
l�)Hllis" �8 (AI-:" Nac.:
- O Tribunal Rcg'jonal i
F.lcitol'al, por eousnlta I
do Partido Soclal Demo
crático, Secção de Santa
Catarlna. cm aenrdão {lc
14 do corrente, rixou as

eleições para vereadores
nos municípios de Ca
pinzal, Guaramirim, Jtu
poranga, Piratuba. Taió,
Tangará e Turvo para
maio elo ano vindouro.

IAssim tamhem serão su-

frag�d.os. os I)l'ereit<!s -------------R-e-d-,-A-d-,-e-O-,-1-c1-D-a-.------�------------------·mUnICIpaIS um ano apos II \ I BL,UlUENAU,_(Sta. Catar ína) - Q!linta-feira,a eleição dos vereadores, ANO IX Rua 810 Paulo, ',11111
ITOUPAVA SECA OUTUBRO tI,c 1952 - - --

-----------------------------------------------------------------.----------------------._�--------------�--------------�-�--------�----�--'

O'RGAO DOS DIA' RIOS

S. PAULO, '" de setembro - O resposta
professor Louis M, Roussclot, di

retor do Instituto de Cirurgia da

Universidade de Colnmbía, lançou
a pedra fundamental da Escola
Modelo de Puericultura, anexa à
Escola Palilist..1. de Medicina. Pro
nunciou o famoso cirurgião ameri
cano um brilhante discurso, em

VaU. PalitaI, JII

I I I
�

o E o TALE,ROS DO
ORTA AV�aESo AO Df

Esclarecimentos do Ministro da IMarinha sobre os novos i
-- empreendimentos -- ,

I
,

RIO, 29 (i\lprirlional) - A fina- dísp
õ

r destes vasos em 19:";3, sendo I
lidade da minha visita à j;merica qu c, 11Q momento, estudamos a l:\�! • ..,.,� rte - uisse o ministro Gui- �os5=�bHidadc de adcluirir umn, uni
'llobel - roi conhecer (, observar dade, l)e\'ido r,o preço, que seria
as bases nr.vals, os centros de pre- carfssímo, caso víessemos a comprar
paração, onde a Marinha Americana o navio, esperamos poder iniciar.
realiza grandioso trabalho para brevemente, a construção, em nos
manter e coordenar o mator pode- S()S p roprtos estaleiros, do, p.rlmei
rio naval do mundo, : 1'0 porta-aviões brasileiro, Esta
Intcrrogado sobre os novos em- unidade viria ser do tipo de escol

preen(limentos programados pela i ta, para 16,000 toneladas c ser'vír ía

para campo de adextramento do

�erão �UDiÚos OS mé�i&os qu�
fizeram a jorBa�a �e prolest I

nossa rorç�l naval. disse:

RIO, 29 (Merid.) - Os mé
dicas que participaram da [or
nada ele protesto perderam o

dia. As divisões do pessoal a

que pertencem deverão comu

nicar, no processo de rotina,
quais os médicos que deixa
ram de comparecer .naqucle
dia e depacharei então. man
dando que seja descontada a

importancia correspondente
ao dia - declarou o ministro
Simões Filho,

"..:l.tuaIlnentc uossuímcs o ohjc- corpo especializado.
tívo l.rimordial que é tornar mais Existe completa compreensão por
operante o nosso poderio naval, Na parte das nossas autoridades admí
marinha moderna, o uso do avião nistrativas quanto às necessidades
não pode ser dispensado como ar- primordiais da Marinha brasücí
ma complementar de toda ação ere- ra, sendo que todo planejamento
tiva, Estamos com todo um plane- referente à força aérea naval vem
aaznento preparado para adoção da sendo realizado com o conheci.
força aéro-navní no Brasil e espc-! mento da Força Aérea Brusileir �

ramos no prúxlrno ano !]bllor de Sôbre as necessidades da renova
aviões para a nossa Prlarinba de! cão da frota, a SUbmarina? dísse
guerra, Não podercmos prescindir, que os nossos estaleiros estão apa
dos po rtn-a'viüus , que, como base rolhados e poderemos. em breve,
móvel, é núcleo de todo e qualquer iniciar a construção da unidades
sistema aéro-nnvat, Contamos poder subruarf nas. Estas, juntamente com

a avtacão, serão armas básicas ele

Morta por um aulomovel
ii mãe do Chefe de

Polida

lima futura J::uerra no mar",

I Quanto à força de infantaria, da

I
ruar

í

n hn, o a lmirnnte acentuou a

n-ccessidíldc de ser criada uma

Jllrntr1iicl�flc naval no Brasil que
compreenda as posstb.í lidados da
rnnrl n ha 113 acão de guarda da n03-

"a c,efcsa, Citou a importância que
I!TO. 2n (!\Tcr- dion:J1, �__ 1}.11 05 nmcr+canos ernurcstam aos "rna-

a.utornov I n t ropelou ,; ma.; .. u.
rtnes corps" - atualmente dispondo

hoje pela rna nhâ, 'J n,ii,� do C;\,),
de mais de oitoce�tos �il homens

fe de Po licl», ,,('nera1 Cvro de I
c �crca de dez mil .avioes. A se-

Rezand e. A HI�;1. T';iulina' Go rues I !:u�.r. revc,lo_u: . , ,

do R{�z-nrI(!. q ue conta v J �;pl{'i1
i\ PQSH:-ao !!Cog-raflca, do Brasi l

é ch,,,,e elc todo o sistema ele de
C quatro anos. 0�t'����a '..!I's('e��(l" í'esa do Atlún ttco

,
Os próprtos a

de um '-HllfI1l:-- PiO J rr'nl ;�; 1:::;]".' :r!

carro de praça. cujo
já foi iclf}ntifieaelo,

motor ista

SEGUROS!
BOAVISTA!

nova burocracia do renda

mer-ieunos reconhecem a nossa si
de Santa Tcrcz'nh:-t j11nto no to_: tl1Pç�lO e Jcvam cm conta a cola
Bel novo, f'rn C('p:l('all�Hln, p'J ";j : borncào que ternos prestado na de
a;=;nh��ir ,i tU��f:t, � ;\ "Úil� _ Del -. i'.·1 �

�

,_
-,

-
� . " .

co qun nrlo. foi cUlhi,l", '-"'Ir} e.I"! ,COl1d:!c nn �)l, lJag, letra Gl

1'0. E�tc fug iu em se;.:u,da; ms s i -"------

seu núm "1'0 {'li reg- st.rn.do f <;,1.11

do verificado Lrarnr-sc de um do Pinho. centralizando os ser- paço nunca superior a

viços na Capital da Repúbl í- dias, graças à capacidadc

I ca, onde os nrocessos nem trabalho de seus funcionários

sempre são d�spachad�s com zelosos e cumpridores do de-

I ! ver, supervisionados pelo em i-
ll'AÇAM SEU::: A"-"L"ICli1o I nente delegado, sr, Heitor

f
NIi;S'1'E DIA1Uü I '

I
Guimarães, Hoje, com graves I rérn, que a medida seja

,

6 d
·

d prejuízos para a classe, sem

'I
gf'iru, voltando ao estado

I ran es mun acões motivo plausivel, são todos os mitivo, sob pena de reaçã�
I atingem' Milão processos encaminhados para classe prejudicada. \.,.

I ,\5 cerimonias de inauguração do inventor italiano, lizada em Pont:l Grossa, nas ime- I ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'\. RIO, 29 (Meridional) - f curado pela Polícia que já es- no"o transmissor da 50 quilowatts

!llOlizaram
as atenções de todo o sul diações de Porto Alegre, l-:' con- 'I S

lo d '
Surgir,am naves detalhes do labeleceu um verdadeiro ccr- j , ., do país, dia 19 último, siderada a maior torre de rádio- l\IILA�, .z�) (UF) -- .\." ágml'i el' lIIomente a t aC" B""'9 �

I
da RadIo I'arrolqnll\a, de Porto iI,-

emissão do Brasil, Na última t.á-, do r O Slu:rJo, 3vo1unlwlas pelas I' I ' '.�', "Y Y ��atropelámento do sra, Palmi- co, tanto nç: zona sul como na
legre, p�, rtl'c'l-

' 1 ,,' ,
•

�
que contou com a" ,,\ fltto acima mo�tra parte da gina, completa l'cportagcm sôbre as, CI1U"US, 1'0mpel'f1n, os uIques ó}l:l

b Id f 1rra Rezenda, villva do coronci zona norte, p'ara sua captura, , ração !la. espôsa c filha do genla.I,torre da Radio l'arroupillla, loca- festividades, I seis lugarc�, difere.ntes n/). prél-

po r r� e es' o \f:!" or'ca�
"

Taurino Estevão c progenito- , v ncia d" Cremona, proxinw d" Ç" ,J1 ;:Jj ".
ra do Chefe de Polícia e, ain- --�------------------------------- I Milão, N�!lI S� tom .Il?tieb._de v,ti ,11

da, irmã do ministro Edgar Assemble' '1:1 legi.sl:lt',v:I do Estado lI1as, porem 05 pre]tllZOS sao axD.- f ,.' ,.. S $
Il U U ! Jjados cm \"inL.l milhões de rra_,. rancesos A_ m aCosta, do SU')l'cmo Tribunal

C
..., 1lIII

Militar, A sr�, Palmira todos

ses ca en' .10- de rl-c Iuma •

I �;"1����;�. �,:i�i;l;����!��,O�:l(���l:; Saigon, 29 (DF) - Anun- te de seus armamentos pesa-; dias vinte: c :nove assistia E Sarcntmo lUundaram as reg 0',,5 , , •
'

"

lnissa na Igreja Santa Tcrezi- \ 'I n1arginais. causando '''-anos e in- Cla O Es:a�o, MaIOr �l'ances ,lo:, No dia seguu�!e, de lna-

:l��a'i�����;;d�an�l�lnr��t:l,O��� L Ci:J1 orç mentarllb "'" elos aprovados it'�:::()":O:E::g�IARiO· ''(:I�:ã: �:��;�� :::;E'� :.�':ll:,ha;���:��s�:r��ox��;::lhinha do general Ciro, que I'
NA ENGRAXATARIA ran e 11 nOl c (O Ia para com a ('. OJS a a lOes e

havia falte'('ido Ilú :;('is mêsf's, ,', PONTO CHIe 28 do corrente, v posto de

II
uma bat.eria de artilharia, en-

I Ben-San, nas proximidades �los como :reforços, perse-vitima de uma pcrlillús molés- FPOLIS,,:W (A;. Mcrcuriol

-'I
NI!\'es UCUpt'�1 ii ,fribulla para co" SfJb 1) cumando do CeI. 'fl'ogili'} reu a lr'lllsc1'ÍC'lo em ata do jJare- -

tia. No expediente da sessão de on- muniear que tendo estado em Cri" 1 Melo, ccr do <jt�risc';r:sulto P;ntes de Novas acusacões contra da ci�ade de Thudaumont, a g�em, atualmente o batal�ão
t

' I tem, foi lido novo tclegrama do ciuma como membro da ComissftO I Por ultimo, falou o deputadQ 'lVIlranda, sobre a constitucionalida-
, .' ,

20 qUIlometras ao norte de I Ylet-mluh" que tenta refugiar-O au omovel cal1sa�or do Prefeito de Criciuma sobre a gre- Parlamentar para verificar o que 1 Barros Lemos, que lambem integrou de da por�aria 96B, do Instituto do

I () ex ..rel farouk Salgon, Enquanto esse posto I se nas florestas da zona Ol'Jen-desastre tenl chapa numero, ,
I vc dos mineiro,. No""e despacho houvera, podia dar seu depoimen- a Comissão Parlamentar. O rcpre- Aleool e .�çucar,

t ! sofría O assalto da, 'viets', dois I tal, situada a 40 quilômetros1174UO e foi localizado numa I co'nlmica que" parede terminou e to de que de f�to, a polida C�- i sentante uelenista limitou-se a fa- c .....r"o ?'l (TlP) "'(11i 's
rr-", l\I' B '-t

('ue lodos os mineiros voltaram ,ao IJatlCara os mineiros ')acífi('os' e <l II 1,'\-, das ori"ens da gre""', acentuan-' ti I
.

b
J' ,";'. -'1 "

» L, I postos visinhos eram violenta- de Saigon.gara"," a lua 1 e la an" o >.., '" D.v,·J'sos HS, cpulm os, e pnn· em ,lI',[:ll'nU1C as (í zem 'lU") o ex' I .

. , .
.

