
,

Os Institutos Não Faria esccntos
. .

ores
"�"

""_ "O Minis-

" .

confirmou Iqu<:> os cescontos dos cmpré,-.··
tímos hnob.ilÜirius. ou 3P"I.- J"ples, dos Ü'abalhildores nos

institutos. CaiK,:(s de pensão e"
.

aposentactoria.
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tine

nLU1'tn�NAU, 23-10-19[;2

ção de, Chicago: essa 'ala conserva
dora, lSolaciorusta em estado de

'

marmota, ioi 'suplantada mais: pela,
, ..."...,. ....... ....;..;.=-=-"""""..................................... -'-'-_0,..;.'- _

pressão da, opinião, pl\blica do que"
p':'lo' parÜdo. Esse é q1te se' encon:'

trou, em dado momerito,' vencido;'
'pela' resi�teD.cia do povo, a�érica�

,
,no' contra a, escolha do' partidario

.

'cego, do' partidario 'estreito;' do ,par-
tidario "narrow-mind",,' para diri- t
'gir os destinos da p.a_ção, 'no pro
ximO:, 'quadriénio.
:rã 'nós. Estãdos

,

UnidoS,

�.�G,�O- D08 "UIAruos ASSOCIADO!!!"
,PRO'PRIEDAD'E DA�

Sl.� N �:;êt
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� .. '
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,
t
�
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SEMPRE
AUTOMOVflS USADOS

Mercedes Benz - 1939 - Cr$
19.9

completamente re

formado e a qualquer' ,prova., Pre

ço de ocasião. ,- informações .nes
ta redação.

___-.m__

Cf

Cane áusc;h
JARDIM CATARINENSE

RUA AMAZONAS - PROXJl\fQ AO HOSPITAL
-.,-,-' , STA. CATARINÀ '-o'.-.-
:,,' PLANTA SCHMIDl.

RUA..��ÓHMIDT � m.AiNOVA
:PODENDO f.!:i>;(t OCUPADO IMEDIATAMENTE

"W:1tbAS SOB'(OHtRAIO
CONDIÇÕE� ....0 ALCANCE 'DE iÍ'ob'cis
INFO.RMAcõES COM'TODllSClUNI

ESC. EDIFICío INCa -- SALA, 3' -'--::BLUMENAU

H o J E - QUINTA-FEIRA - às 8 HORAS - HOJE!
Sessão premiada, apresentando JOHNNY WEISSMULLER, o

V";;ãiligõãemõõs orlos»
com ANITA LB;QEST e Btf�TER GRABBE·

Emoção e perigo)ui..selva afrtcana, no novo filme de WEISS
MULLER. - O íriiSterio: da' "mulher-leopardo" - deusa lou
ra de uma estfaníiâ região selvagem da Ardeu. - Lutas sen

,sacioriais, entre animais selvagens! Um filme fantástico!
, ' Durante a sessão, () habitual sorteio de Ci" 1.000,00.

" Pteços: PIat. 6,00 e 4,�0 -:- Balcão 4.00 e 3,00·
--�-----...�---�-----����---------�-�----�-�-'---

lU
H O .s: li) r: QUINT,A-FEmA, às 8 Horas - R E P R I S E!

1

CASA ROYAL S. A. ln dustria e Comércio
Blunenau

EM P R E'S A ·MO R ,E IRA &',WE'RNE R
, ,

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
. São convidados 03 snrs. Acionistas a comparecerem à

Assembléia Geral Extraordinária a roalrzar-se no dia 10 de
Novembro próximo. às 20 noras, nu séde desta Sociedade à
Rua 15 de Novembro Nr. 300!32, afim, de deliberarem sobre o

seguinte:
ORDEM DO DIA

1) - Homologação das resoluções tomadas pela Assem-
bléia Geral Extraordinária de 6 de Outubro de 1952.

2) - Outros assuntos .de interesse social.
Blumenau, 20 de outubro de 1952
H. WILLECKE - Diretor; ..

.VL�GENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLUMENAU

HORA'RIO DOS ONIllUS:

PARTIDAS PARA IT.A.TAI': 7, 10 e 15,30 horas;

PARTIDAS ,PARA '13LUM;ENAU: 6, 8 e 15 Horas.

HORA'RIO DAS CAMIONETES:

PARTIDAS PARA BLUME�AU: 7. e 12,30 horas;
PARTIDAS PARA ITAJAI': 9 "e' 17 ,boras. , ,

PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e'Cr$ 20,OO·Í1as .camionetes
AG�NCIA EM ITAJAl': Rua Hercilio Luz - (Ao'lado:da Igreja

Matriz) - Fone, 373

AG:tNCIA,EM BLUMENAU: Travessa 4, de Fevereiro - (A
gência, Bra-Blâ) -:- F.one, 1266

mesmo do pior para o me

lhor .. "

E o incomparavel Sha

kespeare dizia:

"As coisas

aquelas das
to ... "

antigas são

quais eu gos-

_111__*_ ,_._

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE Oxalá Oi Imundo escute a

vez destes grandes homens.
E a mudança na primeira
página do MANCHESTER
GUARDIAN não passa de

uma modificação sem im

portancia em um dos tan
tos jornais que polulava

por este mundo afora. . .

'LINHA DE ONffiUS ENTRE:

L:Q<HAS BLUMENAU-BRUSQUE
SAlDA DE BLUMENAU: - (De z.as às 6.as feiras às 7, 10,13,
14 e '1& horiuÍ) _;_ Gt�s sábados às 7, 10, 13, e 1<1 horas) - Aos

Domingos às 10 horas.
'

SAlDA .DE �RUSQ.UE: - (Dias úteis às 7, 10, 16' c 2.0 Motas)
(Aos Dcmíngns.vàs ..

18 horas).
. LINH�S BRUSQUE-FLORIANO'POLIS

S�IDA:DE.I!RUS�lU.É: - (z.as à Sábados àS! 6, 8,.�5 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\N:O'POLIS: - (De 2.as à s.as feiras às
7, 1'6 e 17 hrs.) ..,- (Aos sábados, às 7, 14 e 16 hrs.)

,

LINlIÁS BRUSQUE-ITAJAI'
SAIDA DE BRUSQUE: - 2,as à. Sábados às 7 c' ÍG horas.
SAlDA DE ITAJAI': - 2.as ã Sábados ãs 3 c 13 horas.

.

