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I maDi�o�a �e feira �e
Assis eBA'rEá'liBRlAND

de porco cO'l-ida com folha. de

mandioca e teln um sabor milito
l'<,cIIUar. {'oi a sra. Elza senta

IJarelli saudada, no ágape, 'P�lo
presídenre d:t Câmara, Em seu

nome, rê"s}:luudeu à �a.nd!tf!ã.n� €)

xr , Assis: Ch3.u�aubri�llld, nas se

guíll[cs naíavras:
Se ('\1 tivesse or�o no Senhor

vinte vezes para lhe pedir nos con

cedesse o acontecimento que ago

ra presencíumos; ele não o daria
com u espontaneídade com que de-

lliberou nô-lo gratificar. Todos os

parlidos políticos de Fcira de San

; tuna se daram "rendez-vous"
�
nes ...

I
te Maniçoba, que é uma dádiva dos

vaqueiros do sertão baiano à sra,

I
Schiaparclli. A humanidade está

L
sempre dividida em dois ou mais
de doIs, desde que o paraiso come

I <:ou a ser povoado pela familia hu-

Ilnana.
Há ...l\.dão e Evat que não se

entendem. Scpara,-os o fruto do
Bem e do 1'.-1a1. Há Abel e Caim,

II Em nove discursoVargas apresentará I��;�:;;:::;:::�pnl't::::ed�::::
,

d i\ ""l

f u b
de Santana, se sentam em torno a

f
o

A ..... d '" esta mesa. Há um repouso total da-

O esquema a â;,re orma e1í ase do para as.rix�s d,:,�éstlcas. Exis-e ii;te um armístteío tácito entre as

CIDsisliria Oe"� programa de UIU piaAI frienal -- ���ei:� �:r:�:n�iV�d�7:�:O���i;:�
RIO, 23 (Mcrrd.) - O ves- apresentará um programa que do discurso de três de outu- de cordialidade que vive Feira de

f
pertino oficioso "A Noite" in- se consubstanciará num plano bro, reiterando, portanto, o Santana, neste domingo. Suaa qua
forma hoje: trienal para ser posto em exe- firme propósito do Chefe da Iídades excepcionais desafiam a

- "Como que respondendo cução logo que for concluída Nação de não fugir aos pro- homenagem que lhes rendeis Es
às críticas de que o seu apêlo a reforma do orgão governa- blemas, mas sim, ir ao encon- quecestes rancores pessoais,

.

con

de três de outubro careceu de mental. jtro dos mesmos, desmentindo ilHas de greis para vos embejjer
'objetividade, quanto à refor- A nova fala presidencial se- a versão de que seu estado de (Ies na límpida atmosfera que nos

lo
ma que deseja levar a efeito rá inspirada IH{ mesma idéia espírito éra o de passar para aconchega e nos conforta, em ter-
Com o apoio de todas as ror- outras mãos a gigantesca obra no dessa rica humanidade média,
cas políiicas, anuncia-se que o

.-----------

[que o momento exige. No no_lque são os vaqueiros do Brasil. Vê-
pre.sidente da República se di- 'vo discurso do sr. Getulio de como os fazeis felizes, como eles
rigirá dentro de alguns dias !,ARIS, 23 (VP). - Até agora, 'Vargas, anunciado para o dia se mostram contentes, porque ex-

à nação, aproveitando a

opor-,
t�es corpos carbonizados foram re- 'trinta do mês em curso de- perímeutaís a simpatia pela vídu

turuqade para apresentar UHI h�ados d.entre os de,stroços do qua- terminará, ainda, o ap�essa- rustiea e enternecedora que eles
esquema completo da referida �rl-moloI ..O desastre. ocorreu �re- menta da organização da co- levam.
reforma administrativa, f

ctsarnente as 10 horas e 32 rrunu- missão inter-parlamentar nara A página que Feira de Santana
lU, 'o.inua. mais Icnge, o sr. tos de hoje, quando o aparelho le- estudar o esquêma do govêr- hojo vive t' toda um poema, ínspí

Getulio Vargas - prossegue vantava vôo do aérodrorno militar' no relativamente à reforma
o jornal governista - conter-

f
em Le Bourgut. administrativa. ' (Conclui na 2.a pág. letra Ai

me, aliás, antecipam os matu-, -------'-0-----------------------

��1��f�;;�1e. ��ea�ô���o��� i Relatório do governo municipal Conquistado
gtcm pol'itica colheu ontem a

d d d dA "(!'iIU!lllnarde em círculos autorizados, urante O perio O O ena de 51 'li ,n� �

FEIILl Dr: S.\.�TAN.\. (Ballia), I
12 - o prefeito, o presidente da .

t'àm:lra I\I\lnicipalf vcreaüoxes e
f

autnrfüaües locais, nfere-r-eram à

sra, Eh? Schi�p:tri'lli. que aqui
\'(';0 pari, receuee :t Ordem do

J:n4. TE].: "NAÇAO"
CalD POBW. li

N.
Y:u,tueiro,. um atmoco a.comp2!......

nlldo di' uma manícoba. Esse a

lUlwnw i' eonstitllldo tle earae

o

o

de

Nações Unidas, Nova 101'- derada, na ONU; como, o re
que, 23 (DP) - Por trinta e 1 sultado de um incÚ:lente -na
quatro votos contra vinte, e I sessão, do qual é dificii tirar
dezesseis abstenções, a comís- ensinamentos com referêncías
são política especial decidiu ao fundo do debate.

SE'GUR01!
BOAVISTAi

inscrever na

Demm�-se por ser repl�
diado pelos opera ..

rios argenUnos

e

o exame das questões tunisia
na e marroquina, imediata
mente depcis da questão da
Coréia. O voto norie-america-

IH(
EXPRESSO
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" Notleias da Capit.,l.l
� Notleias de Rio do
• outros

PARIS, 23 !DP) - Um avião.

transporte n;;il" tar franccs' "Lan
çuedock" caiu ao ícvaotar vôo do

aéroporto de Le Bourget" � todos
os seus tripulantes e passage:ro;;
morreram entre as chamas. 80n

tudo, não ficou desde logo c�cla'

recido o núm,erc d� vitimas; P,)',.:
onze pessoas estávam cscahéiru!
para viajár r.o v�lho quadri-mo·
tor, mas fontes m'litares dizem

que só havia. nove a bordo. Os
destrocos eairam perto dl'J Câma·
ra MU�icip3.1 do subm'bio de Dig
ny, 'e só um exame çOIDpleto es·

clarecerá se núo foi colhido ne

IJIhúm tra.nseunte.

IDoifpoliciais eo�pFó�rio�cbeli -da Iilribo mas c �os pelns rebel�eSt
péfa, e em stguida dirig u...se pes

soaJmente ao loca.l, �m com,pJ.n

nhiu de t!'és polieinl� nativoS. ;.
.- f' d "penm.da com ti ..u�

ta reservada h trilm dos Keku�'u reuma.o 01 " ". .< ...

o 'I . n"'� ,'111 seguida, o C'iC

onde C?nten3.s de terroristas mau! parn .)7, ."

o.. t
mau massacraram um chefe na fe e seus compar..!'!'olros pene ra

. '. a)'unt::unento do:: seus pa'
tivo superior e unI policial, airl' ram no '

c,..
t
.. tentado acalma·los e .-11

<:ar::>. O velho Nder�', 'O mais a,n rIelOS,' .
'

d
.

. tão foram retalhados n golpe e

t 150 chefe dos Kelmyu. fora ln-
_ 'd Nderv P c1:

t �� d d .' facao Os corpos e .

formado on em a o.af e e qu .

r
. " f rrun (,neon'ra

auinhentos dn seus sud:tos ['"ta· um dos po lClm:-; o

t'- _

d enquanto os nu ro" c1o:� "in'
varo reunidos nm floref!.l;a. ImcdiD os, .,

.

d
tamec,te avisou ::l, Pollcil!.- da estão desaparec os.

RIO, 23 \:M?rMiona!J - O prf'
- Qual o papé! que coube à re-

sidente da Comissão de ConcHia presentação de Santa Catarina, per

ção e D'ssidio� ancamínhará, 110· guntamoss

je, à 'Procurador:a da. Justiça - "Blumenau, através de seu

do Trabalho o pedido .de aumcn- mui digno Prefeito, foi honrada

to dos radialistas em, face do in, com a segunda Secretaria do Con

teresse reauzao d.a acordo com' grésso e coube a 'Santa Catarina,

os cmpregadores,
.

por justo merecimento, a Presi-
; dencía da 'la. Comissão Técnica,

(Conclui na 2.:\ página letra B).

Viagens diárias entre Blumenau,
Itajaí e Florianópolis

- AGÊNCIAS -

EM BLUMENAU - Hotel Ro!etz
- Rua 15 de Nov., 313 - F. 1065
EM ITAJAI' - Mario Machado
- Rua Hercilio Luz, 36 - F. afia
EM FLORIANO'POLIS - Cacr
que Hotel - Rua F. Schmidt, 53

I - Fone H49,

i!� ;::.:m T�stn- r.entral

Gi.'�ª fute:resse em tor
��,' �w '.f jo-go de alnanhã.

entre .invf'nís do PalnwlD

r�s e olíU1jÜeO
NotIciáriO esportivo (lI'

lta,iai
Torneio do Vera. Cruz

Campeonato llli.ulist.a
Div�:tsOS

NAYROB, Kenya" 23 (Dp} -

Reforços poLeiaif; foram emir U,

dos a 1 oda I)l'{�sSa, para a flor",;

� Sem favor algum. tivemos o orgu
lho de constatar o descortinio, a

ilm r ias e a carta do
Ihu uerque Il visão, a firmeza com quc o dr. Os

i mar Cunha, de Florianópolis, con
I duziu os trabalhos da referida.

cO-I: lllissão, que. assim, lnereceu sim- ---"---'----------

'paticos clogios por parte da im- FPOL�S., 22 (A, Mereurio) - I Inicialmente, o nobre parlamen- parlamentar, que de forma alguma
I
dia ser envolvido nessa questão da

I prensa pauJisb. Com efeito, os I
Na sessao de ontem, o deputado: tal' diz que foi muito justa a reso- 'está ligado ao problema da

carne.,
COAP.

