Te- que os sessenta novos assinantes que na forma da lei, será afixado no lagar do costume e pu
� estrangeiras nos últimos me-l alunos do� grupos escalare,::,

lefônica Catarinense comprom�te- que pagaram o terço do valor daS blicadb pela imprensa. DADO E PASSADO nesta cidade ct0SêS dt: 1950. Para se ter '.H�l" enfileirados, 20 e 30 por ·.:en.. se a iniciar os trabalhos de amplia-, respeeth'i S inst',lzl:r.es telc,ônic:lS. Blumenau, aos nove de Janeiro de mil novecentos e cinquenta. idéia da rapidez com que ..;.

,to
de descalços. Não enconi:r,:') ção dn atual rêde telefônica no pra- 1l'mbél1l ,.té f'.stn data·espernm. seIo e dois (1952); - Eu, FREDERICO KILIAN, escrivão o escn'-

rIm
.

d" t b d' f +. zo máximo de seis (6) mêses. COll- o menor' vislumbre de esperanças, vi; - Blumenau, em 9 de Janeiro',de 1952..·.-r a encarre",U(la 'aa m(:i1� nes a arranca e no ron.e1-
tados 'da data da assinatura dês!f, que a COMPAt-!HIA TELEFONICA (Assinado) Oscar Leitão _ Juiz de Direito·tagem·, Techint, executou tlS riço, tampouco, os meninGs'
contrato, e somente depois <I ... ter- CATARINENSE faça as instalaçÕES CERTIDÃO'�l'abaHlos" esqualidos, famintos. avitami- minadas as novas obras e·instalada Violanda� desse',modo; os termos CERTIFICO que o original do presente edital foi afixa�loÚlsráliu:;âo 'nados, cujas físiOJ}omias nos a segtmda estação' automática con, do contrato firmado aos 2 de De·, nesta data nDt logar do costume, do que dou fé.

,
1 t E capacidade para. no mínimo, du, I zembro de 1950 com essa 'PREFEX· BLUMENAU, em 9 de Janeiro de 1952.eSC;JrpaClU confrangeu'l, a es e. m sua

I O E"'crl·va-o'. FREDERICO KILIANzentos e eincoenta '(250) aparelh'�8, TURA MUNICIPAL a COl\�PANHIA U ,

I'hirta pobreza, Vila Bela d�,
'é que poderá cobrar aS novas

ta-jTELEFONICA
CATARINENSE tor- __ � _

fende a· todo cu�to a saúde da xas de que trata
.

a clausula 10,a nou possivel a rescisão do mesmo ( O N V� I' I E 1criança,. E' o luenino, nes�a tdêcimal; vigorando 'até então, e a contrato, canendo a essa PREFEI"

Iinternacional, velha capital, 'objeto de tama- partir da assinatura dêste

illStrU-!TURA lVIUNICIP4L tomar as pro- A Comissão do BAILE DpS CAESADOS teU!l o grato IH'a-
.mento. um aumento sõbre as taxa" videndas necessárias para que a zer de convidar os senhores: socios e : xmas. sen.lOras dos C!u- ITechim: a tra- nhas atenções que estou certo

eontramalS corresp(',ll{!!!nte 'a 75',0 mesma COMPANHIA não continue bes Náutico Al\-1ERICA, IPIRANGA, e CARLOS GOMES,a presença de um 'ginasio de (setenta e cil'CO por cento) da ma-I a se. locupletnr ilicit?mente com" l)ara O tradiCional BAILE DOS CASADOS a realizar-se diaZlélite, em Vila Bela, faria d�s· joração que inclúe a nova ta "ela 'dinheiro de seus assmantel'. - do· corre'nte, na séde social do C. N. AMERIeA, {'om início
te Brasil H-O'ro mu espetáe1- respeitada a nova' classificação das I Por todos os motivos ora e:{pos- às 21 horas..

.

-=",
., �, diversas cntegorias prev.istas nesL tos, essa ASSOCIAÇÃO COMER- N. B. - Os associados do C. N. América, S, D, !VI. "Cal'los.

P E ç A S F O ft. D 110 �e amor pelo BrasIl alnua I contrato", " I CIA E INDUSTRIAL DE BLUT\1�� Gomes" e S. R. E. Ipiranga que por ventura ainda não tenham
L E .G I T I �l A & / maIs educado e fervoroso, dot· NAU, �onfiada no alto se�so.adro]· recebido seus convites, queiram procurá-lo com a Comissão

Casa do Americano I.'.!l, I que encontramos agora. f ' nistratlvo de Vopsa ,Excelenclll, es- na séde do Clube Nautico Améríca.

I pera Eejam tomadas as pro\'id&p__,-�O--(}--O-O-O-O-:--O-O-O-o-O-O-O-O-<r-'-O-O--
cias que o caso exige afim de reg',I-

A I cI D' larizar,' convenientemente, o servi-
'

..

'

U..:lS
.

.,e ·..:.·n(c'a - ��da�e:�ffoniCO e fonográíi"o ne�tll '

g U Na certeza de seu interesse pela,

, perfeita solução dilste momentoso
assunto que tão de, perto diz' res
peito aos interesses do IloVO blu
menauense, é-me grato, neste ense

jo, renovar a v'ossa Excelência as

1
expressões de minha� elevada cón.
sideração e estima .

Pela ASSOCIAÇÃO COM'i:IlCIAL �lllIlIIIIUIIUlUllllllllnm!lnlllllllnllmIIIIIUlII!llIIlIllfmllllmIIIlIllW;:
IE INOUSTRIAL DE :SLUMF.NAU, ::I FEDIUUCO CARLOS ALLENDE". == NII d d EIS: � Ih ,. IIPassada á Ordem do Dia. foi' <1- :: 51 ern a o IZ o . 1'10 er�::�r���::�:!x2�:::�;: I�

., U JA':m BLUMEN!U "Jti �
�: ��aH��'l��bl�::� a constru('ão ª PAR'roS _ PARTO SEM DOR _ GIlAVIDEZ E �__ \'I Encerrando a sessão. o qr, Presi- - COMPLICAÇÕES --

(ente convidou os veread"res pa-
- SERVIÇOS PRE'-NATAL ::

I��o;:: �7:1�!OdOà c::�����:5e ,:0

I?
CONSULTAS lUE'DICAS DIA'RIAS - 9 - 11 HORAS ª

������������������������- A""""n"",.rIIQUIIIUI"I�l""lllllllllllllI""I""I&lI""U""""1""ll� .�������--������,����������_.,���--�----��--�������--���-----

lufo· liação Basse F----��-----'-"�>O·�-�"��·_-'v_-"""=jAtendend?" á�,neceSsida��s e conveniencia, !l�S S1'5. passll;geiros. f B'I''�N'�""o�'O�IN"°D��;��T>V"'Il""laoql""OCE'04"�OÇ�o'M"·EU·'HC'O�·�·Iu.uO''''O'''B·"OUOEUOC�''''joaN'''·OTO'jU'�""�"O'IO'TC""I�H'Jiõiiõl'N""'·j'*'·�·�C.�j
,

a; Auto Vla:Ça;O fiasse, acaba de estabelece!'. novo bm.:arlos dos,
. .

,seus trànsportes cnIetivos, mi quais ji entmr!UÚ. em vigore·
.

. • j'que nbedecerio ao seguinte: •

PARTIDAS DE BLUMENAU: (tUáriamenü{): G horas -
ônibus: 8 horas - limousine; 9 horas - onibus; .13,30 -- onl- �bus; 15;30 onibllS (via Ibirama);

PAR'TIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente): 5 horils -
onibus (via Ibirama); 9 horas - onibus;

.