LiNHA ITAJAX'-JOINvILE;'
H Ó it Á R I Ó S:

SAmA DE ITAiÁl': - De 2.as a. sábadà as "4, e. 15,15 horas.

SAlDA DE JOiNVILE: - De s.as a. sábado as 7,30 e 1:;,00 hrs.

LINHAS NOVA TRENTO-FLÓRIANO'POLlS
_

SAlDA DE N., TR1):NTO - 2.as, 4.a5 e ,6;as feiras; às'7 horas.

SAmA DE.','FPoàs. '- 'z.as," 4.a5 e 6i'a� Ú,iraS
..

'às, 16 horas.

_*_:_ _"'_ _'*'_

veu:
"A mudança nunca é feita

sem' Inconvenientes, nem

AUTOVIAÇÃO HASSE
Atendendo às necessidades e conveniencia dos srs, passageiros,

a A";to' Viaçã� Hass�. acaba de estabelecer no�o horarío dos

seus' transportes Cioietivos. os quais já entraram em
'.
vigor, e

que obedecerão ao seguinte: _.',
PARTmÁs DE,BL'lÍMENAU: (diáriamente): 6 horas _.:. ônibus;

9 horas _:_ onibus;' 13,30 - onnms, 14,30 onibus ('ia Ibirama);
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (dlâríamente) 5,30 horas - oní

bus,(via-Ibirama);'9 horas - onibus; 12 horf;lS -:- �nibus; 15

horas ''''-. ónibus.

������-r4"'J..�"§.���������

I JUi?C
DlRElTO

i
CO>IARCA DE RIQ

j :UL I
·1 O j.)outor Cantídim do Amaral e Sil:va, Juiz de Di-I

reíto da Comarca de Rio do Sul. Estado de Santa

I
.

Catarina, na fórma de Lei, etc .. :
,

.' TORNA público, de acordo com o que determina ii
lei que regula a nacionalidade brasileir-a, que por parte
d�RICARDO TARUHN, lhe foi dirigida a seguinte peti- �
çao: - "Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca

dei
Rio do SuLRICARDO TARUHN, filho de Roberto Taruhn
e de Ema Voli, natunal da Alemanha, com 50 anos de ida-

.

de. in;lust�ial, residente em Perimbó, distrito de Ituporan
ga, há mais de 26 anos, pretendendo adquirir o título de,
claratório de naturalização brasileira, de vêz que já re-

. ll1:_nciou, de fato, desde muito tempo, a nacionalidade ale-

"�,

ma, vem declarar a V· Excia, o seguinte: 1) - que tem
�, residencia contínua no Brasil há mais de 26 anos; 2) - ��!� que, em .�5 de [ulho de 1934 pela Constituição à época

�,ir."
, vigente, Ja� a favo:, do sunlícante se haviam operado, des-

" de �Ulto, estes três pressuoostos, a) residia no Brasil; b) .

i
pOSSUIa bens Iinóveis; e). tinha filhos brasileiros- 3) - que �

· �a!=>� ler e escrever a hngua portuguesa; 4, - que, sendo

I:· l,Qlcl31lmente lavEador, é industrial e possui bens suficíen

i' tes a manut:ençao própria e da f�mi1ja; 5) - que. tem
'I bom procedImento; 6) - que, nao está processado ou

� pronunciado e que jamais foi condenado. Tomadas por �.� termo as decla�.açoes do suplicante e just1fi'cados esses fa- Õ

'1
tos com as testemunhas constantes do róI incluso, junta, �
�amb�m, ?s documentos cpmprobatór'Ios dos seguintes ô�, Itens. a) Que se casou em 1tuporanga, neste Estado, a 14

'

d� ago.sto de 19:2?, .com Lodola Elisabeih Schiestl, de na- �

I
ClOn�l?ade.brasIIelra. (doc. 11. 2); b) -- que tem fHhos't'
br�silelros, a saber: 1-111degarda, nascida em Pel'imbó, dis- �

- trIto de.��oranga, !'lO diil 24 de jUllho de 19{!7 (doc. n. �

,,: 3); Erna 7aru1111, nascida em Perimbó. distrito de Itupo- $
: ranga, no dia 13 de setembro de 1928 (doc. n. 4l; c) que it
� é pr.oprietárío de imovel situado no Alto P-erimbó, adqui- �rido em, 26 de agosto de 1931, conforme escritura lav-rada �pelo escrivão distri'1:al de SaJ,to Grande, entã@ pertencente �

a Bom Retil'(ll, sendo hoje mun.ici�)Ío autonomo com o no- �
me de Ituporanga, !Jertencente à Comarca de Rio do ,Sul, Z�
como prova de propriedade, junta a certidão a-o Registro �
de Imóveis (doc· n. 5); d) Que apresenta a sua folha-corri- t..
da (doc. n. 6). Pelo exposto: Requer a V. Excia. se digr.le

Idesignar dia, hora e lugar para, sel'em tomadas por tel'illO
'':

sua,s declarações e inquiridas í'}s testemunhas abaixo, S0- ..
bre os it�ns ms. I! 4: e 5 da !.J:_esente _inicial. bem como sô-

i'fbre o teor da mesma, q.ue nao esteJa pl'ovado por docu�
�entos. Requer ainda que, tomada:;; as declarações" ou-

.

vlJias, a� testem:ll1ha� e preen?hidas as demais íormalida- Sdes legaIS, prOVIdenCIe V. Excla., nos termos do artigo 6 c �
d�mais da, lei n. 813, de 18 de setembro' de 1949, a !":xpedi- .,�
ç<;t0 do tItulo declamtório da naturalíza�ão do SUJillican- �te, que se ODera IPSO FATO ATQUE JURE. O Suulica'nte �ftindamen�a o seu pedido na lei citada e no aéoidãõ unâni- "'�
me do Tnbunal Federal c:.e Recursos, proferido r�o agra- �t
vo de ueticão n. 962 de Sao PauJo, conforme ReVISta Fo- ��

S rense CXXxII, 1950, pág. 441 c seguintes. Enquadra-se, ��
#. '

no caso, o suplicante. que l',:sid}a 1.10 BI:asil el�'l 15 de j�ll�o ç�
�' de 1934, possuia aqUI bens lmovelS e tmha fllhos brasllel-1t,

ros ...
" Dêsse mo.do, quando os tres ulUmos pressupostos (-\

� se realizaram. (PossuIr Imóveis no Brasil, ter filhos bra- S� sileiros e residir 110 Brasil)", ... o suplicante" "adquiriu �+,
� a nadonálidade brasileiF3 lJela naturalização inexpressa, �
�

qu� se opera ipso fato atque jure" (pág. 14'42 da Revista �
8 citada). Por isso requer' a V. Excia. o seR títu.lo declarató- 3