'I jcrnais de S"ntos e mesmo de São Wilma.r Dias foi à tribuna para rc- lução da Mcsa cm desistir da 1e;-, Ha outros trechos d" missiva que Concluindo, o deputado Wilmar

Paulo, n"o regateamm aplausos pe- ferir-se à carta do sr. Sebastião tura, mas mesmo assim se permite' encerram inverdades e dissertações: Dias faz oportuno apêlo a quem de

i lo trabalho desenvolvido na 4a. Co- Bonassis Albuquerque: membro dn dar conhecimento aos ilusires pa- i confusas sobre economia. que

Pro_ldireito,
para que na escolha para

í missão Técnica. não sô resolvendo COAP e que não havia sido lida l'es do respectivo teot·, pois ha nes- vocam a hilaricdade dos srs. de- ocupar cargos de certa responsabl.
todos os problemas que se lhe atri- na vespera por ter sido considera- sa missiva afirma.,.ões que preci- iPutadOS. indusive um deslocado c- Jjdsde, como é o caso da COAF,

de ofensiva à dignidade dn Casa. sam ser desfeitas. umas por pueris. logio ao deputado Ncreu Ramos que é Hm orgão tecnico de alta im
outras por absurdas e ainda tercei- 'político que, de foru1u n.lgulna po� portancia, haja mais cuidado e pro-

> ras por invcl'idicus. <lul'e conliá-los a quem realmente

Associação Comeria' os�i::��!:' t�p����iO;a l;e:er��:l���� AINDA o (ASO DO :��ej:e:�c�oOl���Ç�:e�!ide���cê-l0S
. ta € logo reafinna declarações &11.- � E' realn'lente lamentável que o

dai e ��; Industrial !�:!��e5� d�;:;, e:l�a:ã;p:�:!a e��� FUNDO SINDlCAq. ��� s�:::!��:B:n:::����lb��qU:�;:::
�:':'<, " ',_ minado o problema da carne den- lnia. se haja deixado conduzir tão

de::- Blumenau iro da nossa realidade. Quanto a HIO ,23 (2,Ierídiunal) ._ Poucr, mal nessa sUa carta à assembléia
COAP, RClllprc a<:11:;1'11 S!?1: um or- anL's dI' diril'ir'''i\' ao· P:da(!io do Li'ffi�lativa do Estado.
gão util e mesmo l1ecessario, por- ,:::,�tete. aríln d" "<,,pnch'J.': Cllm i:S'I'A_TtrTO Do FUNCIONA'RIO
que é o unico que pode comobater a '\ pres d"",le GHulio Varg'L3, I.i PU'BLICO
cnrestía da vida se lOl' bem condu- M'ni�ü'o do Trabalho declílrr,u; Na Ordem do Dia foi aprovado

:17.idO. ter colncaõo h disposiçíío dOi! fi Pt'Oj�tQ de lei que manda con-

Em certo irecho, o m;;;sivisfa a-
nem!JI'os da comissão !Jarlamen. ta:. tmra cIeito de l.icença .e prê

A Associai'ão Comercial e Industrial de 'Blumenau teln CUl'a o orador de atitudes que te-
tar, do inquérito sôhre :I aplica. nllO, o. �mpo de. �er:"ço havldo em

IJ grato prazer de' convidar seus ass{lcÍad<ÍS'� llessoas interessa� rIa tomado como advogado da Em-
ção do fundo silldieal Ül{]cJS o� e.

f"partu;oes mumClplllfl e em autal'

das em geral" !Iara a eburrascada que oi'er!.\cerâ à S. Excía. présa de Onibus Circular. afirma-
lemento:l que ela l!(ces;;llur. li.: {!ma.Dr. Rodolfo Pamyerrien, Cônsul Geral e Gerente do Consu� I

�ão eSsa que C:4US:\ hilariedade. pl,is ,

lado da República Federal da Alemanha, em Pôrto Alegre, o dl:putado Wilmar Dias não é nem "l'untou <"!_ue t'slávu c�rto ue q11'_' i
--------------�

no próximo sábado, dia 25, do corrente, às 11 horas, na séde Inunca foi advog:\do de elllpr�5as de a COllllSa,lO promot'{!ra l' go�a,"a ,'-----'--------'-do Grêmio Esportivo, Olímpico- ônibus. ;nvesUgaçiío na Fundo Sind i>: 'tI,

I S E G U R OS! IAs listas de adesãO' encontram-se na Secretaria desta As- I Mais adianie. o missivista investe desde n, sua iI',:,tit uiçiio, a;ndn Df':
sociação e na séde do Olímpico, com {} seu zelador e serão en- contra o deputado federal Walde- tempo í'1l1 que era diretor do D.·

'I" B O A V I f TA'cerradas às 12 horas de sexta-feira, dia 24 do corrente. ;mar Rupp, e o deputado Wilmar v'são de- Organização e A"ish:n· A. J 'IS

A nmETORIA Dias estranha esse ataque àquele da Sindical. -=_�� .....__........

lIIi
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�t�r[�;I�f ii�7. '_ :i 939 '� cr$'
4tl.0!I1l,OO; Austíu A-40 _ 1949
Cr$ 52JJOO,OO; Renautt - 194,8 _

Cr;; 22.006,00; ],jIercur:;r - 1940 _

CrS ílO.OtlO;tlO; Ford 60 HP'� 1937
-.- Gr$ '35.lJOO,00;; Lincoln _ '1940
-' CrS' 55.000,00; AdIer - 1931i _

Crs' 2,7.0IJO,OO;' Camionete Ford F-I I
"",-----

- 1950 - CrS 55.000,00. i "�""",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�"""��"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.........�"""""'.........""",.....,.""".....,.�
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"

B A N (O SUL DO B � AS! l SIA}'EÇAS E ACESSO'RIOS ,El\f GERAL I '

FUNDADO NO ANb DE 1920
!

,

OUROS ArrE' 6%) dos .os . �heli,\iX ,:esp)'its",·, de �atis:
ImpÓSITOS a admíram e .encorajam.mela sua;

TRANSFERENCIAS aptidão pa:t:a'.embj!�ez<!r a .\lid[ç�em;
COBRANÇAS

'

;maior, cálculo ,:de ;i!l�resses.'
ADMINISTRAÇÃO DE BENS

1
RetidãOc -de. eonseíencía -e- deliea-,ALAMEDA RIO BRANCO, 67/75 - FONE 1068 �

deza de coração são '(JS traços vi-

l�.W' ..... •

B 2. u me.::.�uu ;��.��t:e':�::�ci� :;:ueé e�s�:;:

la-
primeira entre as vedettas ,do

IT -I P o' ,6 .ft A f ·0,' ! ramo-da, alta "lpstura"a,complieen-em perrelto estado equipado com
.'. K .

I
' ,

radio onda curta e longa, um só
.

_ 'ImmmmmmmlmnnnnmmnOIllInnmmUmilmmlmmmmllli"'"" d�f a necessifla4e .da ���mQC.ratiza-::.

IIITE O VOLUME == çao da moda. Esse fOl Para Elzadóno. VENDE-SE, motivo receber PRECISA-SE de um tipog-rafo. A- Si" 'fi ª' Schiapat'elli.'um, dever moral .e in-carro grande. Tratar: Rua l'rl:tra-
presentar-se na Empreza Gráfica =DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE 'E REGIõES Cm.. :: telectuaI..,Senter.>e orgulhosa pnrnuão, 365 - BLUlI-1ENAU.
Catartnense S . .'\,' ou por carta, à ªCUNV'IZINRAS, FAZENDO U:iVIA PUBLICIDADE El!'l;'�-_=

hàve,r-JauçndQ. .)nos,<t:&. l;JiU•• 'um- pIa- I- - - - - - - - - -

Postal, ?-i - Blumenau. - no pel!) qglll;cOs' seusc.vestídos -de
GUJ'RDA tlve.-O� P"Ai'.. ECIENTE ATRAVÉS A ONDA DA = l;OO{} e·.'�'.5º(} .doíares, passaram a� A I !( J � :::: -. RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA. :: ser prGdu,�®s "na�"Amé:rlea, por

JI(� OU {1\�jT!DO=P -V- E N DE ..SE':: z y T-26 - 1.580 IDcs. :: 1.00·,e ,120Aplru;IlS.. Sc'lU Só.!i-dó, iun,.' ,

I V ti U§l A it :: Informações e anúncios nesta cidade: RADIO CLUBE. Rua:: do bll"�ês,.,levou,.,a'à,ço.mpreensã,,::
.. rs de Novembro, 415 :: de. que:a'�le:;!liI�e a"graça das ito,ll> .

quarto para casal, com- -;:'AIUlUlIUlUmifimmmmJmmllmlllllumUmnUlUIIUUIIIUIIlJUlIlIll: 'Ie'ttes, qué: PWdu2;., ..a, maravi.1hosa,
.

Preço de 'al'te, rla._C'9stura,,',r;iio .deveeía ser'

privUegjQ:,(i® ,rl,($, '§eriÍió, tambem
rIas rernedjades, .seu Ae'fer· era"
pois .tornÍlt:. ÓSU)1sis, bJ;JÓs::e artís
.tícos 'pndl$eSHia j;esourlli e '_dn agu-'
lha; iie I!eda.',e, lllgodii_o. jlcess�veis
ã· grand-ç,:.w!ÚQriu, ._d.e ,buIs&; do

Imunda. 'Sel.l, re'.J:lQ•.portàutQ. i�to
, é, o reino' �o fieu ._genio," ,ousado,
não. é,só {),'dos:-<tue têm muito, mas'
j:nmbem o dos que, 't(lm pouco.
J5sta ígda ,hão "corta' e cosc':'duas

coleções, uma para os ricos' e ou-'
ira para os ·remediados, para as'

classes médias. Sua'"coleção é uma
, só. IDeIa derivam as modas popula-,
res', ,que se. espalham na Américp.
e no' Canadâ, ,para saúde da de-'
mocracía. PellSava-se, antes da

, sra, Schiaparelli que os vestidos de

-

,"

lf6rm� do Dr; Domin-
, •.. goe Jaguaribe, à balte da IIcoerana, a milagrosa pt,liJltíl

dilll flóra bra.Ueira; . I{IM I"IODUI0 DO I

UãtJiítUªJl:lê UGO! PI' CAt:AO XAVllllt t.)i;.. 1 ..0."" I

%iim;mmmnumniimnmnmnnmmnmnmmni1fU'l,rt'UU'UM,":.lI'::: HEMOBBOiOAS ==.
:2 ' '

. VARIZ�S-vE Ul.CEltAS :;: ,

§ DAS PElíNAS: (:tIras sem 6peracio g I;
ê Dt81·EP.S�S, FRÍsAO 8E VENTRE, C()I,!TES, 6L,"-

'I Endereço Telegl'í,fica: "LIMOUSINES"g I\,I,\o!KitlAJ."'JA� .FISSURAS, . �O()EJRA NO ANUS i I' AGf:NCI,\í m;Ul\'IÉNAU: .Rua 15 de Nov. nr, 313 _ F':me: ll102

� CORAÇAQ, PULMõES, RINS. BEXIGA. FIGADO i I :HH:NCI;\ ('URI'i'mA: �ua 15 ��Nov�mbro, lU'. 629,..