12 lIoras - onilHls; �
13 llOras - 1imousin�: 15 horas - onibll!'<. �

I

Cr$ !iHJ'jOI)
Cr$ 66,00,.
Cr$ '0.50

FAR1\iACIA DE
P:LANffiiQ 'o

••

. de pfantâo.. de:"
.

..16 a 22' da correntoi. a
"SUAFARl\'IA". i rua. 15

'. i:le Novemhro, n1', 741L

TABAJARA I E ti I S CL U B E
Avisamos aos srs. socios que no, dia 10 .. de julho próxi
mo será& iniciadas as AULAS DE TENIS pe!& instru
tor contratado p�o Clube. Os interessados queiram ins
crever-se 11a séde social ou com o ,sr. Werner Garni.

A, DIRETORIA
C,Ol'�UJNICA O PROF. AFONSO' LERCH QUE NO .DIA 18
DO CORRENTE DARA' INICIO' <AS AULAS DE DANSA, NO
SALÃO DO CLUBE NAUTICO., "AMSRICA" - OS HORA'IRIOS SERÀO OS SEGUINTES:"'AS 4a. e 5a. FEfiAS - DAS

. 20 'AS 22 HORAS.
•

.

.

. ,

'

EMDRESA AUTO: VIACÃO- RIO
,

SAIBAS DE: RIO DO TESTO: 'AS:
7,15 e 12�:m 'ÍWRAS. AOS DOMINGOS:

6,15, '1,15, 12,30, 16 e 17 HORAS.
81U'DAS DE BLUMENAU: Defronte do nrédio da

Mútua Catarinense:
..

-.

DrAS DE SEMANA: � às 9, U, 18,30 nORAS
iiOS DOwHNGOS: - às 8,l1l, 11, 14, 18 e 19 horas.

(!-4t
Empregado com r�al successo nas
TRI\OUEOBROHQUITES EM TOD�S _�S.
<:;EUS GRAUS E SU,�S MAlHfEST"Ç\JcS
-COMO SEJ}!,WT(!5Síi:S',CAT�R?S;BROfi9UlTES S COpUELU_HE.

II

V E N D E- S E VENDE-SE
Kaíser dI! luxo. Super-equipado.
Rádio de ond:>.s curtas e longas.
nem cons ...rvado e pouca kilome
tragelll. Vêr na Ofidna l\Ioi"lImann.
Preço - Cr$ &0.1I00,fiO,

VENDE .. SEVENDE ... SE
MAQt'INA de l'oint-,\,ioUl' em 1ti-,
mas condições. , Ver e tratar [L
ma ]5 de N9vl'mhro 'n. 745, .Jnn.

I donnitório de casal ('ün'lpJ_eto; 1

sala de visitas completa; 1 gela"
dei1'3; 1 filtro � 1 Elencoj',.
Tmtar oi Rua l\Iaranll!:", m', 2i, io :i_ Ca..m Blallca,

.�_tiª���:. ..

�rComunicaGã O
SUBSTITUINDO O DR. G. H R O l\l A D A DURANTE
SUA VIAGElVI A IWROPA, DAREI NOS mAS lTTEIS ICONSIJI..TAS.
NO HOSPITAL SANTA CATARINA DAS 9 'AS 12 Il� NA MA'l\ERNIDADI� DAS 15,30 A'S 17,:m DA TAR
DE.

Dr. ANTONIO HAFNER.

�
. ....(

..

··�1i.�i;: ..

<�,lalívio
<'-"

(

,�

.!3eguro
�

--

pomad-���!GU!RIBE
POMADA

dAGUARIBE�'
.\HTI·ttIAotJ.OIU;:el.. .'

��:":��df!:;���d�hlmtTftWiI-
Fórmula do Dr; Domin-
gos' Jaguaribe, à base de

coerana, a milagrosa planta
da fl6ra bra.ileira.

UM PRODUTO DO

LAlORA16RIO LICOR DE CACAU XAVIER 5. A.

-

Clinico Méd'ica Homeopatica
-- DR. MECESúAU SZANIAWSKY -_

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2G6!!

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
C U R 1 T' I B A - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVIOSAS � MENTAIS
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas
Espinhas, etc. - Glândulas_ Falta de regr.as, Excesso, !l'lo
res Brancas, Frieza sexual, ImpotênCia, Esterilidade, De-

,.... senvolvimento físico e mental. etc. - 'Doenças crôniclill
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica

----- Hemorroidas, etc. ----
ATENÇAO; Consultas em B�nmeDau nos dias.26 a 30 de
----- t..'lda mês, no HOTEL IIOLETZ ., _

Sé! V. S, apr:ecia -;assar uma horas. agradaveis, e

boa companhia, o radio TELEFUNKEN lhe brin

da com éste Pl'Uzer, abl'iildo-lhe :JS port:1s :l UM

MUNDO DE l\IrlJSICAS E C�NCõES:

l�[�fUNKfN
- Matriz:· ITAJAI' �

FUn<btdo em 2S d8 Fevereiro de 1935 Endereço Tele�� dNCO.

Cr$ .22.500_000,00
Cr$ 0:27.500.000,00

Capital Integralizado ... ... ... _ .. _

Fundo �, r-eserva legá� e outras reservas

Totil do não e.'1l1gíveJ _ .. -. � ••. . .. _. _ Cr$·,.50.000.000,00
AGENCIAS E ESCEITO'Rl0S Ni� S PRINCIPAIS PRAÇAS nQ:ESTADO

. DE S.�17_rA CATARINA, NO RIO. DE JANEII:O .E CURITIBA
Taxas de 'De pósitoR

Depósitos a vista. '(sem limite), 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de. Cr$ 2�O"OOO,OO 4.1/2% Prazo mínimo de 12 mêses' 6%Limite',de Cr$ MO.OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE 4VISO PRE'VIO �. DEPO'SlTOS POPULARES AvisCl de 60 dia-s 4% ILimite de Cr$ lOO.OOO}OO 5% Aviso de 90 dias 4, 112% �

l�
(Retiradas semanais Cr$ 20.000,OO) Aviso de 120 dias 5%

Ii OAPlTAIJZAÇAO b"EMESTRAL
r,

- �'�J������!2�=:.!�=���W�:��!;����=':��:�!:!��i���

.l\fARCA' TRADICIONAL DE F;Al\fA MUNDIAL

"E Di" se elljueça9,!!!
PARA Q,CONCERTD.nOSEU RADIO 50' A Olf'ICINA:

·RA,B:18.FU.KE
.

GRANDE sonTiMENTo EM- VALVULAS, AMERICA-
NAS E EUR'óPE�AS__ .