, rio de naturalização· Proiesta .. se Dela apresentação de ou- �
tros documentos, a critério de V. Excia .. Pede que, autua-I'da e !>rocessada com a intimação do 'Dr. PromotOl� Púb1íco,
e na fórma da lei seja afinal sentenciado. Para efeitos
fiscais Cr$ 1.000.00 (mil cruzeiros) soJ.5re 3,5'0 de estam- ,

pilhas Federais e 3,50 de estampilhas estaduais lia-se o

seguin!�: Ituporanga, S de setembro oe 1952. (as.) Ri
cardo Tarulm. RóI., DAS TESTEMUNHAS .. 1:a) Dr· Max
Pories, brasileiro, naturalizado, casàdo, administrador da

I
Casa de Saúde N. S. das Graças, em Ituporanga; 2.a) Ber
nardino Vaz Berges, brasileiro. casado, farmaceutico, re-

ISidente
na cidade de Ituporanga; 3,a) AscendÍl'lo Alvez,

.PONTOS DE.

'brasileirO,
viúvo. do comércio, domiciliado e residente mi 4

AUTOMOVEIS� cidade de Ituporanga; 4.a) A;rtur Siewert, brasi�éiro, ca

I�I. Rio Branco .. 1200 . sa,do; J::�sidente na cidade de Rio do Sul, f'l'n sultlstituiçã0
'

Pl'Rça'Dz:. Elumenau 1·10'::1 I à primeira testemunha, qUEl se acha' ausente_
e 11'18

II
DESPACHO: Publiquem-se euítàis no smna!i.ál'io

"NO'Va!R�f!, B•. Retiro'� oI ,. i � Era", desta 'cidade, e n.o ,diáriQ "A Nação", que se edita em
- o x (I � l' BlUIne;n.au e circula nesta cidade, !}ara ciêncía pÚblIca fa- �

Imp'os'los 'plngp I�· ���oa:tl���2�er�:;d::;��::.g;i� d� �����5.��.���·_:!
,

'

U' °901' IIJ <A:S���a�a,��:t��:l:t�e:��Le :;�;; ;P:::;:n�:r�;;;�;: S
.,1,'. naçao fUl;nilamentaqa, mandou o MeretlsSln10 Juiz de Direj- 8

:NA', FAZEN:[);a
; ,

�
to da Comar��1 s� lavrasse, o �l'esente edital, que será afi- �

"MUNICIPAL
'. xado nó lugar de costuine, e ;�ublicado pelo jornal "A Na- �, ção", de BI�enau e t:e1ú lócal "Nova Era", Dado e pas- ��. Está..sendo cobrado, du-

'I
sade 11€.'3t.a cIdade .de RIO do Sul, enllneu cartório, aos Ge· 'f.

ran�e' êste mês, () imposto � zessete dl<lS, do mes.. dc outubro do ano de mil'novecentos 2'A:
, predial (2.0 semestre) . e

. e cil1�oellta � dois. Eü ,(as.) Ric!"rd? Bugmann, Escrivão, Zí,taxas: de consuhio d'agua,
,

§
o datIlografeI, subscrevI e dou fe. RIO do Sul 17 de outu- t1.' até' o dia 15· "

.

bro de 1952. (as·) Cantídio db ,Nnaral e Si1�a - Juiz de ��
· Direito·

,', '. �
NA' COLETORIA, . ;�: '" . '

• C�:r--TAJÃ,?""
.

. $FEDEitAí:.. .

� . CERTlFlpO c do� fel::que, tl_VC !:lcnda para cX'}Iedir!Durante este mês.' será. �
.

o !Il'�ente t;dltal, !1O dIa ·1,) do mes em curso, às 11uatorze �feito o atÜCional rcstiLUi-' � h(_!ras. - Rm do �uI, 17 de· 1JutllDrQ de .r!J5�. � O :EHcr!� �
,. vel. " t· no: - (As,) RICARDO BUGI\'lANN.. �

:).���....ç����;.o;f;.·?;I.�!'>�;�;��'If.·$j�����·��..;.'"",...'-�:;�::f,,;.�;.�� ...·':?'__�_L.;J'.,<" '" ; :J';'; �. r?' t....II " • ,.., J ., ./" .,I' f-.� .... ","i'�.'$�

,E" uma. lástima
que isso 'aconteça. Enquallto
i li s 0, continüam.,a vir, para
cá màcedônios...; abexíns, nô
mades do i'deserto da Líbia,
negróides 'dó Kalahari, . saltea
dores do de�eitó da: Arábia ou

fâmuicis do rei de Transjordâ
nia. Vêm, para aqui, porque '

se ''i'é�orihecem IiéÍes aptidões I:ágrí�olas ,(S.ic)" dão-lhe passa
portes e alvarás de . . . boa!
vontade.. 'E' aqui, quando I
chegam, não há 'remédio; nin
guém deseJ�' o concurso dos

I pastores, nã6 hã ,pastos" nem

cabras, nem b!}des, nem ca

melas'para' . 'êles. Tornam-se

assim, bons pensionistas do

Estudo, , representando pela
" acolhedora hospedaria da
Ilha' das Flores. Muito bem
o governo deveria, então, con�

I ceder uma chance a êsses nô
mades, dàndo-lhes de presente
wna colônia, de "bodes" na

terra

UIIit Itrodllfo do �

10. UCOJl DE CICIO XlVIIi S/I

_,,__ '0
__ *_

EMPRESA AUTO VIACiO ,RIO DO JESTO
: '." . "

SAlDA DE RIQ DO TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,30 HORAS'.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 -IlORAS.

'

SAlDAS DE, BLUME:NAU: (Defl'0!lte ao prédio Ida Mútua, Ca

tarinense):
DIAS DE, SEl\'lANA: - .às 9, 11, l..6,311 HORAS.

AOS DOMINGOS: - � 8,30, 11.14, IS .e 19 HORAS.

l,áiatl'l'O
1lint14C1116
_tn.·u
úll.lI. Alllo
1II_.e' II Jl1Il'a-
4ónn.lJem
8&1J0J:. Dlo
acBtria&ente.