� .._;__ DI?. A R Y T A B O R D A- &11 8�UM
ª ..........,._._ ME/DICO�SP�CIALIS'l'A.- i�l' O"N ..

'

..... :'l' --- s a,�
� Clínica Geral de Homem, Mnlherea e Criançu ;; 1 E X P R E S S {) A N D.Q Jt r N II A

fã lTOUPAVA S;ECAUl ü 11 e �5. �_l.7 ��! �UMENA� ,ii: I���__ummllmemiIUUnm:fjlmiumljUUmmUnlliiljni1tfmIIUIUlmlfnm� I ----- ----,='""""'==''''''''''............--

0&6.1\0 DOS '!]}lARIOS ASSOCLUJOI"
:f;ROPRIEDAD:E DAi

..

�lA � A N A {LA o�

A
fi;;;;

ÇAO
Jte�çãll' Adimmtl'a<;_oÍio 6 Ofle�: R� �io 1"..�•••
nu � Fone ;1092 � C�ixa Postal, 38.

.

Direto'!'! lU A U a r C I Ô X A V 11lt:a

Re�l:üúJ:: Rl�UI. DE OU:VEmA FA,GIJNDF:S

1:XPEDIl�N!I'JI!.

AálBhm,tm::tJ!

ANtlAJ., •.•••••.••. _

SEMESTRAL • •.•.

N. AVULSO •.•..•••••.
Sucursais: .aIO: - Rua do Ouvidor D. 100 - Fone.
: �i3·7634 e 13-7997. - SAO PAULO: - Rua '1 de
Abril n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZQNTE: - Rua Goiás, 24. ,- PORTO A
IiEGRE: - Rua João MOlltauJ'i, 15. CURITIBA: _
Bna Dr. l\-fu:rici; 7,08 - 2'.0 andar - Sala 233. 101M.
VILE: - Rua S. :Pedro. 92.

11-----
'C'I'/';;

- ..
�

PRECISA-SE T SEMPltE
DO�� ��eJ���E���petentes. f AUTOMOVEIS USADOS
Casa Royal S. A •.

- Rua 15 de
:Novembro. 300.

VENDE-SE
Um térreno': ii 'Rllâ' ItaJ:tí, com ;1'

arca de .. fiO mz - Informações:
ECAP Ltda. - Rua Floriaua I'ei
xoto nr, 18 - 1,0 andar .:_ Sala H
_:_ fone' U5f1.

VElfD�f .. SE
U:H TEltRENO com 2.5�(J metros

quadrados. Situado na Ponta Agu
da. Informações no BRAZ HOTEL.

IAMBORES VAStOS
Ve"ridem���. Trat�r riksta re

dação,Aufomovel
modelo

HTriumphH
1950

PRECISA-SE numa casa' comercial
nesta praça, Exigências�
responüente c prático em contabi-·

!idade mecauísada, ..�--�-----........--_'_-

.'Apresentar-se:. Rua
b'rô.-'nl'�. S83.

,fceps Willys usaü<Js,
.

�,no

jMAQUINAS e l\iOTORESt'
'1 LEGITIMAS ALEMÃS j.
Máquinas de cGstura de todos o�"l

[ tipos e para torlo!! os fins. TfO� I,
I ca, vende, compra e "Conserta. I
I lHáqulnas elétri�as "Zllcmlapp". !

I Não compre sua. máffuina, lUl- I' tais Congréssos constitui o melhor
I tes de fazer UM!!. visita il. I.ola·1 veículo de propagação do inter-
I de l\1AX .KONItAD'r, nla 15 dt'l I' c"mbio que deve existir entre os

I Novembro, 6'49 - l1ane 1495, I municipios dêste vastíssimo Bra-

I CKà. _,Pilst:lJ, 1:!3 � ll:LUl'tlBNAU. 1 si!. Ouvimos os nortistas e dêles
-----�----.-,- '----. conhecemos peculiaridades perti-

nentes àque1a região do BrnsH e

I nos sentimos à vontade. em res

pondendo perguntas, às mais di

versas, sõbre assul}tos ligados ao

\' sul. em que habitamos. "

Finalizando a sua entreyista, o
MTIRCURV 46, completamente l'e- sr, Pedro Zimmermann, declarou:
:formado e !t qualquer pJ'ova. Prl'- _

.. O Brasil será maior, desde o

tJo "de o(�asiã.o. - InffJnnaçõtl� nes.. Dl01TICnto em que os brasileiros se

J,
'

t.2: l'f'da.-t;io. ent-endarn :1nelhnl�" .

- - - - �- �.- ,-� --- - - �- -� �;._�. � I
I
I

I
I
!
I
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I
I
I'

I

r
I
I

para cima.

-fí;fel't:1S por' olJsérluio
Zwieker. -- UU3. Silo P.alilo� 240�

B

....

ãliVio
��8\lrO
..--:.:-

.
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!RIBE I
'c' .

" I-

Industria
Blumenau

. f\SSEMBLE'IA GERAL E'XTRAORDINA'RlA

lUOL,Hqu� como "'"pi'";
to? Tome um cali"e do ,C.s.
�fla� de AlcJ1trl!o XKvil;r ..
não tema as CC!lll:q,,�nc:i�

-\� O Cagnac de Alcat.ão -?;..,� YÍI!r sge rapidamen«:. ao;;cl...,

III rando ..circulaçãof!lev�
I ,!iGl pulmões 01 p�veutw-"'

oegurO!l <:<>ntrlO a d_... ,

I.. 'Mu, anta. de mo!har'l!I.'
� , tome �-nbem cC�.'

São convidados os snrs, Acionistas . a eompareeerem à
Ai;sembléia Geral ExtJ;'aol'.flinária .a realizar-se 110 dia 10 de
Novembro .próximo, às 20- heras, .na séde desta Socíedãde ii
Rua 15:de Novembro Nr. 3Óü132, afim-de delíberarêrn sobre-o
seguinte:

'.'.. .. -..
.

1
.

ISófre Tenha Fé?
. ,Escreva detalhadamente para a Cah:a Postal '% 9 1 2
_ São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora lia retirada, em
horario improprio.

i i .

. J) 11---"...,.."....
ii SIMPLES E LUXUOSOS
jJ - Preços Módicos -

... CAIXõES FONEBtES lO.

VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITAJAI' E BLUl\mNAU
HonA'RIO DOS ONIBUS:

PARTIDAS PARA ITA.JAI': 7, 10 e 15,30 horas;
PARTIDA.S PARA BLUl'rIENAU: G, 8 e 15 Horas.

HORA'RIO DAS CAMIONETE-S:
PARTIDAS ,PARA BLUMENAU: 7 e 12,30 horas;
PARTIDAS PARA lTil.JAI': 9 e, 17 \horas.
PASSAGEM: Cr$ 15,00 no� ônibus e'Cr$ 20,00 nas camionetes
AGf�NCIA El\l ITAJAI': nua lIercilio Luz - '(Ao lado da 19:rI"J3,
Matriz) - Fone, 3; 3
AG:f:NCIA EM BLUl\lENAU: Travessa 4 de Ft'vereif� - (.<\_
gí'T\cia Bra.-Blfl) - Fone, 1266

-�-=-- _._ _*_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE
LThXIA .IJE 9NIBIJS ENTRE:

.

LINHAS BLUIIIENAiU-BRUSQ.UE
SAlDA DE BLU:\IENAU: - (De 2.as às ii.as feiras às 7, lO, 13,
14 e 16 horas) - (.4,05 sába!los às 7, 10, 13, e 14 horas) - Aos:

UQmingos. às 10 hor"!s.
SAlDA DE BRUSQUE: - (Dias úteis às 7, lO, 16 e 20 ltoras)

(Aos Domingos à_" IS horas).
LINHAS BRUSQUE-FLO,RIANO'POLIS

SAlDA DE BR-USQUE: - (2.as à Sáhados às! li, 8, 15, e 15,15 11.
SAmA DE FLORIANO'POLIS: - (De 2.as à S.as feiraR às
,7, 16 ,e 17 hrs.) -:- (Aos sábados, às 7, 14 e 16 ltrs,)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
SAJOA DE BRUSQUE: - 2.as à Sábados às 7 e 16 horas,
SAlDA DE ITAJAI': - 2.as à. SábadGs às li e 13 hor:Ls.

LINHA ITAJAI'-JOINVILE:
H O R A.R lOS:

SAlDA DE ITAJ,<}I': - De 2.as a. sábaj}o as �. e 15,1,. ,401"as.
SAlDA DE JOINVILE: - De 2,a5 a sábado as 7,30 e 15,00 hrs.

LINlI.4.S NOVA 'IltENTO-FLORIANO'POJ.IS
SAlDA DE 'N. 'l'RENTO - 2.as, 4.as e \6.as felra1'iÍ!às .'1',horltll,
SAlDA DE FPOLIS. -:2,(1s, 4.as e Ç,M, feiraS' 'lO; lG ]tor!!....

A.U T O V I A 'e Ã o ti A S S E
.

"

Atendendo às neceôsidades e cOllveniencia,dru! srs>pl1.ssagell'Qs,
a Auto ViA!:ão Hàssé, �caba de, es�abelec�r ·novo .horai'io dos
seus transportes coletivos, os quais já en�raram 'em vigor e

flue obedecerão' ao seguÍllte:
.PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente): ti ho;ras _ ônibus:,

9_ ·IL01;;t,s - onibus; 13,3U - onibus; 14.30 olÚbus (Via Ibírama);
PA.RTIDAS DE RIO DO SUL: (dfáriamente) '5,:l0 �or;ts _ oni

bus ,(via Ibirama); 9 horas - onibus; 12 horas � oni!lU.S; Ir;
hora.'i, � oníbus.