:
'

., .
'

- PEçAS E ,ÀCESSOltIOS. RADlOS NOVOS
!._" SERVIÇO,RA-eIDO '1"OR: PREÇO ·I.\tO�DICO "_"

Rua '7 �e Setembro, .. �. t
'

T E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



"A NAÇAO"

Augusto Frederico Schmidt
RIO, 12 - .Umá .atmosfe

rã de incerteza envolvia Pa-

:.:muumnmmummmIHliiUHuilfllunllllllllll,UtUlllimlilllIIIIilUIIInmllfllUUlfilmiUltliluntlimmmUUmmltíiillfUlUtUUlumumlhlUlitU' l{,rio i(j('ülligíeo c pnJit.i�'ú, c'\
= '. . �

�
e]H:'J�'�H_Ia do �:('upr:11 bHtg ....:t��ly

("ünVf'fH'\-1!-\\h_' d(� -qll:.� '��lH�,lLJ•

I
•

I
•

I tin�ír·se :1 urna Hít'l:i f!l� efl

tentlim('n�() .piii:i"'llte,' a uma

Bando Leite FíllHl

::;: entre (J�� que to:rt:�rarq posi
flHíUHinUmmmmiiUllllmmllllnillllllíH!llímllll. � <;üo do mesmo Iado, )1[( hntri"

'I' cada A sorte' de uma COI1Cr:l"\·

]-;:' fH"l.ci;.-:o l'("collhee(;l"" que I n.ux.iliil.r�d11 f.l. l�eCOnB.{i·uç·&�.j. {;üü d�::. vídu, () destíno da nos

�l"ill"le ,I<-rnr,('ra('j;] du r--:oc I dus nacões PllYOp1<k<s dil;l"'�' \S1': cívíltzaçãe eEtã dependeu
úJ C"c'lltillpm:: não ;iI" tom {,:,. 11';1<1,1;; p<"b

-_

últnna �ll:,,,d'· Jú de que seja Quebrado de

túb'"hiu dev idamente no ="('11. .. I ;>llUTa, t' a inint<:rrupla �i;,. \ uma vez o gelo que impede o

1kj,) -,1i' compreender as p _'e], I !;istt"m:-i3 que propíclou com. esroreo unáníme pela salva

tia !'ídr,,'l'-:i (' ,," íH.'Ii.'l'edús dos I os abundantes lnvest.imenios ] (i'io {!te todos jló;;, i"I gêlo C{!.H!

pni"t':-J; rnr,<: l,UC1:1- porlrrú no- (dO PiauQ l\larsh:Ül't

I
separa os próprtos aUlldc",_

�al' ': l'ld('jidade com que os I }�á qualque.� coiS� que
.. �.u . lvrns, �e_��aÍil(1<J ,�,i)�;��V::! ,12;:;- ,

-","'PC-i,llOS acompanharam <:: esta bem, neste nosso hornis- sa harrncn ía dt! coritrar-íos

.J'-"'��----_.

____________ , c__•

sídade de sua realização, co

mó obra de engenhaíra.
As 'vantagens econômicas

do oleoduto não são dificeis
d� serem apreendidas, mesmo
para o seu próprio traçado,
entre o grande pôrto de San

tos e o maior centro indus
trial do Brosil. Durante o ano

de 1950, seis mãhões de to-

, <'

ROS •
• •
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"a'NAçAO"

NAUFRA1GIO!��i

gan, o sal de salmoura pene
tra numa (Ias extremtdades
da enorme. célula eletrolítíca

Wya!ldottc, Estado de Míchí- tas etc.
O irem, o avião

móvel em que viajamos,
mesmo modo que quase todo
material metálico, foram fa
bricados com a ajuda do hi

drogênío, da sóda cáustica, ,'1

de ambos. O hidrogênio al.i
menta a chama para solda

gern e contribui para a prepa
ração dos metais. A soda cáus
íca, além de tampem contrt
ouír para a produção dos me

tais, é usada na produção do

protege nossos órgãos ·é, real
mente, uma solução salina.

x x x

- Os cientistas
descobr-Iram um alimento que
afeta, sem dúvida alguma, o

cért!!>ro. Trata-se do ácido
glutaaíco que, quando e In

jetado numa criança zetarda
da, aviva sua Inteligencía.

combustlvel que movimenta
- Acaba de ser patenteada

uma Iampadao OViaO ou HUt: 'l:�ovd. Mes
me para o vidro da janela a-

-; do qual (1 passagoiro
contempla a paisagem, foi

, »rcgadn fi soda cáustica.
Mais isso é a�'l'tl:1S ()

PARA A BE�EZA
PERNASJOAQUIM PINTO NAZARIO

ca gerada
Nem pescadores buscar
puderam nágua sombria:
Ficou no abismo do olhar
O gesto de quem partia. - Os cientistas descobrem,

Foi num momento sereno
que o movimento da onda
levou-a. Nem suspeitava
a morte sem agonia.

"

.-\nHa La. Tiol're
Da GLORE PRESS

completar o trabalho da --01'- se senÜdó. Graças a uma CE!m
ganízação Muridial de Saúde. panha dirigida pelo elemento
Os magníficos serviços pres- femínlnc, a pequéna cidade de
tados pela Fundação ilocke- Guanabacoa, em Cuba, acaba
feller sãó bem conhecidos na de ser dot"ad� de .duas pode
América Latína. Menos CO� rosas bombas Worthington,
nhecida, mas tambem dCS1 gran que aumentarão a capacidade
de importancía, é a coopera-j dê abastecimento de água de
ção técnica oferecida ela 9'.464 litros por minuto par a
Pennsalt International Cor- 15.142. Como se vê, vale a

poration, atraves da PIlAS. pena lutar para a solução dali
Qualquer país

.
pode, pre- I problemas de

sentemente solicitar a assís- t -...,....-----,.,._--------..,....�
tencla dos consulto-res da

I PALAVRAS CRUZADASPRAS, para combater enfer-
midades como a malária e c

PROBLE]!.!A N. 462

tifo. E convém salientar que, �.... '" ... '"

.

"" ...
-

à frente desses consultores,
-

--.--j-,�I---lencontra-se o Dr. Arnoldo
Gabaldon, da Venezuela, co
nhecido mundialmente como I
autoridade no tratamento ela t
malária. I

Não sei se a leitora está aI

I
par do grande progresso I()-

CO:Tido 110 campo mund!al da
I
saudê. M�ls a verdade e que,
gll!6�as à Organização Mundial

l de Saúde das Nações Unidas,
a média da duração da vida
está aumentando em muitos
países.
Segundo se anuncia, o ín-

dice de mortalidade diminuiu
sensivelmente em Costa Rica,
Espanha, França, Italja, Por-
tugal, Porto-Rico e "I:.Tell(";Zllf:
la. A organização convenceu

muitos governos da ímportan
da das campanhas sanitárias
para combater a malária, o

tifo c outras enfermidades
contagiosas e, graças a isso,
�ais moléstias podem ser ata

cadas de frende, o Que não
tarda a se refletir na dimi
nuição da mortalidade. I

Na nossa opinião,
as mulheres se interessarem,
ativamente, pelos problemas
de saneamento. Não é difícilAo mesmo tempo, organiza

.

eões privadas, tais como a

Fundação Rockefeller e a

PRAS (Serviço de Agrlcultu-

I) Bruxa (pI.) - II) Pre

fere; pronome ---:. III) Atolei
ro - V) Consolação (fig.) -
VI) Fruta de colide: pulverí
sa - VII) Feixe de luz. (ort.

pI.)

Solução N. 461
HORIZONTAIS:

ressante menino que veio en

g�lanar o Iar do distinto ca

sal Irineu-Carmen Raulíno,
te\llio, o' feliz evento, se rc

gistra.do ôntem, sob a assís
têncía da competente proüs
�io!lal sra, Margarida Rahn.

�o Neu, que já foi nosso co

l�ie. de trabalho, e sua digna
eSPl)sa, as felicitações de "A

,Na�o" Social.
- Acha-se engalanado des

de p dia 13 do mês em. curso,

retívo para asveías varfcosas
e elimina toda a fadiga, fa
zendo o sangue afluir ao ros

to.