<

�
<

'�, � �', trab"lho, No el1�ejo elogia " ati, povo � por isso protestava cnergi- j do que em Criciuma todos queriam cipalJwmte o deputado Volney CoI- rei Fat'Ollií. pla:-'! java prender fJ mente l�quIetados e neutrah· --�c..,.."";;---,_';";;.,...-..c.;.;':"_;':"_..;..._;':"__estanclO seu propnctano, sr. tude das autOI'idndcs poHci::lis 10- cmnentc, repetindo" que havia a-I" greve e que dehaixo do mo,,;- laço de Oliveira, alegaram que pa- atuctl prim,-,iro ministlo g�nei"al' zados pelos tiros dos morteiBenjamin Antunes, sendo pro- cai". que tudo fizeram para matl- flrmado anteriormente, de que

'1lHcnto
grevista havia outros inte- ra votar pela tronscrição, primci- N h'h

' ., i '---
t"r a urdem, mas lamenta nova- Santa Catarina não possuÍ3 gover- resses, 1'0 a Mesa devia mandar distril:l1.lir

ag l , assassmar o!< ]Jrmc p"'s, ros rebeldes,
mente o espancamento praticado no e qUe ele tais brutalidades era Tcndo sido. após, posto em V), S

'
adidos militares desde pouco

an-l A guarnição do posto decopia elQ referido parecer, em lS- tes do golpe de vinte e tres depelo contin:;cntc da policia que l'esponsavel o atual Secretário de !a",'o o telegrama tie protesto con- so não poderiam votar, porque se-
julho. em qUB o IJropr;o Na<rlt.!) Bcn-San, reforçada por uma

f"terça-feira chegara a Criciuma e seguranca púb!i�[l. Ao concluir seu tra o espancanlento de 1l11nciros. a ria votar sem conhecime.nto
'

de <...T
l 4 UnCIOn.:3fnu.'lá sob as ordens do Ccl, Trogilio discurso, o rleputado trabalhista bancada situacionista requereu que causa,

depôs ore;, Aquel;J plan-::) teria I centena de guerrilheiros, vlet-

r
U IV�

Melo, espancara pacatos mjneiro� disse que O dep, Leeinn Slavins- I ;;n�es de se deliberar a respeito dt- I stdQ fOt'jado em me'ado!, de r.l-: nan1itas, perdeu, no transcur- NOVA JORQUE1, ,2& (UP) -

"

{.)
3,a l'a�i"a I e o povo,

I
ki. preSidentE da referida

comi'-I
via ser ouvida oficialmente a

co-I
Com eslc nmdQ de pensaJ' eoncor- lHhO, q�aildo o �riTilelh�'dmir:istP so do ataque, trinta mortos, sr, E scnho"v:l' entrou lia, �'e(;,: ,b-

comcnt,tnOS:1
. Comentando esse telegrama, o são, daria lllniores detalhes sobre missão Parlamentar que estivera d<1ram os deputadOS do PRP, PTB, ,U5sem rC?UnelOU, (CVl o a.')' i41 d' 'd e .uns 20 fC-I'

na] da cOIT,_;a para a Cnsn. Er:ln-"I) crédo (lo sr, ,\",.lri' 1\lall- I deputado Vargas Ferreira, do PSP, o inquérito realizado, Com efeito, em Criciuma. sendo apravado, eOil- UDN e PSP, sendo, por i�so, regei- eusa elo re' FarouJi. elo nonlc�.r" esapareCl os
�

ca. pl'ocur>llldo eonqui:;!ur os v')-rois" (;' udrc Delaouuu1') condena com ,'ccmencia a agres- indo ao microfone. o deputado L.e- tra o voto da bancada pessedista, lado o requerimento, Nagllib ministro da guerra, I ndos, bem como uma boa par- tos do funcionalismo f'�d<'l'aLHNo\.'t)� n}.ctfJdo� russos .(AI 5;]0. orn comprovada. salientando cian Slo"f.tinskl deu conhecilnento i.! 'e do deputado :Francisco Nc"·cs.
Neto) não ser admissiyel que a policia, :':::::asa dos trabalhos da Comissão, I Orçalnento dr. 53

- ---

';�"y�:�(';,J. ��,5�:d:te::;mo ::�;,t!:Ui:l� �;:]J�t�:�:=:d:Sor:.,:;,: �:= ��:::d;e��:"fo�:min��s:i�;,:e�U::= dOO p�e;,ut:I��ie!�tival:l:g:��:�;t:.ide= DlfIlI,a-culem OS alema-es UI tralado deHScní u Br::.�il � primeira pécic. f r�eidad-et e todas foram unifornu!s prOr)O�ta ot'<;L\1I1cntiiria de 53. di- d ..naçàQ do Rluudo a receber TambcITl. o deputado Franci�co en1 Ç"ondenar a atitude da pOllcia zendo que ha nluitas deficiencias
tccnica�. pois as cifras relativas

neulralldidade com a UOI"o-o SOVlllle'lllIIca:;'lO imposto'" territorial, ao imposto
de translnissJo "causa mortis·T c

lJllpnsto de indústria e profissües.
2rall1 ln uito í:-:.feriures ao já arrc

caclado l1e�te exercício, quando de- BONN, 2!J (UF J - O jornal cõe5 contra os aliados, Fediu

I
te' contra as decl�racões do

\'iam consignar importãncia muito cristão democrata "Ruhr Na- I também que o governo da ex-general nazista· Hermann
superior, chrischten", anunda que um I França protéste energícamen- Rameke, Esse general afir

O deputado Bul"ão Viana, elltl'e- grupo pal'lamentar do Parti- '- -- - - _ -, - - _[; mou que os criminosos de
tanto, cspo:;ou ponto de vista con- d? Cri�tão. Democrata i�1icíou nrOj' f.to .I·ll nrnrrotl!lra-l\ guerra são os aliados por. t,:-lrário � defendeu o areamento, a- dlscussao onte:n a respeIto da Ir ti \lv f"iV �Ur v rem lançado bombas atoml-CAXIAS, 29 !lVlerid,) - del)redarem o estabelecimen- centuando que com a estimativa de possibilidade d" concluir a A-

d t I.. Ih I
.

I
cas sôbre b Japão,

Depois de viver dias calmos, ! to.' anavalharam o sr, ROqUl� arr!!cadacão ora feita se tinha em lenl.anha ocidental um "trata, OS rauih OS eDIS a� Aparecerão· num filme a

esta cidade VfrItou à agitação. ; SilYil, que estavil scntuclo nu-
,.-,-ta nHln[<;r <) orçamento dentro do de neutra li(18de" com a .' I � ,

mãe e irmã de Giu1iano
dn realidade financeira do Estado, União Soviétic;l· Confirma-se, tryOS ROM'lI., 29 ,(UP) � A mãeIndividuos armados entraram' ma das mêsHs, O sr, Roquc, _ lo[iciosamente, em Bonn, que

'

e irmii do bandido Ghlliano

11_10café _SãOJorge e_depOiS de enfrentou os assaltantes, ten·
,

\ ',I", ,\11' •• va,:", il notícia daquele orgão "é .ruo, 2U U\1 •.'t'itiloua,! I _ ,\ l,:' aparecerão num filme que [)
: ,;,<;" ordem do (ha foram lll't'ova- I c,'�ata quanto à essência, não, ",<'n' ,o 'I, lleces"�","do" d" nVUIUi- sr, Frank Capra e o sr, Vic-I do recebido uma cerfc:ira fa- I t t G rl 'l �- -, " "., _ �� ,

I
' "l> 05 ,ve OS,' (.1) sr. ovorua or, ,- oorém, sob essa forma", torio de Sica t€m inten"ão dfOd

-

d t I d - 'iII ' nar lllahs det'dan1ent,� (JS plarl'J!) � -cu a no coraçao, morren o �IOS os <.� eIs 'lue concc e ....
aux o

rodar sobre a vida do bandi_'as Prefeituras de Ararangua e Ca- l>, t·t F' t
da reforma administrativa sugeri-

d "1' A·
-

d G',em seguida. Os criminosos,
cador, para conclulrem as olm."

- lO e,5 a � �aI�ça con ra da pelo presid�nte da República, ,o SICl lano, l,rm� C lU-

'd'd f
-

f g'
"

,ex·genel'alS n3:tIstas ,
' hano. srta. Mananmha con- ,/I CVl o a con usao, II lram, ,los respcctlVoS aCTQl'ort05, 1\55"",

P A.RIS <ln (UF) ti. C
{J!1 con;;res53ta8. ao quo tuJo )\1'

I f'
' . I" fb iI" Ij','c" 'e fl'c' la�11'�I'\ ''',scs m 'In ,'r"!l"O" n'1" t��'''1l

• ,"v -
� ,0-

}' 't d ,Irmou a lmprensa que !1e _o'f'!11 ')1';} \Im u: es ,�� d- "c -'" , ." ,-,�,

Ill1iss;'ío ele Ft?lr.ções :C;xtlJriorcs I: le"�;"Ipr�"��I!"!m 0, proJ� 1;0 �. '�, t ram feitas propostas uaqude'ti .., f<:rid'�. A PGlidu pn'!Hleu o "u:;:ili', 'lue <J l'u(!rt l,c;;,lsl'll.iv'}
1 ri:) Assemblel,a NaCIOnal soU: .,�ll:3'1O �,;:�n<l:), l:tQrnJg,n', os t,r�'lscnl

ido, bem CDr,lf> ii :mli r�1ãeAlvaro Rodrigues Barros. que
11'°' '1uf'ria dar, � ,

ti CItOU uo gov�rno que peça !l bal�os .lcgl,51atn�s. o dLputUlj] Os produtores do filme terlam
confessou ter sido lIm dos as-

A �'RA.N�êiúçX8 131; UM 1 Alemanha oClden.tal qt:e prOl- \�elIx Va.10IX esta r-acol�lenào as- o!erecido pela sua colabora-
PARECER ba a?s e,'C-generals naZIstas de Slnaturas para o refel'ldo proJC- çao mna soma superior a 300 'J�altantf\s, () deplJ!udo Wil!!!it!' D.i& rcque- contmuarem !azeudlJ declara, f,(,. • _

• !uilhões de lira;:;. ."

Procurado pela policia o
dono do c a r r o fatídico

SUMA'RIO DO DIA

á.a j"lagÍnR
1,SJ>QR'X'ES: -

Voltou a imperar o terror na
I cidade fluminense de Caxias
I

tcrralnit'illa.

Gigantesco plano d.e fina
lidad-cs IDlIltijllilSH dn ;::'0-
vcrno inc]]:111o.

l\crnnaulic:I.

-4.a J!ab�na
� Vida, Sodal
• Rt'li;ião
Q Conselhos ut"i,
<$ Cicncia. }lopular

Firott Cl1nl a l;�nterninha do
tnrneio trian:;utar o nandei
ra.ntes

Vencidos p(llos p{�rnaÜ1huea. ...

nos o sexteto catarineusc
... Outro- sensacional campcona ..

to de atletismo

Illdíscipllna dos jogadores e

a in<lifc'tença do> dirig-entcs
Nem tu do está l'erdido 1>a-

EXPRESSO
"8 A O J O R G E"

Viagens dii.lria� entre Blunl'�na" a

T1;qnÍ f' Fhwianúpoli:-l
-_ At�l-_;N{'J \S --

I..:..i\l J"'!LlJ ·.Tt.N:\ll -� 1J.t{�1 n.,·� j."

-- n!l� 1�... dE,: !.;-(t� . :�1� .. F. 1111��1
E1Vr tTAJAl' - Mario Machado
- Rua Hercilio Luz. 36 - F. 3a3
EM F!.OIUANO"f'OlAS -- C""t
que HOtel' - Rua t', $chmidt, 53
- l"uue H!!},

11J1 dJ
G.a p;i;;U!"

ril" 1"-i{)ti(�i:lrio }(I('f21
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-=...�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cr$100.0.'
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'i , s1,��tW�%��'t;>f,,�����'§.,"!.>:t,>�������������,í.f C".I NEM';1 INSTfftno" D:f 'APOSENTADORll E PENSõES �

ii .

DOS INDUSTRIA'RIOS � U$Ch
t� .'

'

. Aviso aos interessados � HOJE 'AS 8 HORAS': _.:... CONCHITA MONTES � CONRADO
. 'FINANCIÁMENl'O PARA AQUISIÇÃO DA CÁSA� SANMARTIN em: ;. ..

'.' PROPRIA: � �t .