_"'__"'_ -*-

EMPRESA AUl'O Y'IAÇÃO RIO DO IESTJ
SAlDA DE RIO,]){) TESTO! A's 6,15, 7,15 e 12,30 'HORAS.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 n�RAS.,.·
SAlDAS DE llLUil-1EN,\U: (Defronte ao 1ll'édlO' ,dá Mút1l3dJ;u.
tarínenseJ:
mAS DE, SEMANA: - ,às 9. 11, 16,30 fHlRAf: .•
I,OS DOMINGOS, -- :i� 3,30, 11, 14. 13 e t9 HORAS.

-�- _..;..�-- -"'-

EXPRESSO BLUMENAU-t1URITiBA·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



lado daqueles que, como

D próprio coronel Olyrnpio
de 81t 'I'avares, constltuem

o orgulho de qualquer ora
,si]eiru \jtH:" (11'> observe tra
balhando jH'lG progresso do

ASSINEM ESTE

,TORNAL

Â I'fRFtlTA f (ONSWnE
ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS

AViÕES POR TÉCNICOS ESPE

(IAlIZAbÓS. A (ORIESIA ao

I'HSOAL DE TERRA E Df flOR

DO t O COHFÔiiTO' QUE V. S.

DESfRUTARA DURANTE UMA

VIAGEM PElA ·'/'IOMElRA".
lHE PROPORCIONARÃO UM

DESEMlfAROUE SEMPRE ALEGRE.

Elevador - Espaçosos Sa
lões de Restaurante- Fes- =

tas, Banquetes. etc.
American Bar

SEGUROS!
BOAVISTA!

Otimo serviço de Restau- I
rante. - Diner concerto I Cozinha de primeira or-

-

J dem - Diner concerto _
.

Elevador Lavanderia I ::

propria a vapor - Frigo- I Lavanderia propria a va-
-

r ifico - Jardinl 1 por -

_ Frigorificos�

_
Francisco L Jofmscher & (ia.

�m!IIIU!lllllmmmllllmlll!lnlll!lmllllllllllIIIIHlllllln1IIIIIml,nUllh�

EXPRESSO
"5 Ã o J o R G EH

BANCO INDU'SlRIA E COME'RCIO DE SANTA CATARINA s. A.

v:.nnente,

ViRgens diárias entre Elllrnenau,
. Itajr<Í e Florianópolis

- AGtlNCIAS -

EM BLUMENAU - Hot,,1 Holetz
'._ Rlla 15 de Nov., 313 - F. lO(l;>
EM !'i'AJAI' -- Mario Machado
- Rua }!ercilio Luz,' 36 • F. 3113
EM FLORIANO'POLIS - Cad
que Hotel - Rua F_ Scluniüt.. foZ
_. Fone IH!).

- Matri:z: I T A J A I'
Fundado em. 2:t de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

F.ndereco Teleg "INCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000100

Total dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS rRAÇ\S DO RS�
TADO DE SANTA CATARIN·-\t NO RIO DE .JANEIRO R CURrrmA

TaJiias de Depó·itos
Deposttos a vista (sem Inaíte) 2% DEPO'SITQS A PRAZO FiXO
DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimode 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2'i10.000,00 4,1/2% Prazo mínímo de 12 mêses 6%
Limite de Cr$ 5tlO.OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVESO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULA.RES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias '4. 1/2%
(P.etiradas semanais Cr$ 20.000,OO) Aviso de 120 dias 1,)%

CAP ITALIZACAO SEMESTR AL --

J
.

A_B_R_A_U_M�A_C_O_N_T_A_N=O_'_i'I_N_c_o_n_E_'_p_A_G_Ul=�_C_'O=lV_I_C_I_I_E_Q_U_E_

Fundo de reserva ..

Cr$ 50.000.000,00
;10<000.000.00

.

Total do não exigível Cr$ 80.000.000,00

a .UlllllliIlllUllumllimmmUUlUllumllllUluummmllmUllfllmmlW
::

,� " .
-

� olos 'Confeitados ::

: MODElOS ARTlSTlCOS, PARA CASAMENTOS,

ª ANIVERSA'RiOS1 PRIMEIRA COMUNHÃO E
BATIZADOS ��-»

INFORMACÔES .(OM SRA. MOUER
J

.
.

,

RUA BOA VISTA, ,IgO - (Caixa D'ií�U:l)

Telefone, 1 ..],·0 ...1. § I�11I!!I!mlilillmllllnmmHlnmlllmnIHlmllllllllmUi!UtJiIII!Ulllm;
�
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A i?LiiôiiiSAÇiiO iH ACUá

Se dermos crédito à Sociedade A)neric:ma de Modícírin, a opera-
ção geralmente conhecida como "fluorlsação" das águas de uma grande
cidade, a fim de reduzir a oàrtc dentária nas críancas de idade escolar

não oferece muito perigo. Duas comis
sões desa. sociedade, a de Química c

Farmacía, c' a de Alimentos e Nutrição
publicaram em conjunto um reIatúrid
em que declaravam que nenhum teste
munho poderia sugerir que a adícão de
fluor à água potavel pudesse ser tóxica,
Esse mesmo relatório fazia tambem no

tar que nada impedia às Municipalidades.
recorrer a semelhante método para lu
tar contra a cárie dentária. O único in
conveniente até agora constatado, é que
tal prátic..'1 contribui provavelmente a

aumentar" a tend�ncia âq. esmalte dos
I dentes em se manchar. Todavia, essa

tendência s óse figurou em- fraca pe'l'ce_D:
tngem nas crianças, sendo insignifican-,
tes para serem levadas em linha de con

ta, tanto no ponto de vísta estético co

mo solidez da dentição, Nenhum outro

testemu"ho, de toxídés fo.i constatado
nas aglomeracões onde a água da cida
de contém uma proporção .da fluor su

periot;' a vários rnttíoneslrnos, Após exa

me de todos é_ses testemunhos reco-

1h!da's.' parece estabelecido ;;'ue o usa' de agua potavel contendo até UlU que está adquír íudo maior po
milionésimo de fIuor não iria apresentar o menor perigo, A utilização pularidade nos Estados Uni-de produtos com alto teor dessa droga, tais como as tabletes de farinhn

do é O rádio-relógio. Esse índe osso, del)tifrícios ou goma de mascar contendo íluor, deveria contu-
do ser evitada principalmente nos locais onde a água potável é íluoriza- ter'essante artigo '- um rádio
da. Como se poderá deduztr, fluorizar as águas de uma cidade consiste de mesa com relógio elétrico
em adicionar-lhes essa .ubstâneia quando, analizada, revela possuir que' serve de despertadorbaixo teor do mesmo elemento. Tais medidas foram tomadas em mais'
de 140 cidades dos Estados Unidos. Os resultados verificados são par- foi lançado 'no mercado pelá

.. tícutarmente interessantes, país em lugares onde semelhante fluorização- General Electríé. em 1946, A
tem sido utilizada por cêrca de três ou pquatro anos, pôde constatar-se tualmenta a maior parte doredução quase geral da cárie dentária nas crianças. As estatísticas

re-,
'

'
, .

s

velaram que essa diminuicão foi de ordem a atingir 35 a mais de 50<;;'. fabr-icantes de radio produz a

. _ interessante combinação.
;·A ESTRANHA FORl\IA DO EQUIPAMENTO ELETRONICO No ano em que a Ge,neral

. . . ,":"<� Electric lançou no mercado oCertos departamentos, especializados bntamcos acabam • •. '

,_ .de divulgar um importante aperfeiçoamento realizado na ia- radío-relógío, a mêdía das
brícação atual dos equipamentos eletrônicos, tais como os apa- vendas de rádio por parte da
relhos de radar, destinados às forças armadas. Os elementos

I quela companhia teve- um a-dos circuitos são dispostos em pequenos cubos, idênticos ou' •. _

.quase, aos dos jogos de construção, de matéria plástica espe-
crescimo de 2() por cento, Na

ciál, E' o conjunto desses.cubos individuais que fornece o pos- ano passado, a produção de
, to completo. , . natura.l�ente após a�- rádios teve um aumentá de 50gumas soldagens. Alem da sírnpli
cidade c da queda do preço de cus
to da construção, o novo processo
permite, em casos de qualquer ir
regularidade, a substituição instan
tânea dos órgãos defeituosos. O
pÍástico, é

' notavelmente resistente
à "temperatura e à humidade expe
rimentadas sob todos os climas,
assim como aos choques e vibrações.

Taís . qualidades são de âm-
portância capital, mormente para
as forças' armadas. Enfim o volu
me dos aparelhos eletrônicos ['.)1
consideravelmente reduzido. pois
as 38 partes miniaturas de posto de
',rádio podem ser incluídas num bloco de nlástlco
penas 7x3.- 2xl.7 cm. aproximadamente .

. _.. ,_
....

PARA,O CONCERTO 00 SEU RADIO 50' A OIl1CINA:

SEGUROSI
BOAVISTA!

R IB.FU
GRANDE SORTIMENTO EM V,ALVú"IJAS AMERICA.NAS E EUROP1!:'AS.

PEÇAS E ACESSOmOS, RADIOS NOV08
SERViÇO RAPIDO PÕE PREÇO MO'DICO

Rua 7 de Setembre. oi � I
.

a

o

desagradável tilintar de uma

campainha, mas com: a' músi
ca da estação de rádio prefe
rída- Além disso, também faz
o café, automàticamente; à ho
ra que se tenha marcado no

despertador. Basta, para isso,
que se ponha a água e o pó de

E' mais do que compreensi
vel, portanto, a grande popu
Iarídade do rádio-relógio
Estados Unidos.

·�'tlII1UlUlllllnllmmlltlllmlUnmm'IIII!Jlm!JmmllmIllIIIIlJJJllmlln!.
� Fábrica de .Aderaros . de·: (ouro, 'fwàldo .�'
�,

" ; Bemhardt

ESPIRITA

i 'OS .�.... MUitma .