A L F 4 I A r E L A D I S L A U
Vende Casimiras e Tropicais das mais eía
mãd�s fâ�ricas do País, pelos menores pre,"
ços d� Cidade. '-.- C onieccão de ternos com

àpuredo
-

g01to� djsp�,ndQ 4e pessoº' habm�
fado na àrf�. -

'

com-o advento de um robusto

menino na Secção de Mater

zi;d�ile do Hospital "Santa
Isabel", o lar do sr, Qtto

�osch e exma. esposa, sra,

A medidn que diminuem os

oloes naturais com os anos, Iverá que é necessarío aplicar Ium bom creme gorduroso, I
deixando-o na pele varias 110-1ras ao dia ou durante a noi-
te. A maioría desses cremes

'I"l mesma coisa, porque os exer so inliltra na pele, deixando
cicios estimulam a ctrculacão' fora muito pouca gordura;
,! dão firmeza aos mqsculos.' Vamos reecmendar um e- I

,

Poderá tambom deitar-se xercício õtímo:
De pi? ou 'seutadn, com as

mãos entrelaçadas na nuca,
os ombros em posição

correta'lIncliné a cabeça para c; frE11-
te tanto quanto possa, UfL:UC
ando 'o pescoço. Lentamente,
aeite a cabeça para trá" <'té
que o queixo fique bem alto,
estirados os mi.isculo� da gar
ganta, Nessa posição, volta a

cabeça, lentamente para a ài�

reíta e para a frente. :Faça o

mesmo para a esquerda. Com- A alucinante história de homens que falavam'l com chicotes!

Desejavam com ardor e amavam perdidamente! ':OS lVl:ADRl\�lGADOR�S" o filme que dará nova 'interpretação a bravura:'"Audacta e Emoção! - Acomo. Compl. Nacional- short e Con-tinuação do super-seriado: ,- •

"(AVALEIRO S DA' MORTE"

-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dlimpic.: e'
promo,vidas
Comemorou, a passagem 'q\·cte. No .-'periodo
um aniversário. ·:fiomingo pa,,:s>,,.: 'ahci-rutros defrontaram-se com ô
do" a Sociedade Eàportiva Bun zextcto da S. E. Bandeírantcs,
Ueirante de Bru'sque; Várias <,.ue triunfou por 2 x 1., P';(\'mlt,,·
vre-miações do Estado, àtender-- 'vooS:' 10. set : Bandeí::ante 1!j x

do aO'5 gentis' convites que lhe ':'3 -- :lo, set : Olimpico 15 x 4 -

f('.ram du-'gídos. pelo clube aní 30. set: Ban'..leirante 15 x 12. .Io-
versaríante, fizeram-se r-epreseu- garam ,'os blumeriaueuses com "

tal' 'nas importantes compettçõcs seguinte formação: Nadrrho, ;?;i,
csportrvas que tiveram lugar na- .Lulz, B".hÇto, TJco, Celso e FI.!.·
quela vizinha c.tdade, como par+ .vlo,

dos fe!atejos. programados. Disputaram .. ainda os mesmos
Assim' é que o Grerrrio ES"o!'� quadros UIU atraente encontro

tivo Olímpico, na manhã 40 dia cJe bola ao cesto, e d€'3ta l'e:t:l a
15,' 'segu'u para Brusqua com •.. itóc'a, sorriu ao bando grC:1Q,
sous conjuntos dó vclcy (' nas- J pelo aperta/to. S'cÓee de ::9 �, ::�'.

�='�_':':;':';:;;:=I:':'lili',;.I�I!:,"�-i:,:.:íl:I:_I':l:' ,Voltou O Ver--Q'-C"'-ruz a ostentar sua melh-OI" forma ,��!;::�l �;:���I'��;��l1rl.�;ft �;:��
-

, "",,;';""'_' .

.

TIebGt.o '(6), Nadinha 171 ,� J;",:�,

I dr:-
- '''lO (2\.

: Instilo O e
.

"I ..:'".�'! d!�!�!!!S�li,�a!I!��.!'.o �n���d<�"�,t��o�r�!e!!!emt.!1 Uulã. r��:::::!��:::%ni::i:/i� filhos � 0UV'tdOus • N�rllZ e Gara!luta' ===_ª ::�:�'o0:�r��:n:::�r�n�� eÍl�:� ���:)o:o���e�s :::��:�J,O:��:U�):�:�� ��::��l�e::� Boai:�:�o �u�;�g·": d;�;r:;�9�;7i: �a�:;a;;:.�,,::� Os brusqu.onse� em hand-ba1l,_'-'-......,__.......,._.......�........;.;."'"'"'__..U U U U U U _ra Cruz, uomingo passa/jo, na \'i (,'JflsÜi.nt." 1l'11'3. as du:�� m,,!:,", linha de fun'lo, a poucos met,os da no Vale 'do' Itajaí, no 'clomin-
.

.... . .1 � -

.z;r:ha localidade de Titphó. O �·olas n::,; t.rave,;, duelos se;'c�"l- de goal. Curt I saiu de seu P::"'- gú espottivo que passou. As ('-
-

do �] ;c�ª 'c;'issieo c,m questão uitr<lpu3.=U·.1 c:onai8, disciplina abwhltn. OC!' t<), certo 'de que Cn.rol'p rcce':;"- c;uipes a.ssim.Jormaram:

�==_�Dr'IArrnl'nl" -0'-='Ta''v'a�·r'e" .8=5=_; ;i��f,�:f��;j���:��:;:� i�:f;::�:::i::":' 2:�::::�:: ���;���:�:����Ef�� :;�:�f�is;:::�
�-bU desenrolar. Algo �urpreendente 10i 11 TelU;' bu'banle.

I
UNL:tO: Curt !, çurt II c In,;o

_ _
Os jogos da Segunda. Divi'Jtn lado f'naL O campeft.o do aao. . Ge.ssnel', Araujo e Volva; 13rauJio

:: :: indiscutivelmente, vem se COH'l- pnss:uln. que n[w viuh ',. de a.LUi.- 'W'ôl'30n Silva, repetiu mais ,.nun,·
II-! t' W - Chico e Av-'1= d I F ld 1 d 1VI r' d U

. :::: '

'I e b
a Zl, ern"r,. ,'e

.

-

5:
Forma o pC:l 'aCll ue e � se< lC�Illl a nl-

:: 'ituindo c;m magniflcns atraç,�,:,'" çÕCR inuHo lúc:'.la� .. rl3flginilo :'
(. 9, 11 uso. l'L Si n-

nu.

� profESSO�e2����fr�n�oRJ� Brol;��ll;�· Esco- ª e já nã.o "[LO 'pouces àl1uclNf '=l.J'� tempo, obt(;ve um feilo que·!i'd tua ç õ 'e' s. d,. rapaz v::ü
..... .....__---,-----

= la Normal Pedro II = de5prez[',ra.rn as pl'lliJas qU() ;)�; '!',:rá de muita valia n:, 'decoi'!,,!' l
longe, �iio resta dúvida.

contl'<1-1
VENDA DESTE DIARIO

:: Assistente do Professor David Sanson == profi'.'.sionai5 da Divis:1o E'{[' n !1cst;:; cfLmpcomtto. Dcrmiu-se [' I 10u com s(':guran�a. ab;;oluta li!:' NA p����Al��ARIA:: Chefe do Serviço-Otorillo do Centro Saúde de :: costumam apresentar, para c mi' ,.:tór.ia· c.ru·zn.l.alt. ina, nos 20 mm,"-l d,UCIo renhldo', de, lncrlvcl mo,"-
:: BlumcmlU.::

f --'-"'"""--'-";_,--------;,,,_,----------...,..----------------------......,------�'-';----- ..............,........