"M E U A D O R A D O J O' '""': O :n
� '. o INSTITUTO' DE APOSENTADOltI.A E PENSõES. DOS IN- �t ,'"

. " . . A:�, DUSTRIARIOS' eomuníca aos associa.dos em geral c, llarhchl;umen- �-i, Um filme espanlról 'distribuido pela Fox! :"':'-J.\fusica de na$. te, aos que se mscreveram, no 'penodo' do' corrente ano, �ara ob- � n en Fer
•

t 'O film'e' sur resa da semana em sua unica exibi-

I'
tenção de financiamento dcst.inado ã aq.uisição de. casa proptia.:

'1� 'j:
,�Ó! Aco��.:ComuI. ',Na� e' shOl't. Amanhãd�ANSA DO FO'1. - Qualquer dos assócíados :.efend�s pod.eri apresentarcsua . 'bo _ Sábado: SAPATINHOS VERMELHOS _ Domingo:proposta de financiamento desde la e ate o dI:t 31 de dezembro
MARIA ,MADALENA. .

... ' prnxímo futuro.' .

,.

'j'
11-�!:�c�a=:::!O�::: '�:l��a�:�hum pedido, de inscrição

par� sI
i

Sessãó' 'otêredda 'aos comerCiárIOS e fünCiô ..
, 12 - Os associados que não conseguirem apresentar sua propos-

§"[í,
ta até'. aquela daI':':. poderão fa��-lo no próximo exercício 'nários publitoS lIe Blumenau'",1 de 1953, na ccasiao oportuna, quanüo forem chamados a 'i:, •

� tal fim' .

I��
2 - 0. InstÚ;tlto �ceitará pro,,()st::� que objetivem a realização'

1II1111111.1IIIIII1IIIIIII1IIIIIII••IIIIIIII•••IIIIIIII•••••••••IIIIIII•••••••!!das seguíntes modalidades de operaçoes: .

a) aquiSição de terreno e construção de casa ou apartamento,'
compreendida a J1ipotcse da aquisição de ter-reno do qual � '0'IUFER a LIDAo associado seja promitente comprador. ,�b) construção de ca�a em terreno de propriedade (lo associado.

,

'

...

'

c) aquisição de residência já. construída e desocupada. BOI

d) encampação de dívida llipotecária contraída para a obtenção,
ccnservaeão ou remodelação de resíuêncta de propriedade
do associado.

e) conservação ou remodelação de residência de l}fopriedade I
do associado. .

l21 - Não serão aceítas propostas que tenham 1101' fim a anutsí- "
,

cão de residência já ocupada, saivo-se O' morador fôr o pró-�
'prio ássoctado bu {1 vendedor e, neste último caso, a. ope
ração só será. ultimada após 'll,'''tmtrega das chaves.

3 - O limite máximo de cada emllréstimo será de Cr$
.

300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).'
>

• 4' - 'Na concessão, de tais financiamentós o Instituto não fará

>� "mais de 5 operações em cada logradouro público ou loteamento. "

,> .:.5 - A proposta 'de financiamento' será cfeit;i. em'JilOdêlo especia(
fornecido pelo Instituto, acompanhado '!1os'''dO{lú�enros ;dã. Ins-.

.,',-',)Mercedes Benz .....:... 1939 - Cr$
'«0.000,00; Austin A-40 - 1949
Cr$ 52.000,00; Rênault - 1948
Cr$ 22.000,00; l\lereury - 1940
Cr$ 60.000,00; Ford 60 BP - 1937
- Cr$ 35.000;00;; Lincoln - 1940
-, Cr$, 55.000,00; Adler ..;_ 1936 ...,...

ees 27.000,OO;"Camionete Ford F"l
- ,l9S{) - Cr$ ',55.009,00;
A C I S A - Fone 1324 - BLUME-

·l\lOTORES DIE,SEL .
GRUPOS GERADORES

--- MO�TORES A GASOLINA --

MOTORES MONOFASICOS E TRIFÁSICOS
-- FERRAi\iENTÁS - M�QlJÍNAS ->-

CHAVES ELETRICAS DE QUALQlJER TIPO
-_ ROLAMENTOS - SERRAS-

RUA 15 DE NOVEMBRO. I30l �&. Postal 552
BLUMENAU-

, ,- "';;'

BLUlHENAU, '1II-1(1·1V5;�

I
HOJE 'AS 8 HOij'r,\S: - Sessão premiada- apresentando JE
ROME COURTLA:ND. BEVERLY TYLER c .JOSEPH CAL-
LEIA. cm:

.

"0 RE I DO
< (Em 'I'ecnicolor )

Uma dinâmica história, em lindo 'I'ecriico lor- --,
"O Rei do Rancho" era um magnífico cavalo dourado ... A hís
tórla deste garanhão selvagem, é o que nos conta em ritmo
vivo e impressionante "O REI DO RANCHO".
Complétam o' programa, complementos diversos.
Durante a s�s�ão, habit1,1al sorteio de Crs 1.000,00·

���'§.���......�"'X>-[..�'§.,..,;,......""����Y,V...������",..,..�",..;.��......��,.....,;.���
$ T

' �� �\ ","J

$t FABRICA DE BALAS E CARAMELOS AÇUCARADOS iiCOM CHOCOLATE - S A L TO W E ISS B A C II �.

\� Procura-se um empregado para trabalhar à noite - �� Bom ordenado- - Também necessita ele um moço para "
4-� escritório, que saiba falar alemão e português e tenha �$ noções de notas fiscais. ��
� Aceita representantes em Santa Catarina. Otímas �
�. comissões.. '1-"�." . Os-Interessados-queiram comparecer a firma diarfamen- 'f�

,� mente das S às 12 horas, inclusive aos domingos. - S
� , �."
.,,������#j.�i}..�"§."§"§,���"§.��"f;.���....""��.��
I

.

.

g_'lIJuJUJmmnUUUlIIIIUllllllllIlllIIlIIIJIUmmllmmlflflmIIIlIUIIIHU'j
§ DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS §
�

.

Dr. Arnaldo Gilberti �
ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. ê
;;: -_ DA GLORIA -- ;;:

§ CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúde §
:: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39
:: Fones 4212 e 3055

§ -- CURITIBA --
::

�llllIIlllflmlllllflmlllmillllllllnllmlllllmlllmmllllllll1lmllllllri1111�
--------._-__....---�----

-.-�� _.�-
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ReC2iim 0$ E�. utL ante
a pmmeu� 'feita ii

Franca
I

PARIS. 2!l ,UP) ._,_ URC:EJN'IE
- o m.níst.ro da Defcsa 1�.!11.!
Pleven acusm; os Estados Ur.ldo«
,le ESTAREM RECUANDO D.\,�
PROMESSAS DE AUXILIO FBI
rxs A' FHANÇA Plet"en adver
í iu a.ridn que,- Be ·0-8 nortc-anH.:ri
('anos não cumprirelll os rompre·
n1ÍS:105 qu: assún1Íram, o orç�!
menta di; defesa nacial'l:ll 1];>
Franç;-t será reduzi\Jo nunlél l:-n

portaucia correspondente.

fesa das costas do hernisférlo. Sou
de 'opinião que todos os homens da
nossa administração' - Ex�cutivo,
Legislativo e Judiciário - deve
riam aproveitar 'as

-

oportunidades
'que se apresentassem para vísítar

TemosVendem-se. Tratar nesta re

dação-

f
De uma' manicure, com prática, pa-
ra trabalhar em Rio do. Sut Duque de C�as e Olinlp'co sã-")

IntormaÇÍ)cs nesta redação.\.

de intensa emoção
para os fana do ;J.tÍeti�ItlO, qu'an
do grandes; .. agremia\lõ.e� "

ra todos os gasparenses é' a .::tue
,tivemos oportunidade de saber

hoje. ID' que o nosso benquisto
Frei Anselmo, dedicado paroco
em Gaspar, em virtude de achar·

s� gravemente ,�enf'ermo, foi hos
pitalizado em Blumem;tu. Como

se sabe é bastante idoE'Ü. ·Frei
Anselmn, como tambem bem pt".�

cidade, que será cario é {} seu estado fisico, nece.:!

sitando assim tratamento ,pare. se
restabelecer. Fazendo 'este reg;is
tro do �stado de sande do queri
do F,rei Ar.:�elmo, ,fazemos t.a;.�l

fino bem ardentes 'V{}t!}� para que l}

mesma se restabeleça dentro rlp

_. banheiro, completo, cozinha e mais curto prazc, para gaudio dE"
.
três varandas>,sendo uma. de iuvet-

I todos os seus paroquianõs.
no. Três (!{}rmitórios e quarto para, NOTA DE ll'ALECIMENTO
empregada, e garage, situada ii Rlla! GASPAR 28 (Corresp. ) .. _

ltajái - 1310 - Informações na

I Com ,a av�nçada idade de 90 a.·
mesma.

nos faIec'êlií hoje as '1 horas da

. madrugaci.!L no Hosp'ital, em Bl:l'
"

,

.

".

"

menau, a Sra. Agustinha Ta"a
1'es, fato que repercutiu doÍoro
samente em nossa ,cidade, onÇ:,,;

gosav� de solidas amizades.

A, '<lxtinta ,que deixa apenas,
dois filhos, sendo um o Sr. Mar-

.

tinha Rosa, pessoa conhecidissi-;
ma aqui. onde é velho funcioh&.
rio da Usina São Pedro. deixa :
;tambem netos e .bisnetm\. i.
.tendo o séu enterro se teali-!
zada hoje' 110 cemitério local. Aü i

Sr. ;Martinho Rosa e famWà a·

presmltamos :.sentidas . condolências.

GASPAR, 28 (Corresp.) - A
_

�
� o •

data de quinta 'feira próxima &s·

sin'ala o aniVJ3rsário natalício da

jovem '"studante Marlene DacI

'Bedu�çhi, fllha do Sr. Augusto
Beduschi, figura de

. Il".arcant�
, "conceito em 'nQssos mei<i>5 "COmei;.
cials, politicos, espor,tivos c 50'

ciais e de sua exma. '"sposa don3-,
.

Herta.. Contando com vasto cir·.··
cul0 de amiguinhas a jovem nil·

t.aliciante ·deverá· re�ber na�u.:Cl
le dia inúma-as prQvas de sIm-

-J. patia e a�ir�ã� _

---

SEGUROS!
B O: A V I S TA !

e bate-se a. massfI. Ferve-se () lel

, Je, separadament'<l, com a casr':l

de laranja,. numa caçarola de U'<1..

litIo. Cozinhe-se a mistura a f')

g� .lento mexe,ndo-se eons�an.te-
m.zn.te, até que tome conslsten
�ia e pegu"!la colher,

do fogo, !d�a iCsfriar c. a

iuntar-se 'a essência. de' bauuilhn..
Leva-se ,para; I) refriger:adol"

,

gelado-.

NA COLETORIA
. FEDERAL .

. Durante êstc mês, �er.á
:feito o adicional restItUI-

Ivel. ..

- .' �.-"-;';b.... _

RUA AMAZONAS - PROXIM& ÀO HOSPITAL
-- STA. CATARINA .....,.._

,PLANTA· $CHMID1..
.

RUA SCaMlDT - viÍit1>NOVÀ
PODENDO F! ...·tt OCUPADO lMEnIATAMENTE

VfNDAS SOB CONTRAIO

EMPRESA MOREIRA & WERN'ER
VIAGENS DIA'RIAS ENTRE ITA.JAI' E BLUl\1ENAU

HORA'RIO DOS ONIBUS:

PARTIDAS PARA ITAJAI': 7, 10'e 15,30 horas;

PARTIDA.S PARA BLUJ'IolENAU: 6, 8 e 15 �oras..
HORA'RIO DAS CAl\lIONETES:,

PARTIDAS PARA BLUl\fENAU: 7 e 12,30 horas;
PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e' 17 horas.

PASSAGEM: Cr$ 15,00 nos ônibus e' Cr$ 20,00 nas camionetes

AGÊNCIA EM ITAJAl': Rua Hercilio Luz - '(Ao lado da. Igreja

Ma�riz) - Fone, 373

AG;tNCIA Eill BLUMENAU: Travessa 4 de Fevereiro (A-
gência Bra-Blú) - Fone, 1266

<

-$- _*- _*_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQUENSE
LINHA DE ·ONIBUS ENTRE:
LINHAS BLUMENAU-BRUSQUE

SAlDA DE BLUl\IENAU: - (De 2.a5 às 6.as feiras às 7, lO, 13,
H e 16 horas) - (AoS sábados às 7, 10, 13, e 14 horas) - Aos

Domingos às 10 homB.
.

SAlDA.DE BRUSQUE: - (Dias úteis às 7, 10, 16 e "20 horas)
(Aos Domingos às 18 horas).