Rua 15 ue Nõvembro - 1336 Blumenan

por cento e este ano o aumen
to já atingiu 65 por cento-
Se a leitora possui uma des

sas combinações de rádío-re
lóglo, naturalmente compre
enderá logo o motivo de sua

?opularidadt' entre os norte-

-
-
-

Oferece aos Si'lIS distintos clientes e amigos.
- 0' seus íneomnarãvets aITigos

CINTAS BOLAS
= BOLSAS MALAS

=:: REDEAS P.&t\STAS =
C(}LEIRAS CAR.TEIRAS:::

_2__
Só na tradicional "CASA DAS lVIALAS" que V. S. encontrará a

=
maior e mais variado sortimento em artigos de couro,

S mllmllllllllflfmllllnmífUmfllmlllllmll!fillllfmlllmlllJllllmlllml�

OS BANHOS dê vapor, pa
ra o rosto, são de grande ne

cessídadc para limpar li' pele
de cravos suavisá-Ia e ativar
a circulaçãá,

.

UMA MULHER, ainda jovem
oe vestir-se bem, tem multo cuí
saba ser uma bela mulher. Sa·
dado com o seu, fji);co, com os

NA

seus eubeíos, com as suas 111ã09
Toda.vIa. ela percebe que não a

gruda, Quaudo se encontra 'em

cppanhãa sobretudo quando há

rapazes. depressa nenhum se iro
teressa por ela, nenhum sabe o

quo dizer-Iha.
Vamos examinar o caso dessa

jovem mulher, pois muitas são,
de fato, as mulheres que se Ia
montam de "passar inobserva
das", de '6r<io agradar", apesar
de possuírem todas as melhores
e mais aprecíndas qualidades físícas .

.

'Poc'etr �.; considerar in jo'seja,
mulher nos seguintes

easos: quando é sgoeentr-tca,
não sabe f'alaz de outra. coisa
que não seja a sua pessoa. e gosta
de impor a todos o seu ponto du

v-ista; quando
é

: excesstvamente
ttrní.la: quando não sabe ser ue

Iast.Ica.", isto é, não é capaz dE;

adaptar-se ii. mentatídae e ROR

gostos das pessoas em meio das

quais se er.aontra e quando tudo
o- que acontece a: nós e no muno

dfl torna-se para ela pretexto de

"Como voce é cacete! O qu()
voce pensa é absolutamente dê'
slnteressnntu! F[Jz-m'.� bocejar dll
tédio!".

ENGRAXATARJA

PONTO CHIe

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

ç

'.

;
I

I

1":,-'1-0" 1 I..j-*;.d J 13 \�0 unFl 'IPI:'l -]',1 • �

I ·f',l !:brír. .tt -;' ..... t!Ja..:. !

corn � l:lÚXdU_O t!,. ·'.?p01J"n o l:Je-1ta hidr cu, cLeÍiJ '.;,0''1 ,.- �"l \'ada
};l"'ncipalmelltP :J',.: ,10[,11',.3 do I�ister_ua nervoso _f! 'l'J.:! J;d'!'a \'cr
(�a<lcll'os 'tlLlagTcs. sc:vj�':i ao d'J
,·"te .'lualquer. l:e."lnlr> ['ko t'm

Jprotemas, gltc dtO.> I a :"': I', fi u
ias, dOCG". trigo, dip:l:'. nlT0Z c

(batatas), .

L\Um r:;:�o de m:1g!'c,'a rcn�io
nado por diabetes ou albuminu-

j1'in." o tratamento fleverá ser di- I
fel'cntd <! ,�ob indicação do m�di
co. E tambem é evídente quI"
J:1':1�1 caso de magreza natural do
i",Jiv'duo, não se pode pt·eL{m-d·.:>r
modificar a natureza. A5�im C'"

n1') nos casos de obesidade, ser.!
conveniete fazer primeiramente
e.ntes de' (lUalquer dieta, n meta
b01isrno basal.

Vejn.mos o cal'dap'o· após a

dieta ,hídr:ca, começandó a05

poucos a;' úlimeni9.()ão. Conv:m,
frisar. qUtl havendo alguma pre
fereneia ,de pratos pelo ,)flcientc
e não sendo exagerado· em cort

sid2.raçiio ,ii. dieta. deve-se sem

pre atendê-lo.

DIETA PARA ENGO'!1DA:,
SEGUNDA-FEIRA

Salada verde

Maçãs cozidufl
Jantar:

pl:;;�,:e �r.:�;;(do

pd
�ngorclar
I"

QUL.'l'TA-FEIRA
Almoço:

Presunto cru

Omelete de salsa
Couve-flor' panada.' ou a m'la
nesa?

Tnlharim c; mantfiga '

Fruta fresca
Jantar;

Sopa de cenouras

Creme de espinafre.

Ovos 'escaldados
Batatas cozidas
Creme '"áe ameixas
SEXTA-FErRA
Almoço:

Carnes rl11sfas no êSPcto, oe!

grelha
Puré de beterraba
Salada de agrião
Frutas frescas

Jantar

Sopa de agriáo:,
Ervilhas com cenOUl'a

Talharim {'om lomatcR
Roshife
Pud'm
SARADO
Almoço:

fran'go no espeto
3 La...:;agna, verde
2 tricolor de legumes
Compota de pess'<!go

Jantar:
Couve-flor tostada
Cenouras pud:m
Entrecosto
Salada de. agrião c"_ toma! csSorvete Com creme

DOMIGO
Almoço:

Arroz à jardineira

c
se quer

Legume tricolor
Arroa de forno

TETIC;A-FEIRA
Almoço:

L'rigun dc vacn
Molho branco
J.>\li-� dI! lJ1bta�
Cenour-as guifiadas
J3ananus n.o torno

.Iantar:
Sopa de alho porre
Pescada c' molho türtaro
Soufflé de espinafrl's
Batatas cozidas.
COlllpota de ameixas
QUARTA-FEIRA

Almoço:
@'.�,'

Arroz ao forno
Bif"l 'na grelha
Salada. de ali. c agriiio
Compota de perá.,

Jantar:
Sopa de tomat";
Cenouras sauté
Nhoc!uis com molho
F'rango assado
Queijo creme
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QUINTA PAGINA A NAÇAO

, Clr�giã()-Dentlst..
Rua São Paulo :N. 2S80 - lTOUPAVA SECA

_:__ BLUMENAU-
o primelro turno ehegcu

ao S2U término com'C) Vera
Cruz "pintando"

E.'
CIRURGIAO DEN'J'IS'l'A

,

Raios..X

':'H� P R O B S T
CIRURGIÃO DENTISTA

AO LADO DOS CORREIOS E TJ!:LEGRAFOS
A' ALA:t\oIEDA RIO BRANCO N. 8

Médicos

mo.

Na próxírna
(ª.mbem será a

,

,

DR� TElMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -,--

li;l'lpecialista em DQenC;as de Criança ,

CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar -
FODe: 1197

RESIDENCIA: Ruá São Paulo, 240 - 1. andar. '

e outro no Pacaembú, erurn

Corintians
,

e Por-tuguesa ct2"
Desportos.

DO CORAÇÃODOERCAS
,

graças à pronta ínrervenção]
dos policiais que se encontra
vam em campo, desta feita.

tram;por.
.s�gund(}: consta, ,o Marcilio

Pias Jã ofereceu um premio
':e 2110 cruzeiros a cada joga
,_lo1' do Tiradentl.�s, se estes
vencerem. a pártída- ,Se tal a
contecer,' haverá. então uma

�mpolgante melhor de três en

tre Estiva e Marcilio Dias, ca-
80 este último consiga passar
p�10 quadro alví-celeste de

Tiju<las, 'dia Lo de 'novembro,
Como podemos apreciar, o

campeonato' itajaiense deste
ano e,stá atingindo 11m cljma
de intensa movimentação, em
bora tudo indique que os es

tivadores venham a conquis
tar o ambicionado galardão,

:, nR. C�RVALHO
(Electrocardiografia)

Tratamento de neuroses - (Psicoterapia)
Av. ,Rio Branco, 5 :(Sobrado) - Ao lado do Cine Bus�

Ilsedlas para· ô· Estadualt
, .

MOLESTIAS DE SENHORAS
DR. RENATO (AMARA,

DOENÇAS lN'l'ERNAS
OPERACOES - úlmAS CURTAS

Consultório: Travessa 4 de Fevereiro, 3
Fones; 1433 e 1226

INS'I'ITrTO DE OLHOS
OUVIDO::; - NARIZ E GARGANTA

deraçao Aquática de
ta Catarina, seis' clubes es

tão inscritos para tomarem

parte nas regatas do Cam

peonato Estadual, a 15 de<-I�' ESpecialig�Re:U��t�H!!�Ia �H!�����Senhor..

Consultas no Hospital Santa Catarina

I
Das 9 às 11 e das 151/2 às ri hs,

.

__-..;_.B_L_U_I\i..;,IE..;.;'N,;",...;.A;...U....;-_..;..H_O_S_P.;..I_T..;.A__L_S...A__N_;.T_A._C_A....;...T_AR_._IN_A_

I
:::

I
i

.. & .. DIU. TAVARES é HEUSI ......
RU" xv DE NOV., 1135 - 10. ANDAR

iNSTITUTO DE RADIUM
ELETRiCIDADE ME'DICA - REPOUSO - DESINTOXICACõES - ALeoo·
I,IRMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _

-

AVENIDA MUNHOZ DA ROC�A N. 124!7 - Fone, �055
ENDEREÇO TELEGRA'FICO; PSIQUIATRA

.

C U R I 'f I B A P A R A.N A' .

- DR. A. ODEBRECR'1.' -

Radioterapia - Ralos-X - FisioterapIa - lUetabo
. Usruo - RESIDENCIA: Rua"3 de Setembro, 15

lELEFONE, 1441
3-
-
-
-

----------------------------�--------��----

�
'§
';

!
�_ T�!�!i�, �!I1!�!r�eCf���
_ ból que o Vera Cruz, pre

�---------��--�----�----------���-------_==_--'ª tende promover; devemos

A d '." O 9 a dos dizer que a.data escolhida-
, foi a de '16 de novembro e

..... -" ------------= não a de 15, conforme adi-
: antamcs ante-ôntem.

ª' O referido torneio conta
_ rá com a parttcipaçâo de:

a 5 todos os clubes. da segun

,§ da divisão, aos quais serão

ª dentro. de alguns dias eri-

(UNICA DE OLHOS,
OU·VIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

DR. WILSON SANTHIAGO
.