_.__ *
__0_

EXPRESSO BlUMENAU..(URITIBA
Endereço Teiegráfico: "LIMOUSÍNES'"

AGilNCIAl BLUMENAU: Rua 15 de Nov. iH. 313 - Fone: 100:!

AGÊNCIA CURITmA: ltua'I5 de No,rembro, nr. 629.
_.:ii:__*__�_

,,' .

BlUMENAU ..JOINVILE
. Dr. Aires Goncalves

I
"

'

. '

. _,.,,�DVOGADO_
,

�l�encia ê ,e8CrltórlOI
'-'- RLUMENAtl �

I KUll Brusque••5 - "6ne: U'UI

da CEXIM 'deviam ser ,tdma�'

das imédiata11lente. Um mês
mais de espera, haveria falta
daqueles pródutos" .

'" I f

VIAGENS RA'PIDAS E SEGURAS
---' SO' NO, --

EXPRESSO ANDORllNHA,

Informações Uteis
lfARMACIA.· DE

P:t.A:N'l'AO
"

A!!ha-se de plantíÍo, de
20 a' 26 d� corrente, a

. FAR.MACIA, ELLINGER,
à;'rtíit<i� ,déNov.; m. 588

. '$LEF;p�!·MUS·lTO..
. CHh.t,us:uO :

�O�IC4\ "
_ ••

..

1018
'SOMBEmOS •• 1148

H.OSPITAIS:
Santa b�abel .. •• 1196
Santa Catarina .• ., 1133
14Ubiclpã! •• • _ • o 1208

. ASSiStencia Publica

.

A' disposição (ia popu-
4tção local, er;tcontra-se no
Hosp)tal Santo .A:ntonio,·
a ambulância de "AsSis- ..

tenciâ Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos. os casos' urgentes
4,e. . enfermidade QU de
fer�mentos grav.es, a

qualquer nor.a do dia ou

da noite.

Láxativo àilti-'flCido
'

contra as àzias.

.

Ação suave e dúrádourl.�' '

Sem. sabor «:I ,não

., tABORATÓ·RiO· LICOR � DE: CACAU:· XAVIER �,S;q A. .

�
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rcWi•• ,•••
De ferro redonqº fín_!}m_�
ecebadas :/

l .. '-

i�.-
_---

Estampado, estanhado, tom Z Sd't� ...
, ta, para gélo i$ -'!fi>

---

li!1:I);'IIJ-JJ '� ',�,
"

Da afamada'marca I. P. L. clcionddo PO;{Motor G. E. norte.amcricdno de l�t!.Pj.'

limM·J:tJ:I4:It'J
Automiitico, reguloldo por Ihermoste
to florlC-dmericano, IJIdrCd RANCO

I

j
I
I

i
r

I· PRESO POR VENDER

.-

oao servem'

I S. PAULO, 22 (Meridtorrali • autoridades apuraram' ,que., 'Q",

"
- A Polícia prendeu o ale- sr. José Wartzfeld transaeio-.
mão José Wartzfeld, morador nava com �r:ilhantcs sem pa-:
no Rio de Janeiro quando tente e regístro de vendedor

I trarisportava mais de um mi- am_?ulante, sem, .outra, áulprj....
lhão de cruzeiros em joias. As ,zaçao legal., .•• ,

,

JOIAS ILEGALMENTE·

Rua 15 de Novembro.887 ...:_ Fone 1399'

,

BANCO
'

IHDU'STRIA 'E COME'RCIO DE SAtUA
- Matriz: I T A J A I'

de Fevereiro de 1935

(ATARINA
RIO, tB.J.I.) -, ° jorna- "criadores de cabras". O 'pois. se tívéssemos > o co

lista Benzval de Oliveira episódio' é mesmo! curioso, nhecímento exato da nossa

publicou no 'vespertmó "O e até certo ponto chega geografia econômica" issc:
MUNDO", a seguinte 'crô- mesma despertar hilarieda- não terta acontecído.pois o
nicà:: 'Um vespertino des- de. O Ministério do Tra- ',I ::rasil não posrui zonas

Itá capital, veiculou' uma .balho, ,ligado com as auto- econômicas ·)p,le se façam
notícia que chamou" a aten-, rida�es da J1rl1;igração, está "dações es:).:'(:L:i� de, bodes
ção do cronista- Trata-se por sua vez, tomando pro": {' cabras !'Tfste ps.s, os
de uma leva de 137 inú- vidências para que êsses caprinos existentes, (�SP:;;.-I

'

Total do não exigível ••.•

.grantes macedônios que pa- "pastores de cabras" reter- lham-se P0ê.' quase tôdas as r '.
"

ira aqui, veio, há seis meses, nem às suas ester-eis mon- suas áreas terrttoi-íais ha- r Total dos depósitos em 30.6.523 . . . Cr$ 680.000.000;0'0
.eneaminhada pelo ex"fRnto: tanhas macedônias. 'I'ivés- bítadas pele, homem 'e sün! AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS t'RAÇ \8 DO 11;8-'
Ccàníté Mundíal.: de Refu- semos um órgão' adequa- criados corno �nimais deli, 'FADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURrrmA
giados e, certamente, com a do e suficientemente apa- quintal, dornéstic(}s, na mais' Ta:lWas de Depó.:itos
anuência do Conselho, de trelhado para ,realizar uma completa, dispersividade. I

Deuosítos a vista (sem límíte) 2% DEPO·S!TOS A PRAZO FIXO
Imigração e Colonização. política dei imigração e C(J- Não díspernos, portanto, de DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5;1/2%,1!:sses imigrantes, a .despeí- 10n).zaçã'O à altura .das 110S- uma zona definida de cria- Limite de Cr$ 2'1)0.000,00 4,1/2% Prazo mfnimo:de 12 mêses, ,6�bo dás provídências .toma- saS: necessidades' e com' a ção, como' acontece: eO!nl'.o :Limite de Cr$ 5tlO.OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'V!O,'das para;; seu aproveita- o'bfeti'vidade que o caso gado vacum e '0I gado lani- DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias

.'