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLIS
SAlDA .DE BRUSQUE: - (2.as à Sábados às; 6, 8, 15 e 15,15 h.
SAlDA DE FLORIANO'I'OLIS: - (De 2.as ã S.as fciras às

7, 16 e 17 hrs.) - (Aos sábados; àS.·7, 14 e 1611rs.)
. LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'

SAlDA DE BRUSQUE: - 2.as ã Sábados às 7 e 16 horaB.
SAlDA DE ITAJAI': - 2.as ã Sá.bados às 8 e 13 horas.

UNHA I'l'AJAI'-JOlNVILE:
II O R·A R 1.0 S:

SAIDA XlI'! l'rAJAl': - De :l.as a. sábado as '4. e 15,15 hOTas.

SAIDA DE JOINVILE: - De 2.a5 a sábado as 7,30 e 15,00 hrs.

LINHAS NOVA �l:RENTO-FLORIANO'POLIS
SAÍDA' DE N: '.rRBN'J'O - 2.&:'1. -t.as··e \ILa� feiras!'ãs' 7· horas.

SAlDA DE FPOLIS. - 2.&;;', oi.as'· e 6.as ,feiraS! " ii.s 16 h{}ras.

_*__ *__11_

.

AUI O V I A ç Ã O H A SS f
AtendendO às necessidades e con'\'cniencia <los 5rs. passageiros,

'ti Auto Viação Hassc; acaba de estabelecer ,novo hOl'ar�o 'dos
.

seus transportes coletivos, os quais já entraram em VIgor e
,

que obedecerã.o ao seguinte:
'

.

;, .

PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente}: fi horas - ombus:

9 horas - {}nibus; 13,36 - onilms; 14.30 onibus (via lbirama);
PARTlDAS DE RIO no SUL: (cliáriamentc) 5.30 I10ras - Dni

bjIs (via Ibiramal; "9 horas - onibus; 12 horas - onibus: 15

horas - oni1:Íus.
�lIi__ "'__N._

EMPRESA AUTO VIAÇÃO 'RIO.DO TESTO
SAlDA DE RIO 1)0- 'l'ES'l'O: A's 6,1::>, 7,L5 e 12,30 HORAS.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12.3U, 16 e ,11 nOItAS.

SAIDA� DE IlLUl\1ENlI.U: {Defronte ao l1cédio ;tla l'>tilLUiL Ca-.
tarillcnsc}:
lHAS DE SEMANA: - .às 9, 11, 16;30, H!lItAS. '.

AOS DOMINGOS: - à� 11.30, li" l{. IS ,e ,1'9 HORAS.
�._ --;---*:::;- �8!--;--,

EXPRESSO BlUMENÂU�(URlnBA:'

moni - fCIIlca. Ta�;a dr. Erlell
Karmann - ·nr. U-l -, Marcelo Ma
tos � Santo:;.
Raça PEQUINES - Najuca

femea, - Taça Kcnnel C. S. Cato
- m:. 86 - Acassio Ramos Arru·
da -.Lages.

I
Ao melhor cão - cão

,

amestrado
pondo à nossa disposição," al.d", há de tudo. Trata-se' de um

Wolf von Darmsdorf _ macho
mil cruzeiros. Não' '�bacltgroundn de ajuda, que tcm

Taça Casa Husadel Dr. 74 _ Goe
queria noticiário. Pedia por cari- tanto de generoso quanto de com· bel ---' macho _ Blumenau.
dade que nada publica.ssemos a-. 'preensivo dos únicos' caminhos pa
cerea do seu' gesto. Preténdia a-. ra salv<lr a humanidade de uma

penas que dele tomassemos conhe- nova catástrofe. a qual pode re

cimento. presentar o fim da nossa civiliza-
Ei-lo hoje de novo, para ofere

cer o seu contingente em. favor da alguem contra

construção do Centro de Puericul-, O" esquema dos Estados Unidos é
tum Modelo da Escola Paulista de preciso que seja bolchevista, deses
Medicina. Que instituição mais pO-. 'Perfidamente bolchevista, furiosa-
derá merecer em São Paulo, úm mente bolchevis·la. Esta máquina
anexo desta ordem. junto ao seu gigantesca. de esforço cooperativoI bloco central. do que a .Escola Pau- americano o que ela visa é tão so

lista de Medicina, fundada pelo di-: mente construir' �tma paz sólida e

namismo 'e pela força criadora do duradoura; entre os povos do Ori
professor Oetavio

.

de Carvalho e ente e. do Ocidente.
com o seu prestigio cada dia maior, . O professor da Universidade de ��A--�����"'����#j.�����
dilatado pelo grande chefe de e- Columbia. que batiza este Centro '

, �5quipe. que é o professor Jairo Ra- de Puericultura. é um dos maiores,' lllE B E DEU T t'( li t U Id D f n t U li .. §51.mos? cirurgiões da América. Sua cultu- J s: n ri [; n

ric���ti��a::�;�, o�!:or:�a� ::�� :t�::n::u i�::!;��:lp�:er::md::

Bitte komDmeEn SiDe zEu UeiulemSg(esHe'llligeAn "neDisamSm!ensein, II cadorias: o petroleo e as missões centros universitarios mais impor-
evangélica. O petrÓleo entrou nos tantes do' planeta. Traço paradoxal
úUimos tempos a se exaurir, no e típicos da sociedade IDnerlcana;
subsolo da América, dado o consi- os prOfessores das suas universi-
deravel consumo dele feito, dentro <lades são um verdadeiro patricia- am Sonnabend den 1. November, um 20 Uhr, in den

Ie :fora do país. O que os Estados do, constituem. como os lords da
R d T t CIG

;:��:;s :sro::::�e�:s��:��;á i!t��� !�:�:�er:: 'h� ::a�ta:�: �r::���: 1
aeumen

:r.:::IP;:::E:mes• ?.,nas. Quanto às missões evangéli- uma seria c magnífica realidade .

GeneralkollSul �
cas'dalargdarUbm der.tal �odo os

hse�s t60I:'1al• rica Ide .substancia intelec-. �tqua 1'05 e ene lccncla. que oJe ua e mora, 5ao os personagens ��������..�..������".,��"§,��������será quase impossível recollhecê- que ensinam" nas' suas Universida
las no plano universal. No passada des' tradiCiou'ais: Eles" slÍo 'a sua a

davam biblias, que faziam questão. ristocracla, - uma: aristocracia do
que R' gente lesse, em suas atrevi- espírito, 'que conquistou a nação
das tradUções, hatismos e' liIetodis- pélo seu brilhante papel social. E-

I
tas. Agora, as missões, dão bíblias les é qué formam o espirito da ju-'
e dollars. Pcrmiti 'que faça aqui a vcntud",. que lhe modelam a per
apologia da. capaCidade americana Bonalidade' e quc', pela sua impe

, de dar dinheiro por :Cornias desin- caveI' corr'eção, atestam a dignida·
t.eressadas à humanidade. NUI!ca a de nacional.' pará elaborar e disci-
especie humana viu nada de pare- plinar a sua elite. Uma"pàrte do
cido' com o que, hoje Se :faz .na A-

I
universo' americano ·tem <'como te

'mérica do Norte; éfú malcria dc aU-', fugia 'este circulo imperial 'da sua

Ixilio ao género humano. O plano 'grande2a'. Não existe rtaçáó onde
Marshall tem, à l')rimeirá" vis�a.' II 'o ;poder universitário seja mais 'di-.
aparcneia de alguma eoIsá de"doi- nillnico.· 111ai5 forte. mais serio e

dos. ' '. .

mais nacional. Ele traduz uma no-

'Não se conhece; ·na historia 'da breza . .'Ele sig-nifica uma lÍI1JJagem..
humanidade, 'coisa" quê,' se

.

:pal7eça' Ele é unia instituição;>' .
'

COlil o' qué, dcsde o dia 'seguinte 'ao
.. .

'..
.

. .' >

da vitória. ·em 1!I45. ÓS 'Estados U�' No di'! .. cm; que; envergando a

nidos fazem ·pela estabilidade eco- beca e 'o 'go.rro"de professor, desfi
nómÍCa'e social" do planeta. Da' lei 'ao lado de Nicholas Blltt1er,
UNRRA ã ECA <! da ECA à NATO. Reit@r Magnifico. li" Universidade

já lã vão d?dos ou "emprcsta"dos,: dé' Columbía; senti-me cOltUj' se es

quarenta biliões- de �-dollars, -ctn Cln-
- tivesse nunl" Forum romano .. Foi a

préstimos e donativos de mão bei-. maior reação 'de sentimento e de

jada. Só o Ponto 'IV c' o 'Marshall inteligcncia que ainda cxperimen-.
Security Prograrnm representam; ·tei" Vi. 'a congregàçáo. lia quadro"
�'cjs biliões de 'dofIars.' São contri-; dehtro do qual "ctt nü!'·diluia. "1111

huü;ões fi,úmccims' e· rnilitarés iné-
: procissão, como (I simbolo til} con-

I
dilas nos 'quadros', dá llistoria das t�nuidade es�iritual da lIa_çã_o ame

nações. Caridade, -filalltropia. ideil-. rica.na. sua - ��trutuí"a orgaruca du- �

lismo, iníc1igencia para prevenir n' l'avcl;'séU .notor. 'para conduzi-la ":

'1
terceira guerra mundial', não dei·" 'R0\·to ·seguro, no meÍo da� anarquia
"ando derrocar-se a forca e a coc- das massas, dos seus apehtes e dos
são dos Estados não-comunistas, seusiJ;ozos frívolos.

.' llOS planos americanos de "foreign Cirurgião. o dr. Louis M. Rous-

I .

.,;., .;. . '. selai dignou-se tle trazer o con-.

1
.

curso do scu talento dinâmico e da

I
sua larga llutoridade à nossa mo-

desta catnpanha.
. 'Nos poueos dias. que tenho pra-

ticado com -este· jovem operador,
vejo que ele··exprime. em cada a

io. a filosofia' 'da sua s'ociedade: O

"esforço. hU!p,ano deve ser dirigido
.

para a ·felicidade . da >especie. E' eS-
'"

se feixe de energias interior, de

1 forças infinitas da existencia, quem I

jleva
o· americano para desUnos ca-

•
o fo�Jf da vez melhores. Nele reside a

Sei-I.;!ilIQV'i \'a do. seu otimismo, o poder da sua
..

l�U:���:���J_ ro

(} �EU �npl'O gen?Tn�o

";::"'_ÍlliS__iiO..l�ÍIIIIIiI__oiI__
·

......::!•....,:.iIi a ..... t'.l(..,at..Ga:J.,.:;:. .,..., � " __��_�__�_�__����� =

Associação 'Co!"
merdal ;ê; ,Jnêus ...

trial de�. Blumenôu
;. ':ODVUe'

A;ASS6ciaeão -·êtimeJ;cial· e Industrial dc Blumenan,
c6nvida 'iU) comêl'CÍl'). local, a fechàr seus estabelooimen
tos ·cO'mérêiais. boje, ffià 3-6 de outubro, em homenagem
ao!DIA DO ·COMERCIA'RIO. ,'. ",.

_

'Outrossim� comunica que,· -em 'homenagem a data,' O'

Cine Bnscli;de<urollricdade 'do-:sr. FredericO' Busch lor.,

End�reco Telegráfico: "LIMOUSINES"" '

AGÊNCIA. BLUl\IENAU: Rua 15 de Nov. nr, 313 - ·:F01ie: 1002

AGÊNCL� CURITIBA: Rua 15 de Novembro, nr. 629.