I PÁR�.DO::S�NI·!:J:8TD:�O'��OnSA�·�O·�;;;�AS I €;�:�:E:!�ff�������; �;,:::��:���:f.€f�S;i� B�DCO do Co mércio �".J�.��,�lria de Sia Paulo St !I'::::: I't'i l-v i Q..J � = cognomina.do, tem sido pl'ód;_p J.:.Ti. pouco maIS �e cln.�se o01.1, SÉDE: SAO PAULO _ ESTADO DE SAO PAULO .- ",
' .

, s NARIZ e GARGANTA ª e�1 sensaçõ�s, e domingo últi.'·w aIYl-negro. Reviveu o clube ,i) I� == :: tIvemos' o ponto culminante, en 3- Ernesto Penzlin uma da4,ue j

=_ =
__

1 Timbó.
. l'la�� jornaltas memOl'á,yeis de' 5� !.f:ste InstitutG ESllccialisado está lUagnifica- \ I:: men1e Montado e Instalado com li. mais ª I

Em luta equ'lihtu'..lisSima, à1'<· i Ganhou dois pontos preciosis'"�' j
- Moderna A}larelhagclll para todo e !':lI putada palmo a palmo, union":l' J Pojas. cm terreno I:'stranho, C"'l'-I- Qualquer Tratamento (la sua

o

� í Sf,S e veracruzenses jogaram' u, b('l'a�n-lhe os lam'éis ,lo triu·.,_r.1,
.... especialidade I

I_ § I �,a enormidade, empI'egando-�,', é ver'jade, mas soube cr�lr d€C l,t.

Todo o seu Inshumental foi Recentemente ª I ft �\�tn.. como- autênticos leõe's. 7.}..; o União. merecedor, t::nnbem, d,l
- Adquiritlo e Im!,ortlldo da. Sui�a =

I
-pl'!mell"O ao último minuto. VI- a'Jl!liração de toJos.

� Alemanha e Amcrica do g brou. numemsa nssistenc;a P" _ O scóre foi inaugurado p"oc�
_

Norte: :: s{mte'uQ local do encontro, as.3j.�- timboenscs. Aos 30 minutos :.la

_ __",:,,��__ ª tencia que deixou nas bilhe':�- 'fni'c inicial V,'el'l1el' aJit'o\l fr.",!!'J

�
6 A B I N E T E D E R A I O. X

-

r.as aa única praça. de esporte" e PCl'.z. emhora. muito se OO�(!\-

_

.

- 'timboense 11 bela soma de Cr'; Ç:'J.S9C pura conler a pelota, n2:)
- '2.729,00. ifflpe(!'u que a mesma 'toca,s{;
- Não Si'! podcria ex;gir mais dl.' no, rêdes. Sete minutos'

.

depc's
_ 'lu .

. '> 1 -l A - D I S P O N I V E L
_

. as eqULpes num gl'al�lado f.:!:'- Igualaram o',; coman"u( os .

('1 C A I X A
= �',rregudiQ, ou melhor não f;e Fernando. Schippmann, com V.TIl Em moeda corrente

_
1)oderia esperar tar.to. Pois bem. tiro portentoso, cruza�o, (bul'b'l I Em dep. no Bco. do 'Brasil

= I, ão 1if'}�ando II .:t 1 "1
�

d C t I
-

Em dep. à ordem da Sup� da l\-Ioeda
::' b ara o eSeG.CG e� <1,- a Vlgl anCla e UI" " 'e do Crédito

__--
m.:a,lo :k to_llcha, 0-, vmtc e (i"[lI Quando se acred'tava num c.n- I

Em outras espécies
(' ..ementos fiZeri!.ffi um matcp in- rate final, 'dada. a "dureza" ú;

ª [erual, de fr.�s emo:;tie�, cn;_te calejo, eis que Schippmann, ço:r' B ---:: R E A L I Z A V E L
- Letras do Tesouro Nac.
-_- �écl1ica e entusiasmo Ee confur.· novo arremesso cruzado, cohJ�a

I
Emprést. ,em C.!Cor. 188.128.676,;0

:: 'liram em niyel bastal'te

ace:1-1
�wa turma em vantagem, ao:;; Emprést. Hipotecários

.

ªl'
tuado. Um chóque que certamen- .2:l minutos. Tl'ôs após, voltan'lo Tit, Descontados 1.1"9.0,(9.445,00

:: L' tão cedo não sair-ú da lem- a carregar, os cruzmaltinos raU� Letras a receber de
_

, C� Própria 76.426,30
:::: �ranç:1 daqueles (rue tiveram � f i c a. m sua c o !I'I Agêneías no País 228.483.697,,(0

I Quer vísilar� Blomenau o ���:É�:d.'�;::::::::
ii !8terDa�BRa I de P.I legre :':;�:'::ll:... :�bi:'::�"

,32<

':;':;:,
....

N Apólices e OOligações Federais
_� � ovo 'de�'lpacho 1.elegráfico I

'�-I
80 a m('sma estiver de acol'c:':>

no, valor nominal de Cr$
:: ('<.bc·u a Liga Blumen?.ucnse (1'J c·'m fiS exigências 'do" colorad(l�, 22.133..000,0.0, depositadüs no

ª 'Puteból do sr. Rubens Samp�.i0, dn-.erâ aquele cmpresúrio 'JÍ3,- Bco. do Brasil S,A., "i ordem,

===_- (lesportista. radicado em Port,) ;;1'..1' com 'destino à esta cidade, H' da Sup, da Moéda e do
Crédito. 15.996.180,10

,Alcgre e que r:mcarrega-se ',le l'n- f.lu de acerta!' o:; úlUmos Apólices, Obl'igações Federai!>,

_==_
tubolar l1egociações ,para. tempII- lhes. inclusive depósito de 'Cr$
ruelas de clubes gauchos em O',l. Diz 1.000.000,00 na Delegacia !<'is-

t'os cst d s
.

-

h enl, Decr.-Lei 9.6()2 'lA25.52.0.30

ª ,-' a o . jHI.:O, qu',} Q campeao gn.uc o
Apólices Estaduais, 178.220,30

=:;;=======_�
. O S r� 11. u b \e fi' F '51 aqui se a,prc.:3:t�ntal'.i[l com Apólices l\.Iunicipais

.

: <':ampll.io cQmmltn, a entidade C:(J nl{'�mo qundl'o que d,'fel�d<.:u .
Ar:ões e Debenturs$ ;i5.. !I!)6.:U[!.:iO

: r. Benjamim Margarillil., r.obr'· fH,l".cion:l.llo (los p::Lmp:l� no ú:1 i·

'1 pOilsib;Uielatle de vlr<,m a :;Ilr T::ü Campeonato Brm�ileiiro. Noe·

�aliza'Jos dois ·ou ht',s jogó� (.1) 'S:l entidade, cremos nó:;, r<.:spon- C � LlvI O .B;l L J,Z A DO,
Illternadcnal nesta cidad", (','tI d!:'rá negativa.ment<:l· nln Y;I'Í-.uüe- "Edü. d�;uso do Banco 61>.63'1.,G62.30

f' d t' A L B F' 1 1 s' tI' bl'
,.

i'
.

.