4$',mento, continuam: "hospe- comporta, para aqui não gero, Corno se vê, faz-nos Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias
'

4. 1/2% '

dados" na Jilha das Flores, teriam vindo êsses exóti- falta um órgão autônomo, I (t::!etiradas semanais Cr$ 20.000.00) Aviso de 120 dias 5%
pois as autoridades da .Imí- cos imigrantes, que são, que supervisione ê p'olítica: CAP ITALIZAÇAO SEMESTRALgração não consegüíram j�s�iça se lhes faç�, m.er�s de Imigração e: coloniza-I ABRA UMA CON'!'A NO "1N C O" E PAGUE COM CHEQUEmesmo, encontrar condi- vítãmas da nossa nnprevi-
ções de trabalha para êsses dêncía e incapacidade. (Conclui 113 z.a página letra 1.>]

Fundado em 23

Capital integralizado
Aumento de, Capital

Endere�o Teleg �'iNCO}j
Cr$ 22.500.000,00 <

.

27 .500.0g0PO.

Fundo de reserva ..

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00 '

'
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s HOTEl. JOHNSCHER
J
I

GRANDE HOTEL
,MODERNO

,Rua 15 de Novembro - 1336 Blumenau

Oferece aQS seus dtsttntos clientes c amigos,
os seus incompar;\vcis artigos

CINTAS BOLAS
BOLSAS :lUALAS
REDEAS PASTAS
COLEIRAS CARTEIRAS

Só na tradicional "CASA DAS MALAS" que V. S. encontrará a

maior e mais variado sortimento em 3rtig'os de couro.

Telei. 55,56

o medo -ê' um do" pior=:; defei- rigos fios .elétrícos,
to'.' que voei! pode inst

í

lo.r eru 1: fornos. escadas ele .. 113S, não

;113, crtança. ]!i, .'111 ET\·"r.t.l pu!' mostre o menor pânico, qua,.10
cento dos casos, vuce -, !"Ü {'U '8. criaur;fl, catr em alguma. ..
mãc .

- [.. dírctamonte respousc- Contra. a força dos dementos.
vel pelo medo que as e";�lnulO use (} seu bom senso e a sua cal
adc.uirem. Ao u'tcit:'eJ'e.ni. (I:': ]Jf -! ma, H. fim Up que", e\'ÍHl\ça. niio
1 r, !�: ])r�ticar!lcnl . tlesconheccru ' ... I cresça sempre arlledl'onta.:::J.�J. to

roedo. Ele�j t:ab�n! que Pl)ll�l!l trurnendo diante de qualquer coi
car do ca.rrrnuo. "Q1_!e 111H r::c;_;f_i10!" Bar aempr e a procuro U� proteçáo
ro pode morder, que um e,-u' ;T) deba íxo da saa cl� :;'1.:!.

lt{'d.� abalar a caaa. Mas. t:::1e ..... &�

!�\lal:nt.::_!ln. com bar-ulhos
...

'ii1::iJeJf)..,') que. ('�-..;_ lil l",t('. h::' ;1 eu«

atiLudi> '.- il,' pai 011 de mãe' -- ..

Wll tais' ctrcursstancías que p: 0-

\,.ôc'll·á :i uiunlf'cstncâo e o cres

cmcnto (lo medo 1\'1. criança. Ba

rulhos Jnespcrudos -issustam

qualquer um. YOc:_"� a. cl!;iunça. ou I
unalqucr PCS;;C·'L. /\0 'w,-,j" de n
la I'I11ar-Sp" [ai o que ecmun ícnrra
o �nlrUO h cr-iança, procure �lca!,·
luar ..sc.

-

v Trovâo r,�lnc�. c1tingiu
nlngucm .. Um raio é ma.s

goso-, . IWli; . nâo há razão
cair 'em pân'co,
A á6U� é outro elemento

6111'j)l'�Za na vida ue uma criança.
Ela pode ser tretnada e tuduzída

,

,_fi:' adõl'ái�la: 'banho.

I '

uE aio fie elqueçat,!!
PARA o CONCERTO DO SEU RADIO 50' A OFICINAl

I 80
o mais conceituado c tra- I
dícíonal Hotel de Curitiba I

I
I

f
I
I

serviço de Restau- I
- Diner concerto I Cozinha de primeira or

I dem - Díner concerto
, '

Lavanderia I -

propr�a ,a ,yapGr � Frigo-! Lavanderia proptia a va-
nfico - .Jardnn I por - Frigorificos.

francl$CO l. Johitscher ". fia. :

,

70 quartos com agua cor
rente. Apartamentos
com banheiro particular e

telefone

Elevad,or - Espaçosos Sa- -
Iões de Restaurante, Fes
tas, Banquetes. etc.

American Bar
=
=

ança ao, mal' ou iI' pscina
cuídadosarnentc. Não 8funcl.. il

cábêça. �o garoí o n'água 'Jogo no

seu '!?rímeiro conzato com a á.gua: VINHO CASEIRO
Isso' cortará a re�pil:açii(} c é o

l' Esta. rf'ceita é gostosa princ'
bastant c para. ,:ssusta-Io. torlla�l-

.

palmente se servida gelada;
do-se urna {[If.culdade. depots. "'úrafas de água. 1 g·anafa. ue

fazê-lo gostar da água. Aa hora. �lcool; 1/� ga;'rnfa. de vinho ttn

do banho, e mcasa. seja 'ha.bifido to c1tu<tc: !fi gramas d.] acido

sa. Transforme-o numa brinca, t:J.rtárico; 1 qu ilo de açúcar i-e

de'ras.. Deixe que ele brin.quc fmil do. Mcpa. aq ires gar rnf'3s de

com a espuma do seu sabonete agua: til'P t x ca.ra. dessa água.
especial para criar.�a, deixe qur separe c ponha o resto num:). t.
êle bata com as rnãox.nnas TI'" á- g('la :;rande: junt e o alcool. o \'1

gua. acostume-o a sentir a água nho o acido tarlb.ricO � o açu�>ir
na cabeça e no rosto. Natural, para fazer uma calda quiIi�cda
m:lnte. tome as precauções eIé· co 111::1 :�icara de água qrrc flcoú

mentares para que a criança. ':Separacla; misture bem os ingre
não escorrEgue. Use um péquen.o dientes e depo's junte a calda

tapete de borracha na banheiri- queimuda Quardo o:1f\'e1' mO!lla.
nha. E. ensille·o cedo a. não s,; Mi.stul''' tudo aquilo muito b::m.

mover dent.ro do banheiro sem Filtre em papel e engarrafe.
segurar Co mas mãos em am- SANDUICHE DE SARDINHA

bas os lados, UMA 1atR dl\ sal'tiinha; 1 ca-

Para. a cr'a.r.",a. voeI:> -- pai ou lher de sopa de manteiga; 1 co

mãe, - represel?ta poder 'c segu-I po de deile: 1 gemo, crúa; 1 cc

rança. Conduza-a com tato e sua 'lhEI' di! sopa de maizena.