B[UMÊNÂU�J01NVI(E
VIAGEN::l RA!PIIJAS E SEGURAS
-- SO'NO

EXPRESSO ANn

'-_-------,-----

(onversações sobre a

defesa d� �ndochina
Indo-China, 3!l (U.

p) ---- [)ev�_'nl l]lj('iar-!:Je hoje COl:·

V�l'sa<;õ{n cnl l"" nU as auturidatl",]
francesas c norte-allJerh�anas, so

bre a defesa da. Ill·:l'o·China. Vh·
do por via aérea! das Fi1;pinu.�.
está sendo esperadu o };!ub secre

tário da defesa dos EE.UU. V, I

liam Foster. que cOl'l�<:rcnejar:l
com o residente. geral francês
Jean Letrournenn p ('''�1 o pri·
meiro mLnistnJ yi.etr�1ta;.�J!ifl

.. ,ílluilmnmnnnlumnunUlunmmmnfHummmml.mmnmnUnT";,,:
� :,1 JjTEO:V U .•. �
=DE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR-::
:CUNVIZINHAS, FAZENDO UIVIA PUBLICIDADE EFI-::
ECIENTE ATRAVÉS A ONDA DA '::
:: RADIO ARAGUAIA DE BRU�.QUE LTDA. =

:: z y T·20 '1.580 IDes. =
:Wormações e anúncios nesta ch1ade: RADIO' CLUBE, Rna ::
::. ' 15 de Novembro, 415 '. .::
:;'nml!nmIlUUliIIIlUllllllliilllllUlllll!!!Ulllm!lmmUimlmll!l!Ui!IIl.�

R E I
Resultado da extracão ela Tomboht em benefício da mes-

maí 11.9' dia da iesta elo Padroeiro Crist{) Rei em 26.10.52:

1.0 prêmio nr· 1903 -Emílio Bicrr
2.0 prêmio m·. 1790 - Ursula Reuter
3.0 prêmio nr. 1829 - Oswaldo Orth
4.0 pl.'êmio n1'· 1168 - Banca Miro
5.0 nrêmio nr. 654 - Ivam· Oscar Pie
6.0 prêmio n1'. 1710 - Olvi Glau
7.0 ul'êmio nr. 657 - Ivam Oscar Pie
8.0 prémio 111'. lH58 - Lucia Felix - Benedito Novo
9.0 prêmio n1'. 1341 -- Rita Budag
10.0 prêmio fir· 1219 - Helmuth Melcher
11.0 prêmio nr· 1460 - Alex Boehringer
12.0 prêmio nr. 829 - Maria Krambeck
13.0 prêmio nr, 120B - Willy Scheidemantel
14.0 prêmio nr· 965 - Dolores e Oscar Degang
15.0 prêmio nr. 415 - Gustavo Oberg
16.0 prêmio 11.1'. 805 -- Ul1'lch Bar
17.0 nrêmio llr. 617 - Sérgio BáullJl
18.0 prêmio nr. 1898 _- Amoldo Regis
19.0 urêmio nr. 1148 -"Dionizio B. Sauer
eu·o premio n1'. 98.5 -'Norberto Bachmanll
�hJ nrêmío n1'. 733 - Ilegivel
'2'2'0 ürêmio n1'. 93'3 - Silvério Schal.z
23,(} l)l'(�mi{) ur. 1822 - Orani Oeschsler
24'0 nrt�ihit) ui'. 332 - Leonardo Falaster
25.o'oFêmio 11r.· '231. �. Ingo Roedel.

." :"�O�(pl'emio,f }JOdcrãh :;ei' proclll'ados na casa da S1'. Afo11so
Schreibe1', ao lado da Capela Crislo·Rei na Velha.

Bl1ll1lenaU, 2f3.10. 52.
.

GRAl'C'"DE SORTIMEI\"TO EM V.!\.LVULAS AMERICA
NAS E EUROPl!;'AS.

PEÇAS E ACESSORIOS • .RAmOS NOVOS �

'. "_,, SERVIÇO RAPIDO POR �REÇO l\10'DWO ..
_

..

Bua 'I de Setembro, 4 f; I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



que "as Bossas

-

Elevador - Espaçosos Sa-
lões de Restaurante- Fes- -

tas, Banquetes. etc.
American Bar

-
-

:!!:

-

-

finalidades
Indiano

BANCO INDU'STRIA E COME'RCIO DE, SANTA (ATARINA S." A.
- Matri:r: I T ii. J A r

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço TeIcg "INCO"
'

ces 22.500.000,00
27.500.000,00

/
� "'." "_'

Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS K ESCRITORIOS NAS PRINCiPAIS t'RAÇ\S DO ES.

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITmA
". �:' Taxas de Depó·:!jtos':.

'

I pepúsítos a vista (sem lhait�) 2% DEPO'SIT'ÜS A PRAZO FIXO

I
DEPO'SITOS LlMITADOS J Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2�O.OOO,OO, 4,112% Prazo minimo de 12 mêses 6%
Limite de c-s 5JO.OOO,OO' 4%: DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO

,

i DEPO'SITOS POPULARES
, ,

' Aviso de 60 dias 4%
"

;c,,;;l Limite de Cr$ lOO,OOO,�O, 59(. Aviso de 90 dias, 4.
�

Ú2%

�, (Retiradas semanais,' Cr$ 20.000,00) Aviso de 120 días 5%
�

"CA.Pl'1.'ALIZACAO SE.MESTR�L, ===
� ABRA Ul\1'A: C9NTÀ NO ,,'IN C 0',' E PAG UE COM
! •
J

....... -., ....... Cr$ 80.000.000,00

Total dos depósitos em 30.6.523

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Segundo o dr. Larson, professor de pesquisas farmaco
Iogicas, na Escola de Medicina da Universidade de Virginia,
oitenta c cinco por cento da totalidade de .nlcotina absorvida
na fUffiat;a dos ,agarras, são rapidamente tornados Inofensivos
pelo cQrpo.,Tai.declaração feita diante da Sociedade Ameríca-

.

na de Química, não pôde deixar de
ter larga repercussão- Além de tal

. declaração. o referido especialista a

crescentou que a maioria da nicoti
na remanescente se vê eliminada pe
los rins. Essa nicotina reduz-se a
um corpo destituido de toxídez por
um processo quírníco que tem ori
gem no interior dos rins, do figado
e dos pulmões. de maneira que os
resíduos existentes são rapidamente
eliminados pelo organismo, Tal é a

revolucionaria declaração do dr.
Larson. Segundo ele, certos enzimas,
ou seja certos liquidos que regulam
a celeridade de varias operações do

corpo - provocam, ao que se pode admitir. tais modíríca
ções, Sobre um total de nicotina absorvida ao se fumar vinte
cigarros por d,ia, somente subsiste uma quantidade equivaleut;:: a de d9IS cigarros. Prosseguindo, o dr. Larson revelou queainda se Ignora a maneira de se medir todos os efeitos irritantes P!ov9c.ados pela fumaça do fumo. A sensação que podemos classificar de coceira quando aspiramos uma baforadade fumaça e, segundo o dr. Larson, provocada essencialmentepel!l nícotína. Como se sabe. a nicotina é de característica aIcalma! sendo que a irritação se vê diminuída quando umaquantr�ade aprop�'iada de ácido é contida pela fumaça paraneutrallzar. os efeitos dessa nicotina. Equilibrando-se como se�eve a "acidez" e a "alcalinidade", o efeito irritante da nicotma pode ser consideravelmente reduzido.
�

Segundo esse relatorio, tal irritação não provoca a inflaçao da� muc?sas do nariz e da garganta, a qual, quando existe, �e�la mais provavelmente a consequencia de um excessode ácidos e outras substancías existentes na fumaça dos cigarros.
Carlinhos é o nome

que receberá na pia batís-
---------

'

mal, o linteressante menino'

1 que veio - enriquecer o la
=�mlllmmmmmllmmmflmllmmmmllimmmUlllfllmllmJlllmm· dó sr, Carlos Cortês e de
::
B I

== J sua exma, esposa d. Edel-
O os Confeitados - traud, tendo o feliz evento

ªª MOD -
se verificado dia 26 do mês

:: ELOS ARTlSnCOS, PARA CASAMENTOS. ==_� emcurso, na resídencía dos

,ª ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO' E
::

;;
. BATIZADOS -_--

=:

E INFORMAÇÕES COM SRA. MOnEI ::
== RUA BOA VISTA, 480 - (Caixa D'água) _

; 'elefone, 1-3-0.. f. -

.

:
- -

A�mlllllmlll!mlliIJlIIIIIJI!lIllÍjJílllllmllllflfUlllmllill,fllllflmntlllII'�-�'-�--'---"'"�==�--���--�---------

no

Hoffmann,
vier, João
Duili Nigro

- No Cartório de Regis
tro Civil, desta cidade, rea
.lizar-se-á, hoje, o casamen

to do sr, João Meira Tei
xeira, fazendeiro residente
ern Fortaleza, com a srta,

Herrnine Hausmann, filha
do sr. Frederico Hausmann,
j� falecido, e da sra. Her

mine, Hausmann-

�ascimenhn

-_

/ '/
A BORHA 'de café Cl)nF.til.ul

U<J1ll desodoranb 11ara garrafas
vaallhas e penas que têm dlclr0

do múí'o.

I
I I J

Por BOB LASTER I Alarmei-lne s,�rjamclüc. n ma-

.
l?ESFEI'l'A em lágrirn'll: ve o rido d� minha prima era um ho

vrs tur-me p!iJlha priruu

IS3bCI.I'
mcrn )JaRlullle rico. e se haviaCÚUI0 cu DOU ruu is vr'1hu q �"! fl][1 jogarlu até o ex tromo de não fi

dois anos ".' r-la 1 ira Oito iI su« car-Ihe (Ie suas casas e de suas
íc'ade. e.jt{.-:Ll dez tHIUS de dircren- I fazer·da:.:; rnai« que umas 1 a
fazem que me cOflsidpre eOl1H, ;J II huas ... l�nfinl disse a mvm l11"S
UTIla pessoa lJI"]':--: vnlh;t D qu.nn : IlHI. a madcí r-a a.t�Ora va;e muito
pO·jl�. C<JI" "IH ar nu', mom: nh:· 'e f.atvez lJos:,!] rcl'azer i3U'), [01'-
g-raves. l\Iolllf'nl(),,-, gra·\�(I"; �:IO, I, foua ..para Isabel. n ma íor pu. -� do[=' De r'f'IH�!Üe sn.i do rua r c!-c con....

11\( rnentos de ,:UH vida p<)is ". ; Iusfio em quo hav a c�i'<ln ... fin-
trata de um lcmp2nunen'J L,ai· nuei pé naquelas tabuas : LCIll
xonado c irnputsivo.

.

hrei-rne que "ficar a tabuas" era

Conhecendo-a como a conheço ! o mesmo que dizer "empatar" no .

1';.0 me inquí et e i muito- Cf:1l jogo de xadrez Pcrrrur. ei-lhe:
cf'f'lr�zn u. modlst» não lhe ha\'la I - Queres dzcr Que-jogou x�

m:.ufL,'lo I) n'�ti<lo pata" l'l'o.'{·- drez e a partida ficou 21llpata{!:>,

cinco anos de
homem não demonstra
menos a sua CSP"t"11 por cntJ:cb?,·
se a um cntretcntmcnto inocen+ ('

A': T:A�jHIt:U-tAS B lU\fct1o" :."
-

• f' m '-rlihando se forem limptcS
r !.ca__ u

.

! !'tI"! um pano ll'olhadu e ru Ym?-�
,

gr e,
.,

Si1I��'t...
; I I z

AS PANELAS e todas as vast
'1

lhas da vi'dro resisti�nte5 ao fog;) .

'5Ó devém 0131' pnst.as; sôbr'e a ena

a ma dCpOÍt1 (tUC coni(.lvcrern (I ali-

mento fi SCl' oozldo.como o xadrez.
Quantas m�lheJ:cH exlst.cm co

mo Isabel, que ncrc\lHam que .o

amor deve SeI' um aborrecíruenc
to compartilhado. um duelo d�'
bocejos dtssímulados t

AGORA
PAO QUENTE iA TO.

nÁ' HOR.r\ ,'.'
OFERECE_LHE A

PANIFICADORA
T O E N J E S,·

Rua 15 de Novembro
Completa variedade de pIes
comuns & �speciais, fa.brif:a
dos por l·rocessos moderno.

EXPERIMENTE . UMA
VEZ E COIUPRARA'

SEMPRE

rou,
_ Decididamer.:Le, tenho

que deixar o ensino e pro�
curar trabalho como 'enge
nheira.
Mas há um outro .ocaso

mais interessante. Trata'
se de uma, mãe de falniília,
engenheira de profissãa..

'.

:na fpsla ;> seu

de iInt\�' Jla r-sp.
núa no nH,io do

a" 111lllhcl'('" do
r..ão t:slrc1.r um ve�tl<h � aud:u

compl,�tamcntc nín.
1iías esta VEZ () aE�'Jhj "l r"l H. Ü�

iÍ\:tro gen�ro.
__, Ernet,10 já não Ul:! aL�I"B. -

cx.clanv.l\.t corn gc:--tu ç ilecnlo ln'-

1/3 de xícara de água com Ul.1

pouquinho de sal.
de casa norte-americanas, que, 1/,1 de xical'a �1'C açúeur.
em sua maior parte, cozinham' 1/3 de xícá.ra de tàm'�ras.
das próprias. descobr'ram das ben\ fino.
sómentc recursos para .,conom·- 1/4 de :...icttra ti" ce!'eja�; a<;uch-

r'úias partrJan .;m tluatru.7.ar ti tcmi)o. como tambem mui.
tas ma.ncira�� de tornar mail'! .;lt· 1/3 d ...."!. xi<:arú de

latias t' ,.1'ªladas.
r.ristUl'e-se 10d03 oe' Ingl'e'die::t

tcs, menos as amendua,õ. nl.lIll'l.
caçarola de 11tH litro e de:xC-siõ
fzr,,·�r. Em �cguirla flciltlHl" o

môlho esfriar l.' ajunta-sll '" ,
".

nlcn'cl'oa. Esfria-se ])I'In.· Dá 1111\&

xicu'ra de môlhd.