:,1õ'leis e Uten�llio5.,' 7.393.832;40

5_
!Us a COITem e mes.' . , .: <.,1 (e Itl ares,;;e (O pu ;co;·a .tw.··

)w!:ateri:..l 'de, expedlén�� _ :1.018.507;10
_

dt;vcrá enviar sua. prO!losta e ca·· l':ifonte, pelo iut;;bõl. Instala<jõe3 65&.7.13'.40

H O r a r i o: �
�O Institulo funciona de mSlhã lã tarde�
i Rua 15 de Nev., 1135, ·1- . andar. ii_

,

·

.... 1
= TELEFONES: - i
:: INSrriTUTO: i232 51.

tt::� 1tj,;�lDENCIA: 14tH �
y- -

::: 'lO LADO DA CAIXA ECONOl'tlICA ::
= =-

-

::: BLUMENAU ª
= �

�lll111111111JIIlllllllIllJIJlllHllIllUlllnUlllIllIll1mllllllnmnrumlllnull�

I.
t SOMENTE NA .

ICasa 00 AmOFicano SIA
I

Em sua reunião de i:-oj .. , a Di

orter+ar Oi! (;1'..1 retorta da Liga, Atlética 'Blu
te presidida pc!o �l'. ·,;,rerne,· E,. \0;;, bem como todos aqueles qtl3 menauensa r-esolveu marcar I ,a- 'Pntnftll' d:

.

IlreA'IBI1s>
.

: '

'I't't,,'·'ha:dt, j" que o ·'li-�p(J:-�··,V c,'m desusado Interesse ngun:-I I'.'i o. dia 20 do corrente is ,1;] :}I;

. nm.Il..'.
.

..I'_- 0-'
.

.. .

... 'S."" D··.UI_. aa. 0,L"nato Benlto cncont.ca-se 3.1'1";' dam ",sta::; disputas que es.ao l'oras, a realização do "ClRÇiTt- . 11.
.

t'�d(l do posto, temporru-Iamon;c por .se realizar, damos, na tntc- I TO DE BLUlHENAU", que P��.:" COlilfoI'me vem sendo '(f"uig2- d\l: e 'eScrita, 'amanhã' à ··no�t.�
levado a (efeito com qualqn'! do pela imp'rensa �sporU""a f,l'O.· pi{rticipár'lfió,

"'"
tempo. :l;) 'lo, Circuito. 'de'

-

Blumenau,
-

üõiõS;-RÃmoLÃs,lÕCAõi$cÕs-i-, . C:��:€;Y"i���;�,�: Correrão eerea de ::::�:���:::�;�'�:,�::f feeiI' os jogos do campeonato dG ;'� ...50 allétas xlas.

VA LVU LAS pdreeçtoosdObSa••xOSls liplS, �::_:��: �:1=iSi=,óR�8,j:,.:enlcr�,1,.�t.ra:r·nl�.,�.� Depoí s ele amanhã [, noite, r e- V('�ã :7:':�:���O ê)�j% ,:!:e�:n��;�
� "", .,: remos a tão esperada prova ti.: j,Í, l'ElU!ízadas; tal () cntusiasm»

rara o dia 21 do m"2- andnmc tua- denominada '-'Circuito de Blu �ue"se faz sent'r nas rodas r:s,

rnenau", promovlda polo DUl1\H' portivas desta. cidade.
�ie Caxias, com a cojaboraçâo ja Os premios aos vencedoreo,
LAB. E:1ia eompetícâo devia ter tanto' individuais como em con

[unte, serão dístrhuldoa sõmsn
te a 10: de agosto; no E�tií!.Jlo de

230. 'R. I., ocasião em que tora

in'cio o Troféu Blumcnau.

atll!ta:s que 'participarão' do'má
.

lr.O.

CONVOCAÇX}l'

Rua 15 de Nov_, 481
NOSSA DIVISA E'

BLUMEIIU

C1m inicio às 16 horas. na hH'�'

.rna quadra.'
"TORNEIO RELAMPAGO"
Fica transferido i;::ualm!'ntc, ".'do realizada dia 13, mas as chu

'1 r�'Ja':a inaugural. do "TOl'l'f,io t ' as forçaram seu adíame ..ito .

Icelârnpngo" de basquete e vt- Cerca de 50, attêtas estão ínscrt-

SERVIR-

]e;d: ':1 flue estava marcada parn

� dia 21 do corrente, v'sto :";5

c.lubos inscritos (G.E. Ollrr-pl
c.', G.E. Duque dI:' Caxias I'; S.

n. E. Ipirnngu) não terem :1'6

·t(I;>, pelo Duque e pelo Ot'mpl-o.
o que· nos leva a crer, Seja ,1;);;

n-a.ís brilhantes o de;_'CT�roI3r '.1·;!"·

la esplêl1di�b 'prova do pedc st rr
arrismo blumenauanse.

John L. F!"{'sheJ � Fundadol'.

VENDA DES'l'E DIARIO
NA . ENGRAXATARIA

PONTO CRIC

Capital ". ... ,.. ... _." ; ..
Fundo de Reserva

.

Fundo de Reserva ,Legal
Lucros em Suspenso

BALANCETE EM

Crt 180.000.000,00
Cr$ 90·000: 000,00
Cr$ 36.000.000,00
Cr$ 8.983.109;1.0

31 DE MAIO DE 1952

Val!,Rra.iso
Votuporanga

FILIAIS NO ESTADO DE SAO PAULO

.=
-

,

__
O:::::::�:__

l.raraquara

llotuca.tú Garça
Hr::.gança PauIist:;. JaboticahaI

Cafelândia Lins

l'irll.cÍ<;aba.
Preso Prudente

Ribeirão Preta

8.J. B3a.Vista Taubaté
S, José R . .Preto Tupã.
São Manoe! Valinhos

\mericana

lmparo

SaurÍl
lebedollfO

Camp�nas l\oIarüía Rio Cla.ro Sorocaba

Clltand.uva Olímpia SanÜIS T,mabi

Taqu.aritinga: Escrit. de Sr;JtoJirigui I,'ranca Otlcinhos 55.0 Carlos

APARELHO MODERNO SIEl\IENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
105.548.344.,60
110, ol!}!. ü35.70

-

I
-

-

-
-
-

-

-
-
-

__
O:;::!::::__ 21.019.1151,00

16.94!L155,80

Capital' 150.000.00000
Aum. de cap:, rêalizado 30.000,000'.00
Fundo de, RéServa Legal.
Fundo de Reserva

130.000.000,00 .

36.000.00G,00
90,000,.000.00

253.922.0:J7;10

(a) - ,Angelo Orestes Barbuy,

Gabinete de Fisioterapia
BISTURI ELETltICO (para operações sem

saugde)

ONDAS-CURTAS (llltraterm Siemens
modelo 52).

De!> {l 's i tos
;,; vista: e':'!. curto prazo:

de Poderes 'Públicos 10.357.193,70
.de Autarquias 9.326,90
em C/C Sem Limite 680.444.012,10
em CIC Liniitadas 18!l.739.485,90
em C/C 'POpulares 157.�31.632,20
em ele Sem Juros 43.166.923,60
em C/C de Aviso 38.240.392,00
Outros depQSitos 17.528.899,00

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
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INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho in-

glez para neblllisaçã� no tratamento das _sinu
sintes sem opera<:ao). Electrocoagulaçao.

niafa.noscol)ia etc.

a. prazo:
de Poderes Públicos
de Autarquias
de dlvel;'sos:

a prazo fiJÇo
de aviso"l>rêvio
Outr.os depósitos
LetlÇm;., . a Prêmio

',229.G2n.5H�30
45. 01�L 373,8fJ

Gabinete de Refracão
,

,

'

-

-
-
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-
-
�

.
-
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-
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PARA EXAME DOS O-LHOS
(EQUIPO-BAUSCR-LOMB)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES ltECEI•
'l'ADAS CíVERTO

l\JETRIA.