AlsIBte':íit� dá: l"liculdade de MedIcina da Universidade do Brasil

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos
pital S?nta Isabel

DR. PAULO MALTA fERRAZ
ADVOGADO

Especíalidad�: D�esa dos empregadores perAIlJ�
Justiça do Trabalho

ESCRITO'RIO: Rua 15 de Novembro n.o 339 - l.1>
. ,tUldar - Telefone 1447
Residência: Rua Bonifácio Cunha S/N - T.;lumenau

DR. HERBE RI GEORG
ADVOGADO

ESCRITORIO: HOTEL HOLETZ - BLUl\lENAU
f'ONE - 15-31

Corretores

UlMÉR tAFFRONT
CORR1!':TOR

Rua Maranhio N. 2 BI.iO'�AU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, SI TE ETULIO

E tNbt!tslacalliial "' - ·

d
--� ISerá ilangora�o �omiRlo

_

o Ocasionou a explosâo da bombaatômica

po· ,

A .solução de emergencia dada ao
CO- .o suplicio,loi assistido, Impas-problema d� carne cujo' preço não! Essa oparaoã. foi efetuada pelo lo Vieira da Rosa, que cultiva o

I
ma, estará engalanada com as Iíca, premiér Churchill revelou an- i mido um pedaço de bolo. sívelmente, ,pelo pa� da crtan-.

foi aumentado, graças à reslstén-
.
sr, Benjamim Cahallo, presidente hom humor, sorriu e guardou as comemorações festivas do ato Constituindo. 'um aeontecí- te .os Comuns 'que a primeira' O· 'castigo consístíu em co- ça e um irmão, ,O fato acar

eia. do povo por meio da Assem- : da C?FAP,.. tiras... em. branco, Não havia dls- inaugural da no-vo prédio da mento de vítal Importancia bom�a atômica britânica e:::-:- locar as mãos d� menor so?re reu já' no dia treze do correu-
bléia Legi,lativa e dos estudantes, ': MaIS urna .vez 11C3 provado que, curso escrrro, apenns algumas pala- ..,. I .... . plodíu a bord-a de um naVIO a chapa do fcgao, aquecido te .mês, porém: somente che-
acaba de SE-l' tornada efetiva para l a pretensão dos marchantes era pu- I vras de improviso, Intendeneía Dlstl'ltaI, euja so-

, para a VIda ..adlrunlstratlva de de guerra em águas' da ilha durante alguns minutos antes. gou ao. cónhécímento da Póli-
a compra, no Rio Grande do Sul. i ra manobra de tubarões.

.

DIA DO AVIADOR lenidade contará com a pre- i Presidente Getulio, a inaUgll-, Monte BeIlo, Austrália, Disse cia hoje, .sendo a vítima Inter-de ·2.500 cabeças de gado. afim de! Com o güdo. comprado no vizi-' FPOLIS.. 23 (Ag, 'Mercurio) -

senea do governador Irineu I
racão do novo prédio da Pre- Churchill 'que com isso se _ nada no Hospital das Clinicas.

\ nho EstUdO, flca mais uma vez Transcorre amanhã, o Dia do Avia-
"

", I: , quíz comprovar os efeitos da (OMEMORA(oES DA 1 A lpãe desalmada foi presa e
---=.....====._=�===- posto de lado o sr. Elíseu Di Ber- dor. Parece que, em Florianópolis, I' Bcrnhausen,

e outras aut_orl�a- feItura lo�a� representa um explosão atômica nas vísi- t

l'
esta respondendo por proces-.

E' t d b
nardí que, com suas manhas, ha- a data não terá maiores comemo- des estaduais e de munlciploS marco deCISIVO ·para a eon- nhanças de um porto, Chur- (J::M6..lIA DA ArA so

·.S U OS 50 re a viu conseguido ficar soo a prore- rações: A� menos nada se vê' que; vizinhos. 'I' quísta de llJorves: rumos para chill z:_evel0!l �ambém. que a .Jr..rfi.l'U� � CÁUSARAM OS TUFõES
cão da COAP, fornecendo-lhe gado se refIra a Semana da Aza, como I 'os destinos econômicos e ad- : explosão atoIDl,:_a caus�L� ire- QUATROCENTOS MORTOS

compra de novos
a bom preço, nos anos anteriores. Os festejos ínangurats one-'

" , menda convulsao marttírna c ETO 23 (M�r'diona') _ P MANILLA,23 (UP) - Dr-

.

'

.

IIUHAND_4DE DO SANTISSJl'tIO
AUMEN'I'O DO FUXCIONALlS:\IO deeerão o segulnte programa� mínístratívos da florescente um calor de 55543 graus een- :"'d

-

_;r ,gente - Eleva-se já a 400 o
FPOLIS .. 23 IAg. Mercur-io) --

comuna, nfi d à Iarza t'g d E t f' a primeí ,motIvo .

:':5- comemoraçoes o
; número de mortos em conse

d 23 (.'g. Mercurtc) _: 'As 8 horas - i.nido da par-
co- la os

� 1 ra os' s a CJl ,I , e�ra I "Dia do Aviador" como pô.lte u 'I ' '

de d
,:

-

V·a�os e guerra
Dia 26 havcrá eleição para a nova FPOL1S., '" 'v c visão dos negócios municipais vez que o governo brttãnlco I d

-,

h' quencia e um, os mars-vro-
-e . 4) . Mesa Administrativa da Irmandade Consta que por estes dias o Chefe te esportiva, com a partlcípa- anuncia oficialmente os resul- Sema�..a. a Asa,. n.ao, �a, oJ:' ,lentos tufões que assolaram as

do Snnt issirno e Nossa Senhora do Executivo encaminhará à As- eão de vários clubes de fute- e ao esforço- patriótico< do. pre- tados de sua primeira expe- �xpedl�nte n? MII'.Usterl? d� A!'· ;Filipinas nos últimos anos,' A
.

: das Dores, que funciona anexa _à: sembléia, ':' Mensa�em do Aumer:to. bôl do muníeípío; às 15 ho- feito Max �Ieldola, que vem ríêncía com explosão atômica. ronaubca, Var.as solen dad·s a i Cruz Vermelha e o governo
RIO, 23 (Merid.) _ Infcr- i Catedral. para o bienio de 19<>2 I A not.ícía esta sendo recebida '

imprimindo à sua proficua ad- Essa explosão se verificou acham-se pr_Qgramadas, Por

oca'l
informam

. que o número de
mações colhidas pelo Ministé- ! a 195�.

I
com muí tn reserva, pois não se a- ras - recepção no sr. gover- . três de outtibro� srão do encerramento da Sema mortos é de 383, porém admí- :

rio da Marinha revelam que I A assernbléta se reunirá na Sa· credita muito venha o aumento a nador do Estado e de sua Ilus- ministração um. sentido práti· .

na da Asa, sábado, numerosos gru-' te-se que eSse total é maior,
·não estão ainda concluídos os ,h d�s Confer�ncias da C�sa Pa- efetivar-se, principalmente pelo ia- ire co-mitiva_ que serão sau-

co e objetivo.
"

l\lãE DIABO'LICA po da· paraqueaistas, num total j Nove provincias das Filipin'ls"
estudos para a escolha dos; roquial. , I

to de nada constar na proposta 01'- . ..

de quinhc�tcs e',eme,'!tcs, �alts.- :foram assoladas pelo tufão, �

novos tipos de vasos de guer- I u:t SUSTO PARA os çamentária para 1953.
' dados pelo vereador Luiz Ri- ,'ENDA DE�l'F. RIO· 23 (Merid·) - Ato

-rão ao longo d:" PfSÜ do

F;R.11'a que deverão ser comprados ',"CONt'IVAS ..•
"

_

I
;�o; às 15,30 horas - inaugu- bestial, até parecendo ter si-

',' mengo, Dirigirá a op·�raçá.o de
1 l'l,r, IO:: ) A 1\f

' • N /!; ENGRAxATARIA do inflW:;l1ciado pelo "satan",pe a nessa at'mad:l. De acôrdo
_,� .. '.h." .:", .. ,:,,:; ,.q.",.� .. ,e,I'CU,nOl_-I' OR[DN�DO f f ração {lo prédio da.Intendência

'.

salto c gelleral Nestor penhr
, , 1 '." '" t

., 1 �. praticou dona Rosaria Silva,com .as aec arac;ões que telTI .' "O,B".L.�em n. "S .'c!" dO \...e..
�. 'D' t it I ',' . _ PONTO CIDO· . ,

filh' h Brasn, que at·é paue', tempo co-I:feito' 'ü !)l'Ó',o.rio lHinistro da Pm·]o Vid,'" da Rosa, por !11.:!;· II' . '" • II IS r a, pO,r s' eXCla, o sr, go que submeteu seu Ih oa·
l'.

d I B h ---_________ um suplício sómen.te por ha- mandava o Corpo de Pal'aqu,c I';

lVI9rinha, lTIereCe as atenções ,'0 de �,lla promoção, Os c':>i1V.:\·�";

I DE M E L L O'
verna 01' rllleu (]rn ausen.

1."'-8 do 'El(.erc1to,
,

dos sLlperiores a aquisição de lc,;,..,,."nl um enorme susto ... c'mlI-
.

Díscurso pelo sr. l\lax �Ieldo- DUQUPt. fiE (
...AXIAS ver o garc,unho desobedecida

uni porta-aviões e novas uni- co. E ".ue, depoi� de ter sido sr.ll-
j 1 f 'to ',. I E

. U ......:._;_;__......:._;".-:___:.--....,.---;_--;;_---""-'....;.---�--......-,......,..-
" .·1.... h . d ,. , a, pre eI lIlUnlCll)a. m 'se- �

dades para a nossa flotilha de whlo, <J 1 ll�t,e ,omenage.a o ".. Tra.nsrorre ho ie a data natalí... '
. , . U-!i'V'US ftA'lJj"'mà(s,Ubfharinos, ql.w conta aiual, rol! cio bo1,,0 um enorme cOlll'a.! eia do sr, Orhndo Ferreira de Mel. gUl�a ao ato maug�ral, desf�- J tX}lJ y trisblf.AoJ

:rqente com apenas três sub· macú e tc-moll pose como quem ia lo, competente prOfessor da Esco-! larao as escolas, socledades es·
mcrsiveis. ]"r (IIdn "<i"ilú para aqlieb centc- ! la �ormal "Pedro fi" e nosso a· 1 pcrtivas, recreativas, e cultu- lHO DO 3DL 23 ('c.rrc<,p.)