MOLHO CrU!!.MOSO l'AltA
, BQL05

l/·i <ln xi!:a,ra de m'l1ü�'ga

Rua 15 de Novembro - 1336 Blumenau

oe ce aos seU5 distintos clientes e amigos,ere
os SCcU5 ineomparáveÍs artigos

BOLAS
J\'lALAS

PASTAS
CARTEffiAS

MAL,\S" 11'11' V. S, t'lll'ó)ntra�ú a

ajHlllúín-ile: \)�f

'3n. p:ig. h!tra l�l

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fie
o União no

Baqueou . ante (1' .selecão de terça ..feira enJ Porto A:legre
'PrOflseguiu h:n;a-reira a

I Campconatç Braslleiro .
de

I
sucedeu na rodada

Ü.lUUgtl-l·co,
'(;1 qual, diga-se de pas

I
do ç�i:trulne;.noite' nà, C<.l.Jii.l;jJ do Rio Voleibol llíl todos os tem- ral, as pelejas tiveram, D �!';Bg('nl. vem pre�,tigictll(b 0'::; catarmenses.

Grande do Sul ü maior PPS, 1\ exemplo do qu 'c, ê1�):>i�,{í Ias numeroso públi- de forma soberba n referi- mcnto ��n\t'aram em.
_;ti --�

apresentou
no último domingo, do qual Iararn ires goals.
quadros do: Bandeirantes I Com este resultado o

Iocal e do União de 1,'il11.bÓ'1 Bandeirantes passou defini-

rIU.;;;Ii;.I.':.�I."�.':';r�mmnrr,"lrl�.U�fi;;liIOfm;imaiJ�tlj,m_�:_� !JC�\�l��:slU��e e���::;���tl �����e��eTo���to' �r����l�
:: !IUlhUllu UP1iiJlll I tlveraHI.enorme. decepção, -lar, o qu� r.ior certo causou

I
pois os trioolores nao fo- bastante desccntentamen-

D f· f
E ranl capazes de sustentare fi ! S a s ª um combate de igual para

Iil: ª igual com seu leal adver-

Do IVO A.·innMAMM ;: I sàríc, sendo oue por pouco
,'o. 1'1 V.H .nn :: não], sofreram

�

g-oleada es-

iS Cil''.lrgião-Deniist..
.

�! petacular, .ieto talvez devi-.
l: :; ; o �'. ao desiriteresse tornado... Rua São Paulo N. 2980 - ITOUPAVA SECA -,I ::: pelos tímboenses. em au-

-_--- BLUl\JJli1:iAU --_

-I t d I

:::

;:: mcntar a con agem quan o,::
------- iS / esta, aos 9 minutos da fase I §

�t: I -E
.........

-·,-.'-!i";-jt,-'.'1-A-lei-N----·:;! iín::!l. havia' chegado a ::
l: • K A � "I n I � I ü x O. ::

CIRURGIAO I\ENTISTA I ª i E' preciso. frizar que a
-

PS 1- .

bl
.

_

:!5-...-1 1)::!"if\eeX jS; equipe urnenauense JO-::
- \\.u V.J 1-=: gcu reforçada, pois contou'::

Especialidade em Radiogratia dentária. para' I, E com o con:curso de Valdlr.l �qualquer exame médico I:: Centro-avante do Vasto

I::i:: Rua Brusque Telefone, 1203 � Verde e Orlando Sauer, E
§ ª I zagueiro que já atuou nos, §

\21 I-=! cniunL0S prmcipàis do ::
Fi H. fi o f) t! (" T ª: P21�D.cir:ls : do Guariní. ê��,

I a\;t/UJ -

�
•
:: I Desde as primeiras ações _

ê . CIRURGIAO DENTIST.J E 1 t?r1lou-se visiv,el a superio- ::

� :U) ,LADO DOS COlmm:OS E 'I';LEGRAFOS (ª: r�d<:d: ��s alvl-ru�ros: qu_: :
i11 f\.' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 I:: ��m c.l?€l!aS !O minutes de

=

j§\ I ; .
jogo ja venciam por 2 x O,

�.�".:. =-�:,:--,.�" _....--.! ª I Esta superioridade técnica
_

M
-�,

::: 1 dG;" visitantes foi se acen-
i é d i C O S !!j tuando à proporção que os ; ,. r �.�� ,....,

o

-� � �,��=� �_ ?_� ,1ni"nutos passavam, princi-::: Viagens diárias entre Blumenan e Ourítfba, de domicílio à domtcíüc. Agênctas:
í J BLUl\lE"'lAU: - Rna 15 de Novembro, 313 �Hlltel Ho Ietz) - Forie, tOfl�•.

DR... TELMO DUA.�.TE Pt'tRr'tli?fl\ 1'=
palmcnto no reinicio da § CURITmA: - :Rua 15 de Novembro., ,;!:� -- Fone 63'1.M!' , .J\ :: etapa comnlernantar qU<.lu,:: ;:;; C tari �

, o, ", .!)«::: "
. - '. ,:: ACEITAM,SE "\'Il'H.m:S�i ESPECIAIS PARA QJ_;ALQUER PARTI!:, D ::

a armenae c pes .. nua. �

--- CLINICA GERAL --- :: dr, C111 ap,;'nas quatro ml-::
,.' ...

.

.

, .' �I ccs púbtícos. que em SantaEspecialista em Doenças de Criança

_.j :===. nutcs o:.; 1II1i'ni('n�Y:,<; 4í!",:;j na- < ·.llmmlllllmm!mllmIliIllHmHHljmmmIHlllllmllllllmlimilmmlllmllnJII�lltlmlllmlll 'mllllll1l11J11l"'!1 riua n50 olham C01l1 bonsCONSULTORIa: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar
.. � .;,...,.;.;..-:-_............�'-':_,._._� _Fone: J ]v7

RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 1 andar! E

I dI '!!

I" d � .1
"

L f'
-

DOENÇAS

. ,

-�-; I eHUIS��}I·nl�renU�OaS J..unOs a lld·l!lrOIIll��Oeless ,,,J�;m�,C 'J,��;:;:'i;�f�:"���a�c i�';;(�i�O�;ÓI �,���tgt�:"��li!.:: �1�� �;��E'ii'iN�l�olcOd�,�� ��,::;k\':��� ::�;:"���,,��j/DR. CAItVALRO : E nAU lj II ti l1emil's, I) futebol no Brasil, te -esporte:,'
- 'lbsoluto ela. ponta-dlreita, NR pelio qU2 nnpo€' c:Q� advers�1'j == principahnt'n!c nas hostes gua- i Mas, éste singelo comentá· ;)onta-esqucrdf� temo:" MARIO. rios ou pelo esml'lto .de c')(Elech'ocardiografia) =.: E" \ I'" I' llnb;lrinas atl!aimenh' t'l'r\,á a- rio não.· comiish' em' critiear Mil linlm médIa, cntn�ta.ntt?, mandante que �'xeree Sf)bre ,Tratamento de ueuroses - (Psicoterapia)

I a IS (IS mo IVOS que evaram íravf';"<;Ulldo nTtél crise no ql1r� esta ou aqtiéla agremiação pc· -kl_ltaeamos os valo�'es prlllCl-1se,w; ':ompflllhl'll'OS, ,C'!InO,
tA.v. Rio Br:an(,Q� :; �Soõrado) - Ao lado do Cine Busch

f==" .. ..lO di", I"!;sp('ito ,I renovação de lo ql1e faz OH deixa de fazer, )illS. Dac!a a escaSSCH do. �1l�1:- IW.l;rl pelo seu rwta"Ve1
:: Jose Per� a deixar o OillnpJ�o 'm!nn'<; rio I':spol'·!�· Rei, daí ;; mesmo rmr que naÇlél 1;cmds n 'ado n[lcl�JI1al, COll�ol'mc JH J fi·

I
(CI) c tempcl'a1llcnto, 11e

..............,;.........,;�.__.'='';'O';.._'-=---i------------_ ::: ,
n I: !lllI /raZ;ifJ po!' que muitos clubes nos interessar lJelo5 clubes dos �amos aCima, e �fllll de !cfc!"-tClUP rcv�'Ja, tanto fI?rGMOLESTIAS DE SENHO.RAS 'I::' nTOJ'léCI')1' .Ú irnPQrtação, bl'5-1 demais Estados, Queremos, u- ':lr? seu planteI, a clIreGao, denlro Wl cancha·.E ('

DR. REN:A-I'O lI'A.I�.;l(.n," RA :: Ainda sobre as razôcs 1 consigo, I
('�lJldo craques da Argcntina, .l\iC'1l11elltc, falar do futeból éCl1lca, a exemplo dos gran: \lCVa ? q\.wdro para_ <I '\

_, ,\ ,E � 1.' J""', p. ! Q' r •• I ",' I' _ � ,:, PU'l', Paraguai etc., Entre os crltadncIlsc, ou ainda melhor, 1:1es clubes teve de recorrer_a EVl"dentemen�e 11<010,1:: ql!�,.,ev�r�.m.: _,v':'l: .erd a .lLlxanlO-SC ,1 (;lI.C�l1l;�\',dltbe,; da lV[('lrónok, ha_fis rl0,.fnJebóL.phunen,wense. ,'importação", lp!:Gando mao ganaIemo� e nao:sl',ra,DOENÇAS INTEHNAS

1-
sdH.. Itm ell.:'111lSSctlJ e111 C(1,- esta nenhulna !)TO\"lclen"lél I r 1',· l' r

De l'lU ano para cá o pro· 'lo veterano memo esquerdo, 1'0 em afll'mar que C';: .' I ' y

... -

}(JU[l pl�L'lCrenl a{ (!Ulrlr va Ol"CS � . 'I. ,.
, .... -:'l I

OPERAC()l�S ONDAS CURTAS :::: rater lrrevog'<1vel· do care'':; tCinou daI Jose Pera ter! ;';o"ç'c -los Ed'10'OS n c;..Jades flsslOnallsmo aqtll 'bastante ,ENGL. ex-defensor do ,:IE-Ila" dos times dos "das�1,· ", A ..1 V' -. .

'" " .,',J" c, , ...< �.u
.

d' d NA FOOTBAL CLUBda cIdr- •

. Consu forjO: 'IravCl'is� 'J! t<e .a'cvcl'crro, 3 :: ele onentador técnico das I ficado bastante desccllten ido inlcrior do Pais, tanto que t�m deIxado a
. es.eJar, ecep-

_ ....""":'" �e prosseglllr n�s slfa� �1:1·�"> ,_, 1<)')11 .

=1
.' 'G

.

E t' I'
,..

d d II'�'" e"-<I' 11'''1 l'a' el11 \'a'rI'as o'! clOnando os afICClOnados.

ra., 'e cIo lneSillO n"mc ,des eo-'no as teln llllcm
"-vd '"' "''''''' \ _ equlp::,-s ao relUI:::/ spor l' 'é?� Ja que e 11& a estava .;"u'" ;:>L_ "'. < 1

',- ..
" l ..

-" .,

I
_" -

�_�__� , ':::.. ',' .' , '. casii:cs foi alvo o nosso mo- ��o pe_la qual ha mu�tos qU:' Mas. a revelaçao prll1clpal. que nao devemos esquec-----;;:: v,::,Oh.UpICO, devemos ch- valenclO sua autondade.,.: t E�f, d b' p.'" d Ja se mteressam maIS e de-,
\ "estrela" que mais brilh3 no frJzar, têm a testa o conh

1- t -'l

JV
_,eso �ca,o a"ll"a·vereemonstrar�J'''Sl.!"-,,,'''·t'·'ça-JOO '

'l'"'' 't':: ZCl' sue cs élS :OE: pn:aU?ln .:o:mos ver ag;::�'a a quer(� teté mesmo. nossa modestíssi- .