..

23.973.54ft9Q 1_!125. 7ô2.455,IJll

Outras Responsabilidades
Obrig:lções diversas
Letras a Pagar
Letras Hipotecárias
Agéncias no País

Corl'esp" no Prui:
Agênc. no ExtErior

Coo:eSIl. no, E..-:íerlGl'.
Ordens de pagamento;; e

Guttos ,créditos- 1'12.�691}'431.60.'
DiVidendos ap9.gm-

.

,.'

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCL'USIVAl\IENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI�
elAS - CONFECCIONA LAUDOS E DES�lAS-

CARA SIl\'lULADORES.

'76,.566.!HO,60

§
-

-

77.705,6i!i,70 II
COntas' de resúltados

-

D - RESULTADOS PENDENTES
Juros e descontos 1.405.637,00
Impostos 1.461.074,40EXPRf:SSO B RUSQUENSE
O. Gerais e outras cms. 25.168.934.10 28.035.645,30

. L, - C01iTTAS DE COl\1:PENSAGÃO
DepositantEls de valores em ga.-

.- ,

rantla e em custódia 1,.014.137.274.4.0,
Depositantes. de tftnlos em cobrança:

do Pliís' 567305. '102;10
do Exterior 143.708.163.90

--- DE

VE"HI.. & (IA� LlDA.

.-��x---
POSTO E OFICINA DE CONSEUTOS

Avenida Lauro l\�uellel.'_. 60 - 'l'elefone', 45
nR�SQUE Sl'.;A. CATARINA BRASIL

E - C'oNTAS DE COMPENSAÇÃO .

'jalores 11m garantia·
_-

430.391.198.20
Valores em custódia 583.796.076;20
.Titulas a Tccebc;.r'de· CiAUlein 711.1l3.1!6G,OO
nutras eOtlla!l (Crmtn!' de OrdGml!! 35'!..175.876,90

LINHA, DE'_ONIBUS ENTRE:
BRUSQUE � �LUMENAU - l?LOIt-IANO:POLIS'
- ITAJ.ài' � TIGlPIO' -- JOINVU;E _;. TIJUCAS

E VARGEDO
SERVIÇO DE PASSÀ.GEIROS. ENCOMENDAS, CAR

GAS ETC.

Outr-3S conias 'Cont!\s de Ordem]
2.079.-430.017,30

Siio Pliulo� 5 de 3l;�fuO d� 1952.

(a) - Jasi da' Sllv:l. Gorda - Dlrewr-Presideute
(a) - Leollldas Gal'el:]. RoGa. - Dil'ét()r"Víae�l'resideóte
(:ta) - It"lI�rto 1>'. Am;\r<J.l - Jrrsé Adolpho' da Sil.'a Gordo

.

Dlretor�s-Gerentes.

4.36-*.845.771.40
S. E. ou O.

"
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Dois
a anhã D'e

-",... lJíD em Gaspar e
Quando se banhava, na Sehulze, residente nesta cída-

:'l:,�!hÊ de ôntem, na praia de, no bairro de Itoupava
uC hüriú, pereceu aio- Séca.
ga(:! ':1 """cm Lothar Schul-

o Oltlro em Cambor2íl

"

-------11

Urril frade na
1l Sorborme foi em tempos éintigos a "cátedra da moral.", quando era

n f�culcr:dc de teologla. Hoje representa fi. sede da Universidade de ..?a-

11-----.-

Sorbonne

era. dedicado funcionário da

Emprêsa Gráfica Catarfnen

se. Faltam detalhes sõbre

essa dolorosa ocorrência.
--o--

Outro afogamento se re

gistou, ainda na manhã de

ôntem, desta vez na vlslnha
cidade de Gaspar. Ao que a

purou Il(}SSa reportagem, o

enoz Reinoldo Deschamps,
de 3 anos de idade, ao atra

vessar uma ponte, caiu no

rio, perecendo em seguida.
O menor teria sido atirado
à agua por uma forte rajada
de vento que soprou violen
';). e ininterruptamente duo

rante quasi todo o dia de
ôntem. A morte da desven-

Z:::, te 19 anos de idade, fi·
.

i:o d,; se. Paul Richard
o infeliz jovem, que tam

":'m resídla em Blu�enau,

ras, cu

1)2:1:0.
�!'·�1_plC:;j11ente a univer�id::de I'ra rrcesa de mutto presttgro e res-

S:- fcl<llTlOS de um frade no. Sorbonne, é porque queremos destacar
:1 e,)l'i'2lra hr.ilh��nte e fi d...:fes� de tese do 1'€V. irei Evaristo Arns, pols
que a rJlQ0I" não eram um, mas dois os frades da Sorborme, O outro ainda
C'o!1tL.!ua rlDt.r.lell Untverstdadc: é frei EuI"ico�

A tese de frei Eval'isto Arns recebeu. naquele cenáculo onde as pu
��

la': bJ.O caleuladas, e trazem o pêso próprio de seu significado, a men

,
� ',1'05 honoraole ", E na apreciação o dr. Dur-ry acentuou as qualida

:1 �..... do ir .. .;balho :
.. frJ.nçaiF. elcgnnt, rne thode sur-, ínterprctatton jllst�·'.

--

e i E; ris to Arns, que l! Irmão ue frei Crisóstomo, preteíto do Co

l:',..,tO DIocesana ele Lajes, distante e saudoso da pátria querida. não deí-

!J,b-;"c' a oportunidade de acentuar, que: "defendia tese no dia 3 de
,";.10 ola da descoberta do Brasil. Mesmo quando sua obra: era ímperrel
_.1 corno era, provava contudo. que o Brasil desejava ser fiel a um são
humnnisrno europeu, transmitido dur[1nte um século pela França".

Um frO'de UH Sorbonne destaea-se pela sua personalidade. Mas o Ia
td e C!! f:no de nota, de ter a Províricia Franciscana dn Imaculada Concaí-
1....'-:0 Irados �e:'13 estudando c defendEndo tese nas Universidades de rv....

_

m a , de l!"'l.·U \:''';0, nn Sorborine, em Munich, no Can2dLi. e n03 ��ü!.dos u

n"J(,�, :)dl�l do'ar de pes�oal habi1it�do os e�t..:!iJelec!mélltos de enSU1Q. ori

o _' cur :VlI "_t'" <':;t"11incld:::t:.\� c, c1iirigos. t: neque les outros �iná síos, qu�

turada criança
rlolol"osamen.±e

repercutiu
naquela ei-

... !�I_I '
..... r'l.I\, con íiados. (J ..C.E)

dade, onde seus genltores
desfrutam de grande esti
ma,

Segundo o comunicado'

que recebemos do nosso cor,

respondente em Gaspar, a

pequena vitima achava-se
brincando junto á margem
do rio em comnanhin dr!
um Irmâosínho de;) anos

de idade. Até as prlmelr.is
horas da noite de õntem
pr-cssegutam as buscas para

"1:,or;_tro (lo cadaver :1,(
desventurada crianca.