vida;d_e., nl1l.llte.nÇlo�a, fora dos 1'€1- Amasse bem a sard:nha.; (Ies-

BISCOiTO SALGADWHO,
para "Cocktail"

Amasse 150 gramas de
.
mar,.

tetza, i50 gramas de farip1_le. do:

tr'i;;'o. 150 gramas de queijo de l

7I-íí�\as. I ""te deve e"tar bem -0.- f i
masi'adoL Enrole (h'

_ ;;ros5u':�t 1\.de urn l��PÜ�._ corte e�n "pe_d����'
nbos ll· II ctma.. e I ve. a ,2.8. a·

'em forno brando. C1n tauole!�o

palv.lhado com farinJ1â üe trv-

rín11a; 20 gr<ô. d..! manteiga: lO ..;
gramas de chocolate em tabletes
,cu em pó; 3 gemas de 0\"0 e !
claras; uma p,tada de sal.
Faça ,prinle'ro ferver o l'!ite

com o açucar e o sal; diJpois jun
te a farinha, que tcrápl·ccedent'!.
mente dissolvido com um pouco
de leite frio e raça cozinhar por
res ou quat!o milliUtos mexi)ndl)
eontinuamente com uma coh,!'!'
d.:; l?au; tire a panela do fogo
e m'sturc ao composto II c11oc,,
Iate (se escoll�er o cuucola.te :!iü •

tahi2tes faça-o antes :tmolcc,,"'
no forno co)D poucas gotas ue
le".e; se escolheu o chocolate ê:T,J ;
pô dissolya-o com pouco l�ite I ;.

frio};. me:m, uc me quartdo tudo •. ,

estiver bem mistura.do acrescen- il
te 0, llJar.�Hig<l depois aI.! g-en1as,':

.

uma i>o1' ....ez. e Dr fim aSChl"1.:3 ;

'batidas em nev�. ponh::r o com·

'

p�st(l numa forma de vidro c 11,,1
,-:lhe de agucar � lXlnha em fOi'·

já quente, por meia 1101',:1.
ou meno". O forno dev"
em t�mperatura' 'U1od�ra

VENDE Ca�imiras, 'IropÍcais,. Alpaeas, C;lmb�aias,
bardinesi LINHOS: Nacionais e Estraüteíros.

'

--------OOUl�--��

Agora PELO NOV(» I'LANO 1H1: l1'A(M:l\'IENTO
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Dentistas

i,SoFreu raJicaís
�
§
::

�--�--...........�------------------------------------iI
E.' K A R M A N N .§

.

CIRURGIAO DENTISTA ==

Raios ..X
Especialidade em Radiografia dentária para
--- qualquer exame médico

Rua 13rusque Telefone, �2Q3.

DR. IVO' MOSIMANN
C�rgião-DentiSt.

Rua São Paul� N. 2980 - ITOUPAVA SECA
--- BLUMF..NAU ---

Deu-se na

CIRURGIAO DENTISTA
AO LADO DOS CORREIOS E TJ!::LEGRAFOS

.

A' ALAMEDA RIO iUtAl'1to N:' 8
- -

-;

Médicos

DR. TELMO DUARTE PEREIRA
- CLINICA GERAL-

'. . Eppecialista em Doenças de Criança
CONSULtt'ORIO: FlorÍano Peixoto, 38 - 1. andar

: , .. __
Fone: 1197·

RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar.

DO.CORAÇÃO

veram organizar um novo car
net, ou melhor, mudá-Io �ua�.
se que totulmente..

Assim é 'Jue o prélio Carlos

Renaux x Olimpico, que de
veria ser efetuado domingo
último, ficou para o dia 26,
portanto, uma semana após,
tendo por local o Estádio, Au

gusto Bauer, em. Brusque- Co
mo fecho do turno do cam

peonato, não mais teremos o

nosso clássico, marcado para
o dia 9 de novembro e sim a

partida Carlos Renaux x Pai

sandú. Os jogos, como antes

por nós fôra previsto, termi-

DOENÇAS
do Palmeiras fez

Com o afastamento das �é

quipes do Guaraní F. C., dos

campeonatos das categorias
de profissionais. aspirantes lê

[uvenís, tambem a tabela da
disputa entre os craques-mi
rins do nosso, futebol teve de'

ser alterada, sendo 'marcadas
novas datas. Já depois de a�

manhã, no gramado do Pal

Esporte-Clube.

DR. CARVALHO

(Eleetreeardingrafla)
Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)

Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Buseh

Usando da palavra, o rspresen-

presentes que Os motivos 3.h'ga
dos- pelo G\iaraní· são oastantc

justificáveis, dai esperar 'lU�

_Liga

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO [AMARA
DOENÇAS INTERNAS

I OPERAÇõES ONDAS CIJRTAS
1 Cimsultól'io; TravebSQ 4 de Fevereirõ, 3
! Fones: 1433 e 1226

!â <z=_.,., .._,------------��=

II ",",""j��m��!���� e"!�����Sénhoraa. f
§ � Consultas no Hospital Santa Catarina' ';,
- i Das 9 às 11 e das 151/2 às 1'1.hs..

I
ª ::

ª! �- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA ª �

�J
_

"." ::: 1::
';., _�='_·:S ::

:: ="
= �'�"---------------------------.-��-.--.-------------- S'
5 ==

....:
INSTITU'l'O DE OLHOS

=::_: =:::
OUVIDOS _..:: NARIZ E GARGANTA

� '" � ·:DRS. TAVARES e HEUSI .. ,.

I
I
I
�!.-----
'e CUNICA DE OLHOS,
a OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
a..Jistente iia Faculdade õe 1Ilediclna da UniversIdado �u BraiU

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. � CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital Santa Isabel

ASSIST1l:NCIA.

ELE'l'RlCIDADE ·frn,/o'DICA.·",_; �EPOUSO .,:... �ESI.NTOXICAÇÕES'··� ALCOO�

LISft.lO - TRATAI\IENTOS ESPEC�ALIZADOS� �, _'_

AVENIDA MUNHOZ DÁ. ROCHA N. 1247 - Fonê, 3055
ENDEREÇO TFLEGRA'FICO: PSIQUIATRA

C U li I T I B A P A.R A N A'

RUA XV DE NOV., 1135 - 10, ANDAR

INSTITUTO DE RADfUM
-_ DR. A. ODEBRECHT--

Embora o Tiradentes
barr-ador'iense tenha soore-

na verdade, ataques bastante
coordenados .

dé ambos os 1a-
.