"'... a 11.-.'.'_-' (,"" �onjlll�to, da firma Probst e do'e J<l COl1sagrauo. .ec:,§ ao tato de terem alguns' será ccnfiada a Pl�2cparaçâo'l ma cJd�de, ,

amadonsmo. , .

':.'" . :el}l,duVIda alguma o Cel;\tl'oc LYJ� L,AUS. , eont���Ulra::: dos jogadvl"€s demonstrado J LC11Íc? dos craques do cam- ConSiderando que o futebol 1 Acomp::nhando maiS de per- nedlO f'ICKFE�p..Est.c.. co�n Ifutll;o �om boa� palcela p
:= f' 1 d d'''r,: 1'· r , -. • hoje em dia proporciona lu- t::r as atlvlda<;les dos clubes da, cél.l?enas -um trell10 ll}'ch, lduaI o fU.ebol em nO,,50 .Estado.
::

a ta e l"�lP"lt1<: par a peao do ano passado. I eras fabulosos, nota.se em to- segundona; não nos enganare·:: 'dos os recantos do Brasil a mos se dIssermos que entrt!

�,Noticiario Esportivo da· Capital --��:: ����el�� f:t��:,l���:��!
1- lil,lnleressJnte tornP'lin esporllDva de· ;:.::::;::::�:::�:::::o��: ·por'8É INSTITrTO DE OLHOS !::; _II U U esquecer dos chamados clubes

::5=:::=:::
OUVIDO:5 - NARIZ E G_;;'RGANTA 'E V O: i e

·

Basquete e f. t "b
r

I �!�s�i�����i��s �i����:trf��� Receberam os adeptos do
I "Assim. teem sido inúteis os

i\fU.' T '" � §A �r;:'-" t�::"i ft�] � � I �'U e la da: :r:o�sa .. \cídade, P:líás, seria Grêmio, Esportivo Olimpieo,
I
esforços dos dirigentes grenás,'" '" .. UiKJ. � \I�ii�g;J e n:::;.J.;l� � ..

E, Jj � q U ate, ll1Justlf�a _:::e nOlo nos. n:- '. com grande decepção, o re- no sentido de que a equipe•

ND "R
� -.. l' ')0- r TI,T • , fenssemos a estes clubes, -que lt d' t 1 d d' 1 d' t

-RUA XV DE NOY., 1135 - lo. di �... E l' pO 1S, ,,-o fii. lH�rCuno) r;:�al:zar atraente tcrneío de L' jvcnúirics pelo escóre de na ánalise geral, são os que
su a o CiO ma c 1 e ommgo ven la a pro UZlr a uaçoes sa-ª F = bteressante tornelO es-! Tems entre seus quadros 4 a 2, mais lutam '" pelo engrandeci· passado centra o Carlos Re· iisfatórias, de acôrdo, aliás,

ª=::::::_' ª portivo disputaram sabado' juvenis. . VENCEU O men�o d,o EJ1)orte-_!tei e� nos- naux, com sua verdadeira catego-

I:; e dom.ingo. último o Pal- Há entusismo l)E'la inicia' r.'IG"JTEJRA 1<'. C.
sa Cl�aae. Se nao veJamos: O ccnjunto alvi-rubro estava r-ia, pois ninguem desconheceINSTITUTO !'1i r·" l'\H I� ::;. � " ;. � V A Seus mtegrantes. na luta Co'i � Ui: r<j·1.Uivl'i ª :r1CUO[,S 1< ,C., do l�l:?l'lgO de tiva, e os quadres juvcnÍs Domingo último trans- tidlana cumprem seu dever convenientemente preparado E. o verdadeiro valor de seus in-

:: lÉI1�le>;�}re:, e o G:r..C.KA" se preparam, tudo levando. portou-se a São Pedro, o para. c�m a firma, ,e nas ho- E-m seu apronto, para a luta
3_ -_ DR. A. ODEBRECR'!' -- t=:I c,a .r...�:::>�, Jnch�S�né'�. êl crer que teremos emp.ol- 'I (Osquadrão varzeano do Fi-

ras vagas se entregam de cor- contra os tricolores demons-.

' I::
.., "

"

'. po e alma ao manejo da bola·

==�, :ttadloterapia - Ralos-X - Fi.s�%'ter;l.Jl!a -lVletabQ- ';: A PW]C,.,Cl parte Esteve g,antes p81ejf6 do esp!:r!e- gucira, afim de ali enfren- Entre os citados, "c1assjs- trára quc estaria capaCitado a

=. Usroo - RESIDENCIA: Ru'." 'I (;e Setembro, IS' 1:: a Ci;li'l::'.' da::; equipc�; de vo- fldalso, onde se revelarao 1'::a1.' o B::;tafogo IGcal. ' tas" qUCft-'lUOS C0I110. objetivo enfrentar de igual para igual-\�LEE'ONE, 1<1:41 ':; lei de ;_1mhos [::� cs1a1'eleci- os r.uturos azr::s clt, Florianó- l\ 11:Jrtida ;",t.raiu ol!ande principal deste comentário, o time de Brusque.= -' ;::; S'.'Pl'I.'i11d,) a \' i; órl'" 1 � referir-um; 11 um dos clubes .

:1'-._-
--��- -. - " .t..,. pc� [". númf;'f() 0.0' pessoas daquela mais recentes, fundados no Porém, deu-se o incspera·-

O Ot'
aos rapi.1ZCS do Abríw', pe- VKNCEll n 'loc:llídade c tudo decorreu s(�iQ es!)ortivo de Blumellãu, do,' resistindo a turma da A-

=....."":;";UVIDO.,�_" UNNiCAARlzD_E El�."J<.•. l�Gf� .. ��'J"r,!i _ '''C,'
1<1 !.'{Intagern de 2 a um,

.

INbIWI�Nln;NTE dentro eh fc'r1e entusismo· 'ffata se do Clube Atlétíco Jamêda Rio Branco apenas no:: '." """_ •• l'l "\ _A • __ • l!s • Os süts [zlIam OS S2b"UÍll- I' M_nc1l'l'clo .f.()l·(.'R.S CC'IU (). A'"
.

t
' Victor Probs[., compó.sto dos '

't A d tl.
'--.1 •

J vItona cnnquls ou-a o funcionários da firma Oia. primelro empoo erroca a5 DR WILSON SAN'I'HIAGO tc�: � 5•.� 4, péll�a n Esc"ol<: I Ola�ia F. C:' e de Santo AI1- .b'igueira, derrotando espe- lVIercantil . Victor Probst. Osir ;ts$istente da Faculdade de Mediclna da Universidade do Brasil I�lhtsllJdl, e 6 J-.. 15 e ,L) x I tomo de Lisboa, o Indepen- tacularmcl11e os botafo- rapazes do (!. A. Victor Pro-f! éONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das J:t J�), na segunda partId.a e dente conseguiu a expressi' 1 COllt'-,genl ele
bst têm demonstrado grande� .

I '1 I - gllenscs pc a � espírito de luta c ânsia de
se apossouia ás 18 horas, - CONS'G'LTO'RIO; Junto ao Iü::!- na nf';ro, p(;lr�'. n L'l, ;ngo, v-a vitoria ele 5 tentos con- 6 a um. dorc1'. ante- pital Santa Isabel 1 1

.

<, 1
'

' progresso podemos assim di-! que evan ,QU, aSSIm. <o

;a-,. ira :3, zeI', uma vez que já tivemos rior.idade dos

I
- -

A t 1 JtAIDE I�EDE5TRE AA d d l:a lrmaos . n c,mu. DERROTADO O ,:!>ortunidade �c assist!r vá-
I Teixcirinha.

.

...

V O g a I) S
_

_

.f\. segunda partid;;1 fui de 11 Nl\GIB S.1\l,UM POltTO ALEGRI� J,IOS dos seus tremo!) e ate nW8°

t'\{"lb� r1e cll"gar 'clcura ll)fJ lll.H alllistoso._frente ao a- ---------,.--.-...-..".-
-

,-__
• h:IS(IHd, c nC51;:1 (IS louros O Hic) Brí'nco excursip· '. -'<, �, ....

•
...." • k. 1">.

-

l d
-nn rumn MIIS'� �r:nn.lZ ' t�,-q d" .I�g'1131·LlI1a jl1fo'i" �(ler�lcncsqUa raodoMA1!'I� EXPRESSO§ íVK. YAJ.ilL\I §"H'i=nR �l>,.llUU-íi � ccuberil'11 <;') G.KC H.()ch'-. l1lH/ do'nin,L;o úHimc, JJ BI

,
... -, _<1 •• - ----, _. SA I'. C" cont!:a:o qual colhe· "8 ii O J O R G E"

fi ADVOGADO � AI1l<Il'étl, P:"'!fl cse6re de :.:l1 gua:Ô;;!L onde disputtm di- malldo que Ja atingiram, l'am um honroso ClllPé,tC de 2,,_

1 r
' '

. .

.
-

, tünto:'l'
I: Especialidade: Defesa dos empregadores peraute li � a J fi. Coube J lC I) I.ro.1cn Jicil r w·tjcl<! ("Jlll o !\htglb aquf:lll Clf_�;:Ide e de la pro��' ri�vclaramof'e !ó!ntre os lití:-e Justiça do Trabalho

I�_
dr) ;;ClI patrono 'Salum local. :-:egucm vwgetn pura Cn- ganles da turma PROBST au-E ESCRITO'RIO: Rua 15 de'Novembro n.o 839 ...:... 1.:>

- Cid Hod13 Amaral. Os nu,lclro:� cnt.nll:am .rfl.1 dl.l!11<.1. hl)J'c, flS b.raVic:s. rH-ltén�Í('ys valor,cs nas div�rsa5;; andar - Telefone 1<117 t'" .,
-

tI:: Residência: Rua Bonifácio Cunha S,iN � "Y,;,lumcunu 1� D',JTlingfJ (:' encont.ro C;)ltl'}() levando o l'ronôsito pazes do Clube Excursões I.i?O�lç(}es,. al�. como: RAUL,= �"" . ',. P . M agl1 golClro JU apelidado na'--- .... tre fõi> dois cllWciros rr;i de de mantc!' alto a dica cs- da Hha, SergIo rates. <l_-, iutimidnde o "Rei dos. PcnaJ-i [ulcbóL NW11a peleja quP porLíva e, de fat.o f) jog,,' ch,!do c Valdir MpI'garida, I .
,

_"

ti... DR. l�itRBE RI 6EORG _

1.e'."-, 1<'l1eCS bem il1ic)'<;san- decorreu norrn<.11mcnlc.· I que €�;trl�1 fau:ndo () raidc '

tCéi e em qu.e amb()s f)� ti, Os H.iobran:t1ucnses sou'lll('destrc Florian:ópolis-Por-
meti �;rJllbcram revelar mui- bera_n'l valotlzar a sua c);.:- 1.0 AJC{fre'.('.rn hO!l"nenagem.-'··ADVOGADO

. ,'"' •

ESCRl'l'OfilO;-. 1l4Y.fEI, lIOLE'l'Z _� nI.Vi!U:,NAU li' an!m' pspo'rlivo, '('S alu- curS<1O, abatendo os leal;; ;;" (úlL VJClra da Rosa.

I,.. »'(_)J:;;J<; --- l!j,;;l nr.s da I!:scol;J Industrial
----=- CU!J(!uÍs!.anltl1 a Ta<;icl Celso

E DR. ARTHUR BAlSINI
I{;;'l)10g, peh. l)b:ard dl) 2

� A D V O (; A n O
a

��rou-s\.! campeàoe
Torneio. o G.E. Cid Rocha

I EdHidQ "l\:IUTUA", 1..0 andar - Salas U-H Amaral, que recebeu com:);
Fones: 1150 - 1375 - Caixa Postal, 506 troféu a Taça Inspetoria

c::; I
-- BLUMENAU - Sta. Catarina -- - de Educacão Física. -

�
-- - Tedas a� pürtidas decor- -

I
(orre tores :: reram num expressivo am-

rª I biente de cordialidadfl e
. ':: excelente compreens?o,::

=: ULMH< l,AJfRONT 1=\ l:::ndo sido muito

cumpri-I::5 :. mentados os quadros. v�n- ª= C O R R l� T O R ::

I
cedc'res pelos propnos =

""i ::: vencidos· conforme a par- ê
_ nua Maranhão N. 2 ��� BLUMENAU ê tida realizada. .