�.M!W"A'Z��_r1t&,.�: � l�;:;:'��o b���:::�I���ee o���an�ll:�; rais; às 16 horas - colocaçã.o Jamais �rralTi?;; em afirmar, ,!ue
� .

\ ,.,.. , ',.
'.

"
'

,
.

• '�

-

,- de merecido destaque.
"

da pedra fundamental da sé· 1
o Ptal�1nelr��, _ Gnet· B:.u�ll:��U� p'e"'l:��

. � Cav:üheit,O dr. fino I.ril.to. iuteli- ! rle social do' Cruzeil'o F. C, _ 800 (; ave"!,,, ��." I u,., c

�,,"ej:l culh e ('id:ul'lo ct--vo!adt. as
'
M d w. 1 I fi I I

boI que POi';,;UC mrtlOt· eartr,z !1'�:'
b

,
' •• � " • �all açao lJi;'.o ora{ OI" \) c n- �.

.

bO�IS ('au�:.-:� f!� (·oletiviUa.de, Orr:.tn-.. '
tH. zona.

do Ferre;n 1l� .\11'1(.0 tem grnn�ra.
be; as 17 }loras - ehurI'asca- O ('squ�"lrfto "pir:qllíto" scn·

do a estima e simpatia Iterais' '.!!I_ ! cl,l ofet'ecida :lO sr, �overna- pre que :-.parece en.tre nós sl.b
Lre :! l>ot>p,,!a�ã.o loe:ll, niotivo par·.

'

dor e ilustre comitiva __ nis.. di';:;cr,>,...h'",r um boniLt1 padI5.o ti,.

Q�le. na. au"picio�a. <lata di> hoje "
curso pelo Revrno. riatIre '\. ,ogo 'e, s.ou:; jogadores demo'I;:-

1 dlSl!.llto ca.valheiro si!'rá alvo da�i .,_.. .. .

["B.1')"'_ C")I!�nrf': n�·?.o e g:rande !t-

I ma�s ineq�livocas demonstrao;iies de dalberto Ortmann, vi!:,ario da mor 3.0 pavilhão flue defenden1•
"s: :l.m1zade e consideração tIos Si:lIS ------- �

, !-'3.1'5.' '? próximú domingo () Du
Íll1l111erOS :ttUigos t' admira.do!',,;;.

l.'lue
lle CaxiU'-\ .. CamJleào do j ;;'"

Associ:mdol1l-nos ls mereciílas com'.nta.do Torneio Extra patíohomenagens que receberá nesta. da-
.

To' '10 p<!l:J, Lig-a. Rjosu�ense dG
ta, não podiamo� (ll'ixa.r de exprcs-

I De;;H"'_'IO'1
trQni ale.' n,ós a. r.·flrf\.sar :t.s: nossas lnais efusiv,:i_s

!:on"l'gratulaçôes, com VOtilS sinc"l'O� de ��BM{'
�p.nt"-Ga(J do Pa.lmelr3h.

felicidades, !d I �J''''� 11 P.;o;j re a de Silas. na di-

n:"pfio tócrdc!1. do "rubrü-ceh:!st.é·

Exlre,a1a hOJàe 'nesla ·c·
...

'dade· �r;;'�:, .. :'.�:.;> �

..��r�:i:/�:j�ll��:�}r\\J�:
. {' ,

��;t". �:��,it�!.:�"t��' �::�lI'���';�L� d�
.

L-�'I G C·
.

.

I
:utr-.hc;l do' Ria <to finJ•...

� O ran Ir·co «Bulalo BIIlII"" ca���� p;:�:.�í�:�r;..;;�f���ePt���.. . I I" . do flll<lJ0l fiO I'iIlIlutQiJ <te lúi..l

� I ,;npOlg'f' nÚ, S;1(1 no�so;: \'otn>! TrlU'

lrust 1 d ] t
. ';lnCel'OS. I �o=�"""';-�.....,.�...,_,... -;-----:......:.---,�-�-:--,--'"":""'�---------:-----�a a o uxuosamen e no guarda esse- acontecimento ar- " . '.

campo do Palmeiras, à"'Ala- tistieo com visível ansieda.- Halicias de Rio do Sulméda Duque de Caxias, ex- d h' .

t f

;i���'\·I��j;A�Lx:;jte o Grau v:� a��e::d;� :::�:a::: FOI' "'RS'··l_IIIIIIfl·"n··"0' cl'o" O' C!on'tro·· to De':
, ; "

BILL", a companhia, que se acha relOr-
, � � .

.

: �
.

.

.

.

.... , ..aR.or empresa cJrcense quI}.. çada com ô elenco arUsUeo do "..' ,

.

,
.

'

_). ..' .: .. >

::r�:��:a�tualmente a Améri- '�::L:::e�::c�e�:;:::i��; �:I" Cons''. tr'. U'�ão�iD'a P·ente· . CQ�""'OA:Q S. ;.�������r_ �
.

o pubhco blumenauense a· in�efi(lio, ,na Capital da Repu. .�" . _I .

..' .Adlá:� ,

:--::----�------------------- __:___--.-_...,._�__ bltca, I ... _ ._.__ -
,

. _

N
(' ,..

I d o'
.

t' t' t '010 DO S'TL .,,, (CoI'rn�'l ) _. a lnaior r'epl'ovação por pa!'Í'ê do ,Achamos que o abastado comer,\1'",. :s maiS no avelS ar IS as.n
. '. ,_'.'. -�L •

I
...

. .

I
.

-
,

um' 'go pe e t h' d d'st'nto� e'l- pr:vo diz re"pe to as }xi'?enmas cIante em apreço, venha« com-

IJ 1: esper eza a interna· -o,: �

t En1 compa.n �l3. os 1 �
- i:i J. �!J, o

,.
'1 1

� .

. •

,

CiOUal., ln .cg-ranl o seu
'-enh;,iro5 Sil\'jo Lobo Santüigo c d'a um proprieturio c'Pe terreno preen�:r melhor rJ.ue al,.� uO

,?'ouJunto, o que 'evidente- C�,. ln S'lv']. nchn.s� e'lt�'e' 'para. u. ponte,: ·t<'nquat:'.o por par- beneflCIOS qlJe a ponte tI'ara pu,

Ih !i'd
..._ ,arlOS ( ....... L •. , U. Lu...... �

'�'.' ,-.�. .�... �
•

t : d l'.. \I< r

t
li

'TIIerüe Ira
'
'-,

'I nÓs o Profe.,scr M�l'celo de Quel- I te do BalI:ro,' 'f'rolctario as dO:1' l Canoas, eIG, proprle ar ,o e .lU.

mu ar angarlava)j, ana IVOS em prop�rclOIla: a.
cós 'Varela, alto lUl1cinni!rio da çõ.s foram fditns. infelizmente o est.abelecimento comel:..cia: n'l .,;;.

_ ,

Yj,;; ,platéia local eS]Jetaculos Ines- Seccão 1'ecnicr. d:' Engenharia de mesmo nã.o acontece com a par- quma com a futura pon.,e, tum-, a COlaboraç�,o do povo, em

b fa.. d " < d V Ih
'lueciveis, Fun'dações S,A. te da cidade propriamente l.. ........ bem terá lucros compensadnre.;,! ';,merg·ene:a. . '

..
'

« elne ICIO) a 9reja a e a o ilustre vis üint;:, aqui chcg'OlJ '"
li . ..; Pal'u aqueles que .sen:_!}re :lJ()�.�,

Denunciada ti peiicia 'ei auluada 8m flagranle delito �ã���l�: :s��}�::�Ota:�os:::� ��2€� ��:����: �l��,��::�:::lO .;,:: I EIPEOU,,·,oÇpããO••aCOCI.enli,'e8m·pdoer·a''-nPedaDtura I ��:.:�ue:������:rd:2��� ����.;;,;�: ..�.na belissima coleção de fé- .e, '

ficana para as próximas eleIÇQ,j:1is, .,:',. '.'.'A generosidade do comércio Velha. a realls::rem-se no pro' - Hllla'a Bllb'11'tz, delluncl'oll-a a' 'r�s de tod,-,s as raças, tal's co- f' 1 t 1 "onlpt'O
. "

«,. .m<,; maIl. e assm[lCO .o
._. "

'

.

.

t;;mos a dizer 'unica e ,,:clui;ivtt��:·,;,blumenauense em atender aos ximo dGmingo, dia 26· Um dos policia, ao saber que a mesma lUO, leões afl'icano-s, tigres, ll'il'SO para a CO'r;,trutora .I.t"U&{'·S 1
. • ' e lte ue as paasan.tes máqlli·"'·

constantes apêlos de pessoas diretores de tuna assocl'aça-o a-o t d 'I t Bleves Ltda. �ntI'egar ao Ptll:l., Na organisação do Sr. Róland LOUlS Dastor, PerIto de Arte Euro- .m II qf'
<

t t t' .'� :�e'-- n esava eVl(ameneauto- leO!la.rdosl camelos, elefantes, '.
_.' péo-vai abrir-se HOJE -Sexta;.felraàslBhoras -. uma· nas (a 1rma con raan e Ja.:,.:;.";"(,,

OU entidades na doação dI' religic"a alie tambénl 'c 'd 1 •• • CI), denit·o de 10 meR2S, �, iao }'.'
. '_. ,"d do TABMARA TENIS encoontram tri'.balllando n:;, POllte' <� .'

.
." J_, .

- e 0- nsa a pela vIgarlO ou por girafas, luacacos·homeln, etc· clamada Ponte Canôas,' .

I
grande .exposlçao de ph"ltura eur?pea, na .se e

.

.

. ,.
,',

.

",,!,.

'mercadorias para esta ou :1' merciantr,', ao receber a visi- "entidade religiosa para anga.! C�nstl'tul'ra' a mal'or atra- .
- CLUB para os seus socios e comn.dados e a partir da semana prÓXIma

I
Canoas.

I v O aconteCImento, como n:1Or"-· . �,. D t ' ,'. ,.
.'

q'lela fI'nall'dade fl'lal'tr'o'�l'ca t "

1 ;1 h' . i
.. .

. ,'__ na rua 15 de Nov., 742 - ao lado da Farmacla Suafarma, p"ra o Puhll- en ro de al!l'umas seman'",,.,,,,
.