ORO;::;\I D.\S SANT.\S l\IISS.\S
qu \ RT \ FE!lL�. di ..... lU, às 7.00 f-is : no artar-moi-, por alma de Se

I�, ':-,I.lQ Lourcnco ; no a. do S. C. de Je�lls. p a, de Teonila Pratris.
QlTNT.'LFElR.\. dia 1'). as 7.00 hs: no altar-mor-, o a. de Gertrl1cf',

.�,). III·..:!" o no a. do S. C. de Jesus. na ínt. de Tere�a- Klu.;: -

..�� 7 S0
h., ..") 'ltt�r-nlo[", P{I�' L1!f.,� de Alzira Soutinho.

SEY'J" .-FETR..\, di .. 20, Ú� 7.00 hs: no r.ltr.r-ruor, o n , de Mar-ia Gn;l-
(' ,1\ cs !:r,dt'l1 de'; - no a, do S. C. de Jesus, pu, de José Eucl írlcs A- __� _

di J�'!lC, - no 1. de N .. t, Sra. .. P .r, de Sitvta Helen? SOél!"CS.
S�:\ n \DO :iJ.l 21. as 7,Ou Irs : no altn r-mor, pu. de Haris Ferraz Sch-

v, .1h -- no a <10 S. C. de- Jesus, p a. de Júlia LOPI�e. .

DOMINGO, di· 22, no "!t?r-ll1or: às G nr., em intenc.:io particular: _ t
G ��I. na Blt. (1;i Fmn. Schecffer; -- 7,4ã� eUl h. d� Na. S1'8... das GraE;lls: - i
n,-:;). P '. de :.v!:!.iluel S')ar: - 9,30. pu. de Bern�lhlíno l\1arcos D ..11is1a.: _.- I��:!�:��"dra - . I
Renunciou aocôrgo c/e presidente Ido Senado italiôno ú sr. Nicola

:it; �briu :l "(';;���o do SCll;,do,

I rH'üt'e<!i'll ;: leilum da carla de
'I't'rHÍncÍCl. Os scnado!'e:s !}())!tl.jI �,€ de fjt', rr-jc-it:1l'um :t 1'('jLlfl-

da, re·exprirllindo a eOllfi:.,.!,ç 1

"g,(' iüdo" 1<'111 no ))l'csidt'l'Ü'.

nt�m, li mex-empregado
ârma. Âm::uteu Hl'and lhe flu'

tuu li iriLportam·ia de Cá; . .

290,00 em dinheiro, fg:e se

eIlcontrllva n.,o bolso de 1;ua

eall)a, no seu (ju'lrto de cm'

miro AIIÓS Q ruubu, o meliaute

fugiu llara Curitiba, pela li

nha da Auto Viação CaLri
nense.

A !)()licia está diligenci,llhlt,
para a calltura do audaeiu:>o
ladl'i:o.
f...CUSADO
FERRAMENTAS
NA EM qUE TRABALHA
H:l tempos flue os me(·ani·

I
cus da uficina da fil'ma Arno

::,,1 1)" ....bl< ito que será cnC:l

''11i'lndo ;J Assembl�ia Lee-i,;
lat i"él, ;wolllpanhado de nv�-

}lona.
O'timo 'deSC1"ílpenho tiver�lln

il� arb:tragcm 0'.3 juize� Lenw; !J

BaItar.
De acordó com o que observa-

�ão Paulo, vinham sentimlG a

taLb de (!Íversas ferramentás.
mativo porque, ante-ôntem.

compareceu á D. R. P. o sr.

Bruno Guenther, gerente da

lue1e
apresentou
empregado

queixa eontra seu

João José {ln Si!·

jú:;O:::i entJ�e (}l'enllO Jj}lporth'o ()�

llr"d)'Cf) fi 8o�ipL1:;Hll�' Rec!PJ.t:V!1 {l J
E01101'U-�a II' t .. 1 !.'?tL os dois (nu �
cn� COnCOl"l'o.. ntc� n e�tcs cei': 1- t

I

!nc ��
t pO·.L�!.1�O;,j ti Zê!"

A l'cprescntao;;n.o "olimpice" 'ir
\ el á lovantar O titulo nu\...'XiP.YJ

t·m voley. enquanto o podcrosG
quinteto ipirangu'sta l'odt' ser :1.

ronta'do, desde já, co:::no ti cam

1,,!ão em basquete. E' poss>l'cl,
contudo, .g_Ue Baja surpl'czas [la

t'tapa finWL

va, contra o qual existia a

suspeita de ter sido o antor'

'o furto das referidas ferl'lt

mcntas, as quais teriam SIdo

vistas p{lr João" R�né Borges
na residência do mesmo.

A Delegacia
:!)licia, prometeu
ciar a respeito.

EXPUESSO

lH,!!MI�N,'I.{!-('unl·rrn/l.

�:�� �Ternos'Feitos,
Camisas,

..

Eml 'I "te';,: "LBlousr"ES"

rnnrid! qu·< re}ntarú ti .cituaçíI._'
t: c·; mo1i\'n�, purqup pr€ten
deH! se dp:;membrnreln
111tPltf'ipin qUQ oy; l";oI1c·nrnpül,.'
sClbl'P as \,Í:,;tas complacc"t·�
do prefc·ito bnnr('lirensl', :)1'('

níg1.ma (> j1f'llCO dndo a (kff'l
der ús il!t"rpssf-s da CüIlltlllH

que 111<' fot'a eOllflad.i ,!fi

1930, FrnncLsco Pinto dt' A-
I

lt'ne::!r Azrtlllb"j;l. ('""I;, .. 2

gundo aput'tllHO;-;, t.l �t·Jd,! d' 1,1 I

l·enzottl, eD!l! o :'!I,,-,h (1., lU

\,('f,·os d('ptlbdos para a ""t'

iívação ela ,lspirar;;w 111:1;01' d',

povo de Esquilta, filia] SC·j:l .;

de \·olbr a pertellccr ao n1!;n;

cipjfJ de B0tn Ret;!'o, O im

p3sse. ('amo a primeira yi:,lH

��I���::I;I�n;:.:��li�:ãO a�ca��l::�:::: I E' a base da prQsgeridade ro�alidG sobre pneus fyresoladcsl SEFVi�o ª,�llido e garantidos
pio de Si:!' .J'-\:1qllim, poje: ti;::,,; Exec_ufa·wse tYfesola�em em qualdV�ef lamanho com diverso$ desmd�os de d�r.!,.'!In=<�_êfl.�.
�::;i:::F�:�;�·,�:�::E:;.D;� 1_1-:-__T�a_m_b_e...;...m�O�fe�f_e_C�e-ln_o_s_p_n_e.,...;u_s�no_y_o�.;........."da_-s_-_p_Fi_n_c_ip_i_IS. f�bricas nadOmli$lI

... d·�fla!�.v iS.

l'ra/Iu",z:! {'In �I'r.'tl
"I N'l-H' '�V"""i)T/.I.:OO

81L\'ErnA

HINK 1flO'!

PlUTü Cr$. 155,110
i\GENCI.'- ('maTInA

RtHl 1:; ,]f- Nf) .... P'lnhtn� No
Ir.·ino I:.!OI. Lu Z tt-:I. lfnlt'u t:)

" JUé'é .2).

Catarinense
Regeneradora de Pneus

]'.f :'\ 'r lt J Z
BLUl\mNAli

lIua (}r-tll!in V�[rg;,,· ,� 11 n

'l'el(·fone� 1!!�Ç;
CU1XU Postal, 460

l'"IIJIAI,
CRICIUMA

Una Marechal De(Hfol"1} S 'II.O
Est. de s.ta. C.ltarilla

,10AÇAllA

Av. Rio Branco s/n.o
Est. ,Je E:ta. Catarina
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