. dos, entretanto- os dos coman

dados de: Krause

perigoso, ja. que, havia mais

infiltração e mais sentído ob-

Advogados

DR. PAULO MALTA FERRAZ
ADVOGADO

ESpecialidade: Defesa doa empregadores perante a
Justiça do Trabálho
ESCRITO'RIO: Rua 15 de Novembro n.o 3'39 - r.o
'andar - Telefone 1447
Residência: Rua Bonifácio Cunha StN _

DR. HERDE RT GEOIG �.
,

vem ser esquecidas. Voltemos' gueíro o fez "defeituosamente;
a partida. Esta, esteve bas-, indo a bola à1càn�ar: a esquer
tante movimentada, com os. da com Edmundo. Este rápi
dois times apresentando muita pído virou e KrauSe na eorrl- , II

combatividade, empenhando- Ida, embora acossado, assina-
l

'ri
se em luta com vontade fer- lou inapelavelmente. Isto aos

-rea de vencer. Jâ aos 45 se- '35 minutos. ;NãO. restá- dúvâ
gundos de jego o gremio ti

jucano abre a contagem por da do elube �tajaiel.'l8�,
.

pois,
intermédio do politeiro direh 11(15' últnnos :jogOs·.em que vem
to Peixer, que arrematou com "tolna,ndo paitê; .. tem-·apresen-;
êxito, depois de uma jogada tado boas qualidades.
individual. Até os to mínu- Os quadros ?stiv�rilm assim
tos de luta ambas as eqúípes constituídos: .. ,

.

TIRADE�TES·'. I)E' TIJU-

ADVOGADO
ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - BLUru:EN�U

FONE - 15-31

ADVOGADG

Edífíêio t4MUTUA", L° andar =� Salas 13-14
Fones: 1150 - 1375 .- Caixa. Postal. 506
-- BLUMENAU - Sts. Catarina-

. Corre fores

UlMÉR. tAFfRONI

Rua Maranhão N. 2
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1.urnento
,
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est --dantes locais
Industrial areia

ser.íhes ..á oferecida ...

»

CARACAS, 22 (DP) .. - LTm
funcionário da Segurança Na
cional Venezuelana auncíou
ter sido morto a tiros, duran
te a noite passada. o sccrctá
rio geral da Ação Democrátj
ca, Leonardo Ruiz Pineda, que
se achava foragido e uglndo
clandestinamente desde que
aquele partido fôra fechado,
quatro anos atraz. Pineda Joi
afinal localizado, quando pas-

VENDA OESTE OIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHIC

ri asia da funda
migos d in do .

ent re:;ues aos venccdorca

}lIOVH!; ncronautícas :

Pr felt.ura Municipal;
Hcr+ng ; Industria T":dil

Victor
Cia.

ao pOYO r osulcns , o m a.ior

Bering: Herrnes M:!cedo S. A.;

Prosdoc'mo SIA; Vieirc; Bruns

S/A; Otica scusset: IT.·'lLC'SC"

Her inz : "-'\-at';�"; Ci�c ""iTO .lo

Sul: T'ru.nsport.es Aér-eo.s C'.lttl.rl
lH'l1EC; Casa. Ca�a e p2';:"'r'; \\···l�

t '." Schmidt S/_\; Cia, <]" Cigar
ros Su.da.n ; Auto-Viação Catnr .

liensc: \V Ily Sievert.
'comando. para treinamento.

iniciador dos entendimentos
Dado Azambu-

ANIVERSA'RIOi:;

Para o proxímo dom.nj;o !.J-

conx .. Ida.dos tc., 1.Ol113.r l}'1Tl �

suculenta chnr-ra s c .1·1..3.•
Trata-se duma 111Ui justa hom v:

"\V3l1c:l'

SEGUROS I
BOAVISTf�!

interesses da

Apelo do sr. John ievis
• ••

ao} grevistas mmelros
NOVA IORQüE. 21 rLco,

dósta ci:J::1.Jc .: d<.� outn..
').'� t'� 1� l'

»nd e essa modaldadc .de ,esl!ortt·
o -t- ,:.11 ; l":-�n{')\: numero dp adeptos.
l'ari? {1;-' p�nee::.1()re� de..; ss: E'.:�r'{'

�ição f'o ru t11 instituidos

PI i;rll OSl OI2\' cldos pelo r. ornr-r

cio c íncíústrra locais.

�e}lU� i

. I
Ssndn u mU'1S muu C P os L'.':'ô I

l!(1'-O,; d·) E,wc;o de Santa ('{'�J.-
"

\-' n'\ o progr �-:;�o de R!o do Si!'

�,l�'to dm·".� al;uolc� que fl'1ui re A propósito da "15_a Exposi- ! dê a .rnaís ampla divu lgaçãu ] l'OS �eixa:':,m di? comparecor :1')

"i'l ln mu'to embora lQO 1'0. - cão Agro-Pecuária à Prêmio e 1 deste certame para que o mes serv.co. fl'';,-' ao r eu trar..c OJJ>l I
':r • OI ti �o ., 1· •• •

1': !.
• . I r!l .nc p o ue "n.anhúm t.rabu.lhoSUlJn1 o esLD6'lO e._ anos. Feira". a realísarse de 19 a Imo seja coroado do mais hr i- <" . �'''''', , l-,. rD' f::l •

.. ·os · ... micos d'" CI"Oi11ea c-·' r • t " • • 1:--'-1'"- cün� .. d,O • Eunuanto .� .. l). O, 1\ ert � � b' t�' 1
t 23 de Novembro prOXlmo. em

'Ilhante
êxito. Atenciosamente, l1J' ""t]",,,,, do S'nr1ic"to nos

..

jÕ_('r�" o -, I�.l" (.l�l e-..:.:: .1"'1 TI 18..l'ar.ll J j
..
c., �

,
.... .... r. �,'

:,��;-O -s kl;eí�' e 'ag�l'''' e�ta.·ll;é! I
Júlio de Castílhos, Rio Gran- (Ass.) Major Teófilo Berne-l n ir-os .Ioh n Lewys convocou :�

abordando o assunto. Ias! J):."'- de do Sul. recebeu 0, prefeito! vitz _ Presidente. _ No- d,:"entos membr�<l .