.

c ,I .p , a GESSa 'JiU, ler, que se c ama I' nar clOl1atl·vOS. "I ca-o elo Gr"'''' 'Ol'I'CO H"ufallo" d d er teve" m 11" � """
..... JlJ dll, elxar e s, '" L .-

I .

I
teremos a Churra"cada d G' ".'

,

:tem propiciado oljortuniàad� 'D'l' .

d
. -

t d "·"C;·)i) co em gera, .

� a Nbl-'
• • � J 1genclan o a respeIto, o Bill" a e,xibição, pela primeira r"p:rc�ssao e1:1 .0 o o rr;;c .. , I'

A pintura francesa está rejlresentada pelos pinto�es: Fortin -:- Rous- dão, no Bai1:ro Proletário, na qual ..
. ao;; €_spertalhões, que. se pl'e- Adiada ii a$s�nah,na rl� l cleelgado de polícia autuou a vez em Blllmenau,' da sensa-

u!:,,,, 'hZ que apos conch•.G3 '! (',
tau - LegrolLx - Ducuing - Doumergue - Gyamny - LeYISSOn -

comparec2rão como- con:vaa:dO$valecendo déssa circunstancia.
. •• mulher em flagrante, sendo' cionaí orquestra de nlarimbas

brv. O· surtO. de progres.1o ''lerá
Guillaume, Bombaillon, etc.. especia s, o Prefe;to Waidemã:r �

"ecorrem às casas comerciais menl'agc.m prec:tdenclal e�·lraordinario. FORTIN' é um jovem naturalista, que ganhou o Prémio de Viagem I Bornhau-en
.

d'
.

. '·'k·· ...
i :J \I ,j ,conduzida à D,R.P" onde a· ".,I\.lma Salvadore.nha". U f to que v'nl nl,;r'CcBn!.l') '..

t
" e,:)6 19nos Y-r�",o' .

1,
,

d 'd d
.

d
ma·' na Ualia Suas télits aqui expostas são todas feitas na ltalia duran e e5- I res à Câmara lVf'

.,

ai T
;, '.'e oJas· a Cl, a .e, anganan o

RIO .", ('I ".. .'
1 quele titular fez-lhe séria ado 'S 1l Y li .' : '

.

� UlllClp. 0400..

donativos para festeJ'os sUpOS-
., _'-' "e .. ülp!1cil) _o. Ao I .,

t - '" - l' � v l' - .. -1t -]I[� - -:"' - 5a VJagem.·:
, ,'" .

.OS moradores de CanÔ38 tomar-;ã:o
contrario do que se esperava. o

.

vertenCla. F "TOU COM A PALA VR'A EMPENHADA ROUSTAN é um pintor premiado com medalha de ouro, e Ja mUIto
, ',,,"-, .'

tamente humanij,'jrios. I Q I
- AI. conhecido nó Rio. E' um colorísta e sobretudo espec�alista' na pintura ,)�rte llilt" grande prova d� rec°nlle;- >":.pI<sidentl' ti". Eü'pública não i'. c'· ,ue a iça0 sirva de exeln- C1men o aos esforcos dlSnendídos.'':"

."nou, Oi1t2Jn, p men""gem cnea- i pIo a quantos alin1entareln o O PROPRIETA'ftIO D'O HOTEL GALO de fL!oEreGsR'O·UX e' �I'gurl'st.". e u.,.,., 0'05 melhores alunos de DOUMERGlJE. PJetl?S pOdcrfS Exe�utivo "e Ú�s,.'
'

!1ünhu!ldo .... t::théln de ::Hunento do ! •

�t
l( .... _.!..l.o-

d ",

hncionalismo :lO COn2'TI?S,JO. 'IJ",,! propOSl O de se expôr a tais a- DUCUING é um dos maÍores Impressionistas européos, cujo traba-
a IVO e Rio do Sul. ":"

venturas, cujas consequências RIO DO SUL, 21: ICorr""I' '-I pais gastem apenas o montante lho é conÍleCidissimo neste pais cemo um·. dos' grandes representantes da - - �. -

<:ui1hecem-f'c (l.� me" in", 3" HU\' poderão ser bastante desagra- Há algumas semanas est '!"mos do orçamento. Escola de Paris.
acliamento, já ngnl'}l ,",u]'g: nct.) 111

daveis.
em contacto com o proprietário I Des�pa.r()ceu o j)l'ilho ,.Ia festa,

fonnuções de que o p!'�i5;d\?nte 'lo Hotel Calo, auordondo II as- anunclada pera a prilup.ira qu!n
da República decidira fazer 110- Os donativos angariados l)(ll' >unto d:� Pontc para o BairrO zcna de novembro, quando ser"

','as modificaçó',;; em suo! expo��, Hulda BubHtz, que se encon- C,nlôM, ina,ugurado Q no\'o e impor.,·I.,o·
cão di' motivos acompanhandO o travaln en1 seu poder, foram Para Q Cü;-rl'spondent·c de .. ..; noteI do m:;smo proprielárlo.
projeto. Contud(}, tem-se cem') Nação" ° sr. Cario!': .P tlól'S con

.

Custamos lL Cl " numa. tran�·
certo- que hoje- a D1p.nsa.g'!nt "crii apreendidos e devolvidos aos o'irnlou o flue havia. dito ao Pr1wi formação tão .rápida, pois conhj)·
assinada.

:' Ilegítimos donos, :!cnt2 dn, Associa�ã.o da Indú�h'iH cendo!! sr. Carlos Peters ha m:ú'
o Comérc'o de R'o do Sul. J de 10 anos, acrcd,tn.mos que seu
: li'01 com copanto !!�1·.:11 "lU" ui g-esto fo! orim1do por .instruçõe"
"idade recnbeu a r.. iy"'" tl�. me,:

t de terce roe,

lHada e surpreend;'lll e j'C3a]u- lDnquullto os pl'opl'i:\t:l.ríos do,'-
,;ão do sr, Ca.rJos P<1lor.·�, r:· {"[,ri" df:tnuis t'rrenos pron.tamente fl-

do, türminantem:>nfC' fi p:,.hvI"J; ;·",r'Bm donçãeR. aquele que prü'
�ml1m':ll:1dn, ". "

meteli em primeiro lUgllf foi o l;lni.
('0 :J. [altar com (} t!omprOm;il�()

O povo do Bairro C,UiÚ,l';, "',m.i flAsumido. . � ,

PÚ!-itú 'lua", fiue unien. e ';,xc��I"i, I O luborio!:o povo de �anõfl.'l
vamoznt.e por Ollerário�, vai p:1.gar !,[]gurú a in(l;;Il�7.G.':lií.o e G sr,·,cal'

.'

o terreno do poderoso eomel', lo� Peters passará:l s�r olhado. O Sr, Róland I,ouis Dast6r _; o oi:ganisador' da Exposição - vai a-

d:1.nte propri�t11rio do Hotel (:omc:· inimigo 'do progresso d.:J! Pl"e�"ntar pc""Oalment", n.tratíst:l húngaro íÜBELA., '('om a1-

Guio, para que 05 C{)rr('�' munici- Rio do Sul, I gu,,> d,os seus trabalhos, -;-

'FPOLIS"

Gonfecção

IS S
ANCAS e de

CORES artigos
tjaísstlDos
da
"8ISTtNCII"

·a- 'cerveia'preferida peloscaiutinense
.
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Malte,- - tupolo � Ftrmento �eleeiona�os
sao dislríbuldas pela

Casa
Camisas" Cuecas

�

Gapas iii Ternos iif Blusões, elc. �

A propósito relatamos u·

ma autêntica funa cle uma se·

nhcra, residente no lnil'ro da

.velha, que, há dias, vinha per
correndo o comércio locaL
onde conseguiu angariar di
vérsos donativos, em. merca

dorias, destinados aos feste

jos em benefício da igreja da

A pintura .�t:iliuna· está representada pela iÍlmoso mestre napolitano
PRATELLA,' ,que recebeu varias medalhas de 'ouro,

Da sua -éscoÍn saiu.o impressionista CANNONE outra gloria da pin-
tttra itãliana..: cujas telas expostas justificam os va.rios- pr�}nios e lneda

lhas que g:mhou dúrante su"- carreira.

B_-ll.LONI expressionista, professor da Escola de Bêlas Artes, meda-
,

.

ultimamente como Membro

ESPINHAS,
A S,
ETC.

A piritura a]{'mâ (;stti representada pelo i;'rúfeS501' BAUMGARTEN',
impressionista. As f:UfiS c0rc� e 0 SP-il !:r:n!;Q peln persp2Qtivs d�lnê.in.c; ..

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R t E I R

•
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_."�_� _.

J�J.���$;:',"f;.,(I-;.�·,r�����""�#��.....'(,�;;��::!�.r,..of":,.......�'!"r��i)-�.,,-#�..-:;��;io--����?_4;�;����#����������4"j:���4.,�.f';J.-4,��������t:.��'(.�����ft�;:oi;"�+*,;'( ���-e:�.����..r������-..;j.��..,-..���;"��-§'._�����;;"',����f;��� ,

g JA' SE ENCONTRA EM BlUMENAU O GRANDE CIRCO Agora com ii notável companhia do Circo "SHANGRI ..[Af, do Rica � Artistas mmtdialmen,� '- � ,:

r� �I .f��csGs·empolaarão o pub}��o.:,bJum�niuense 9.circo que apresenta a maior coleção zôo:J
!� � loglca que percorre as Amertcas � ·Integra seu ,elenco a famosa Orqr esfra de Marimbás --
��., I .

.

f>:Alma SalvadorenhaH

�� H:O JE .. '·Sexfa ..feira SENSACIONAL EXTRÉIA Dtl "8UfALlO BILL", QUE SE ACHA LUXUOSAMENTE ARMADO NO CAMPO DO P4L�EIRAS ESPORlE CLUBE' AMANHA -, SABADO
,�

.

. .... '

V 1fUNÇÕES MATiNÉE A '1 15,30 e 'A NOITE 'AS 2 f HORAS.
_

DOM I N G O - DIA 16 •• ULTIMO E DEFINITIVO DIA •• DUAHUNÇõEh· MATlNÉE A'S 15,30H' NOITH'S 21HORAS.
�} O MAIOR PRESENT'E PA RA SEUS fAMILIARES r LEVA-lOS PARA ASSISTIR OS INESQUECIVBS ESPElACUlOS',DO GRANDE CIRCO '''BUFAllO Blll"[
·:-����t;...������oo.'§��������f�·���������������
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