da COlll�S",.�'}d que uma Id êla, Vi.o tmr»- tv n- Hercilio Deekc da Associação bri L' S
or-tentudors. do S111d.cato para ,�-o -". .. vem 1'1110 ourelrO ecre-, 1'- "T h' zt

., ::1-0te venha. :] sofrer um golpe i.un
R 1 d J '1' d C t'll _ ....

m,tn .a, eUl n a,q n", on, atml �,

- 1
.ura e u 10 e as 1 10", tano Geral' , di�cuti� a "'ituação .1'ude P 111 SperaUl:" _ L. _ ••

SOlll�S tolos AMIGOS DE no RlO Grande do Sul, o se-

HIO DO SUL e ,;i aqui "st:J.D1.:,s guinte oficio:
ha mais de 10 anos, tenuo i;�hús "Julio de Castilhos, 6 de I
l"Íosul:.:nses. l'fto admit'mos qne:,Outubro de 1952 - Sr. Pre-
11;;ucm �e a:presente COlllú o

f ·t T d _

{JuNO do lugar, I
elO - emas a gran e ::>a-

, ,.' .
. ... , . ('" o i tisfação de le\rar ao conheci-

(_, "Ia � m1erc", ij,ll. c. lU

lmcnto
de V, S., quc prclcnde-

'''I''enlo que pretcllllm 11l\pI ':11- ,
"

' ,

>'., '.' d' nlltl'"O" f:C�ll mos reahsar a nossa 15·1} Ex-
tlO o uonHa10 0.:::.0 b .,::. � �

'/':':10, U',lU y",,, {iu� a u'n b; posição Agro-Pecuária à Prê
,; ,.·O�·llen3C5 sempre foi e .'3e-· mio e Feira" nesta cidade. nos

". motivo ti � or;:;-ulho par:l t(l'IIJ� J dias 19 a 23 de Novelnbro
,uS, próximo, ocasião em que se-
Fúdc dClnorat- 11lH'S alguns 1)".t_

,re porem", Sociedade k1caljz:1' rá tambem realizada a "2.a
tI; p;JIo ox·pl'efcito Euge'!<) l'cr. Festa Nacional do Trigo". So- I
n.:úler será fundada 'm TI:.; ,'r

�t_amo_s, �tr_oss�, _a-_ll�v'_S'1�ul com :I pa�·tieipação dos riosu-
_ _ ._

aqui nasceram c dos

t, ..m;��� c��ab;II��n�lO epr::X�,���- PRECIOSA OFERTA DO I
dê Santa catar'na, JCR EMltlO GIR II\DI

'

Sendo �. d?t'1 de 22 do �ltu�,1 do ..- . n.1'l

[f,51 as j)nra a. família Scl1l1?id-eI'
Ipnwc;lamos edas linhas para �O .,;r. lamUia G·rard'. I"'pl"C�I'.n

�tlll'pr'mcntar o g:ran�(! 'lvlig":> tante COlllill"clal ('In Hio (ln .-"111,

r�1!genio David Schnelder. cluiJ te,'e a nimia gentileza do Ui �"!':r

viu passar d:a 22 mais um "0- nos uma an1ústra de fal'iai13 rj(
de existencia. trigo, produto do Moinbo t:, ... ; ,

Saiba. I) IliOSSO distinto destc Ltda.. de Anton o P'·ad(,.

EXPOSICÃO AGRO ..PECUA'RM E fESTA NAGONAl,

uO IRi&O NA (IDADE D f JULIO DE (ASnlHO�

ropriet8rlos das Mirras de

Carvão dirigiram um apelo "(J5

fi) ncízos. p::tr'�� que aband-iu :l.Il 3.

gr éve de protesto. Segunco ()3

cornputos de ôntr.m, pele plrn,,"
trezentos e cinquenta mil minei-

�l�_1�\ 1, v, .: •

"'-.{.:_ .... ....t ••
-

__

-

.... _ .....õ:- •• '

EXPRESSO
"8 A Q J O R G E"

Viagens diárias entrc Blof'llenau.
UaJa; e Florianõpohs
, - �Gf:NCL)'S -

EM ELUMÊNAU - Hotel Ho�ct"
- Rua 15 de Nov .. 313 - F. 1tW)5
EM ITAJA!' - Mario Machade
_ Rua Hcrcilio Luz. 36 - F. 3:13
�;�1 Vt·UHlANQ'POLrS -�. Cas_Jr
qw· Hotl'l - Ull�l F Sl'Imwll.. ;,;)

- l""n� 141,9,

R;o GI'ande do Sul.
A preciosa ofeda do j'.Ell1I1Io

GirUl'di constitui sPm dmida, um

produto sHborosissimo, que muito

,ecomenda o tr;go naclo,,:!J p'r
nitirdo a que os COIl15ULitiúO:'U'
lêssa farinna dispensem lc pr'�

. fel'c,ncia.
SOll!OS g-r:-a,toH llpla �pnHl{'·F'."l ua

oferla,

c S e de
ESartlgos
fAnísstlDOS
da

"DISTINCTAn

�EVISYAS
PUBlICÁ(õE

Almanaque D' 110 PEN
SAMENTO" para 1953

Confecção
AC'.tlJ�,mos d" receber da Enl'

lrêsll. Editõra "O Pensamento"
'sta popa1al' publicação, que é,:)
'e maior tiragem em todo o Era

.H. pois <lnunlmente são disü·j
nli,los 100,000 exempla.rEs!
O êxi to al'�ançado pelo Alma

\<lque d"'O Fena:unento" no ",ii.)
la� 1n,,"'·"''; populat-ns e Hustl'a

�f{S é dt..:"yjdo 'Jt�Q :;Ió a exatid�o
.

e ;;uus predi'}oes corClO tanlbem
'. "rande yarirdadc de assuntos

(ef;:rentes à lavoura, à pccu::irla
�o comércio etc. Nú presente vo

lume, além dl;l.F; nlutérias ac;np

referidas, tratou-se cu:dadosamçn
tl' da. pvrb referente às r"c�,tac
domésticas. anedotas variadas

bem calculada secção de .As'ro
logia, curiosidades " ma.i.s mil �

Iuma cOisw, formando ao todu

l.�l,ü�_anttl broChul':'L CQ!!! 'llU:ls.:! 20D

pi.\,-grUil��
_. .._..... � ._�

são distribuidas pela

Casa I AL"!I�

Camisas � Cuecas ...

Gapas· Ternos • Blusões, ele.
'''lé
,
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