__ §e, c: 'rrH�Nmü nÊ TRN1S' �=

�lil{llIliiljjjíil!mI11iijj!iiiÚjimiiliijiiiimmjiimitji!jjjijl�'Úiimim;Hl.l� n éillhe d2 Co]ma y:ti
''''

Bom rendimento
Pelo Torneio Triangular 1

um encontro foi disputado,
da Segunda Divisão mais I foram protagonistas os

Uatar�n'l,

F)

Consultas no Hospital Santa Cata.:r1n.a
Das 9 às 11 e das 151/2 ài' 1'/ hs.

- BLUMENAU - HOSPITAL St�NTA CATARINA

Especialista em alta Cirurgia e doenças de Senbnrm!

Casa de,Sàúde Nossa 'Senbora da
ASSISTÊNCIA ME'}HC A PJm"MANENTE A CARGO DE

ABERTA AOS IHE'DICOS EXTERNOS
.� -

::' -'-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1'RANSfORMADA NUMA DAS MAIS PODERO 5A5 EM ISSO
1)Ú MUNDO}\ RA'O 10 FARROUPILHA, DE PORTO ALE

novo transmissor a filha de Marconi - Trenseerrer das festividades
do ..Correio do Povo", os

nossos colegas Alcides Gonzaga e

Avaíone Filho, respectivamente ge
rente e chefe da Publicidade, Con

fornle antecipamos, uma luzida co-

S
E

po, congratulou-se com a direç50 em Roma, pertinho dele, CU o vr I corn
o quat, vivo e bl'illlant,� csp i- mana, t t ransrnlvsor

de ;;0 KW, presta ho

dos ra�jo5 c Jornais associados, pe- J r reccupuco no trabalho, para \1�1-

I
rito de: patrtotísmo deu e durá, 3. Forrnu'lo. pois, os mais Icrvoru-

IlllCnagern
ao grande ínvcntor Gu

la notável lllclnorarnento mtroduzi- Idninar a estátua do Cristo R'?rl['t1- esta magnifica cidade. Comove-vne f sos votos, par-a que cst.\ bc lísairna glicin10 :\!arconi, na pessoa de sua

d? �irigiu, tamb�n, uma saurla-
,
tor. no Corvocado, no Rio de Ja- I recordar-me, neste momento, a me- I estação de rádio possa sempre ser- úlha - Elettra Marconi".

çao a sr ta, Marconi. e a sua filha nerro. morra de meu pai, que há 17 ['11'15 vir à causa do bem e a grandeza Outras fiolenidalles

Elcttra,

I
A luz do Cristo aparecia como 1,111'<is convidado também. do sen s- do Brasil", As solenidades tiver-am o seguiu-

Fala a Marquesa Marconi uma bencâo fi todo O povo brasi- I dor Chatl!l'IUbri.and, veio ao Brasí l o senador Chateaubrlanü te prosseguhnento: missa r-arnpar,

Fotógrafos da rêde de Jornais Ieíro. Podem bem imaginar a vtva Ipara inaugurar a Importante "Es- I desvela. uma lJlaca oS 9,30, rezada do interior de um

"associados", e crncrnatograíãstas, emoção do meu marido, quando t.a�iío da Rádio Tupi", ficando em I Dando continuação à brilhante I carro-altar. por monsenhor Brank;

italiano. Seguem-se à. di

reita dois flagrantes da. festa gaú- ,a delicadeza ela expressão CODl a

ena <lUC em"Idllrou o aconteeimen- ,ru.Uddade
'

dos tnstrurncntos gall

to: a-graciosa Elctlra experimenta' chescos, e o senador Assis Cha-

ções Gaúchas: solcnidnde da cn tre

ga da Ordcnl do guasca ao sena ..

<101' ASSIS Chateaubriand pelo sr,

Antonio Amnbí le, pr-esidente da

Casa do Ar tísta Rio-GI'andeuse, A

sr-ta, Elettra foi alvo de igual ho

mcnngern: por útt írno, ctn. Ponta

Gross�, teve lugar o churrasco

monstro, do qual participaram mais

do

Flagrante colhido por ocasrao da lha e no qual se vêem, entre ou

so{�_nJdade UP ÍlJ.all<.:::ura!,'ão 00 novo f trns fienras, Sa�l Excln, ReVlna

13r-arc-lhamenV, t ransm isso r ftCA d� H, Vi cento s ene re r, marquesa à1a-

150 quilowatts da Radio I'arrol1pi- r'Il;� Cristin;l_ Marconi, sua Iiiha

2:o..IeHru. madrinha moderno c

t p .... (>'..utc cqu ipamcnto, o g('nrral
I :H,'n{];)o,ça Lima. e o senador Assts

C}Iíll('-í\llhrjillH1.

o magnífico dia que fez, ba- Grossa. inclusive da televisão. iaJTI fjhnan- três anos dCJ)LljS veio cr)'nh!') ao ROllla. cu era, então uma mcrrinn. ccrtmonfn, o senador Assis Chntcau- d íscur.so di) jornattsta Ernesto Cor-

rihado de sol, muito contribuiu Eenção dos aparelhos I do 05 rntnirnos detalhes da impor- ,B1':1sil c viu dí antc de Seus O�hOF Foi um gentil pensamento do hr-l a rid desvelou a p laca

comcmO-ll'eia,
Diretor do "Diário de NaU·

para' o estnnendo êxito aícan- A's 9 horas da manhã, o Aree- tante cerímonía. Após as palavras ,o esplendor daque ln luz divina, Ho- : senador Chatcaubrrand, agora que ratf va da ínaucuracão do novo cías ". cumprimentando a Condes-

çado pela :festa "Associada", bispo D, Vicente Scherer iniciou a I do arcebispo de Pôrto Alegre, a .íe. tantos anos passados, os sonho- Marconi desapareceu do nosso con- transmissor da Rádio Farroupilha, "3 Mar'coni c sua filha Elettra, 0-

qUEt .eontou com a presença do solene inauguração do novo tranS-j' msrrqucsa Marconi, sob forte saI- j te,' pode:)'l lnltlgjnfJr a
-

minha nle-
.

v ívto, pois o fez reviver, neste mo- sob vihr3Hte� aplausos da grande ,: Icrccendo � esta um valíoso colar;

senador Assis Chateaubeiand, míssor da �'Radio Farr!,upi1ha�", va de palmas dOs,_' presentes. leu a 1 & rl� de c: 1r]� novamente no BrrF'd, i mcnt.o. com a rní nha palavra.
1
a s ..�istcncia que lotava in1elranl:n-

\
p�·ou,J·�nw. especial do selecionado

bem como' da lUal'quesa Mari- com a benção dos aparelhos, Após, I seguinte !1J{!n"":P11l, <'s('ri13 de pro-l aS:'JstliY;" :. e:·te hJ'ilha1l1" ato jn�q-I Tenho fi l'ertcla de que posso I
te as rtmplns r> l1l"derna:; depel'dl'n- eGro fie 180 alnnas do Instituto d(; '[

na Cristina �Iarconit viuva do s. excia. rcvrna. proferiu breves 'l)rln pUn11"1: "No n)rl1ncnfrt ctn qu� : �ur�ll. E tc�ho a :v...:r:-Idpcer rJ� ('0- in1e:rprct:ll' O p811salncnto de meu! ci ):_. d·) "En'1i�f'ora AS�:iOciarla", en1 E�uca{'ão. cnH:mndo. a 4 \"07�S. can

famoso inventor italiano,'e de palavras, dizendo, inclu!5ive. que recordo C0J11 c'L1n inau�ura(:.IQ .a taçao, ,10 sellndül� Chatcaubrinnd ! pai, inf>p'rando·!nc no n1CSlno ideal I Pon1.i Grossa. Na placa, de bronze, ,('oe', (o}c!óri(.ps gaúchas; festa

sua gentilÍssinla f.i1ha� srta. E- fazia votos que o nosO tranSlllissor I memoria rtp nleu lnarido. () 1,V-"U
I pela 5t:a genel'o�a inicjativa de 1.1- � QU0 o glliou enl toda a �:ida: O li:l-s(! fi sc:.-uintc inscrição: "A R-::'1" I g:nlc!1e�{'n, cvnl a participação dos I

lettral l\iarcolli, esnen;almente t(associado�' bem servisse fi soeie- ! pensatncnto 11){! transporta a Un\:l zer �s1a in:JugUl'n(;ã';J invocaJj�lo n

I
id0r.] dp PDí'.: pela frnternidade hll .. dio FnrroupiJhtl. ao inaugurar sC'c Il'c1P3.7CS do ":JJ" Centro de Traài- I

convidada para lnadrlnha do i
dade e ã famiiia, Ao mCHmo t:m- I noite, hã vintc anos atrás, qU:llldo, nOIllL' de j'ji;'1":oni,

' .---- -- - - ----

. ::�;�;:;C:�;;,;,7 ,:,�':' i :�;�;:t:::��:�;i;��;g:I;!'�,;
,

Icontecimenlo iné�ilo e im�re�síoDaDte marcou
�:d�: ;:���U:il:�!,es��s:O�O::�:d�� I 1;�;:'-,�:�,�,rp�:tui�=lí;:���S �]��U:\'i:�'��� I;. 9 rrlllmel,rg I1X�OSI8pa-u (lgOIIlO!l ril9111zgdg dOIDlllnno I
:��e;��;.!�o�:�:riS:I��;:�% q\�:

!
, C&MISAS ibcr�����':';';:'"�!(�'J�(�,:.·I:ob:uJ:'10,.il'T�,1(}:s�t't':"l:·p�oc�;.l�' u u D J!I

..

Uu U bU uUu U 9
I

cuIas postos :'i disposiç'ão, e que se : -, _ • u 'e' _,

\ ::c�.���m;; ��;;�I!S�e����� I BRANCAS e de i�SC:�:I;��5I���a�;"n::':'no�,I�:I�S��=� Resultado do cerlame prolQl9VldO pelo Kennel Clube local
\ de mil pessoas con1parcceram aos

C ES
:
t'.:'l�nidade enir� o� dois pOYI'}S faz 1 Con10 já notichlnlos. teve R D1ais. ..:!ia G liria nr. 32 - Erich BrnnrU .\._ luelhol" ninhada

''\t:lS !n.1ugurais do novo transmis- artIO.,-OS ,c(�!01 <lU", oS 1In',anos, no Bra�i!, agradavcI repercussão () cxito nl- Blumennu; 1.Valdi - macho. Ra",,: Boxer - Cito von Sicben-

naO >"':(' nn{',p"1I'f'rI lUllí7(.' (la p·,lr,·a C' 1 1 I R II B

"Farrou-
. , - "

-, � ., '.

'j '�'\l1<;ado pela pnmcira Expo,iç,lo n"l';] r;OXETI, alcmão - 'Lo von ,II"" 1 - - ,'I a "uu lIl'",g

I tID.'sslmos
f'cr111uI:l o� 1'n lb ,.rd['n·/�"'� \,.)lrJ5, ::"nin::1 rO::él]isnda nf's1::J cidade. do- �jei'(!:nl)ll.H"'lTi11 - Carnpciio. 111acho. H"r lle: \0:1 dcn Ecl;:crlbdrg c Zel

reprm;:cn- I

p:la 5:n-c'cra I,.! contInua colabora- n.io('o úl!dno. n:1_ .;;êdc ::;'')C13l do HSÇ-;3 I-JpXER fpnlCí1 Junior {�O Pie() de l'1rIHílÍn. Tuc,'u Ele-

DorneJes. I
ena e benl.-(."� t:lr dns ·dois pnvot..<. lu:'!.' BldnlCrHH!('n�':-' de Caçn C Tj- Ruí�ln '\ nrn Ell"'f'rg _. fenlca, Taça tro /\eo .\1tona S i\. nr, Vendeiro

como os representantes de to-I da
Saud"ç,,-o U,;l. Srta m�ltra I'"

,

Kell,,!:,j Clu- ,:a-" de Cf"', e PC:'t':' n1' 46 - lIcr- - A GU<:JTciro, naç" Veadeiro -

I\Iarco11i .�.�' !d;::.l,(;:.�·�i",P"J:�J:���:Jtl.1,1,_0'1,0.�O, h{";'1 Ecl: ....rl -- Uhl1nC113U, 1° Elul11C!I;1l1.s secrêtãrios de' Est:ldo, além
__ , �u ... '

estacadas pE'rsonalidades Ci.\

G801 C
-

"DISTINCTA"
'�i�f!�":!U�� ���i�tait:;���B� �i:��;;;= !\:-crn,r:)s� p f'clét� af'sl�tcn�ia R':Ç'H �\.JLLl �

-ln(hODV��O
---

i
J

.\0 l�H�j��ll' .(":t°1 ..

di! r��'R lP.�int:""r
('(Jr.l·�l't:i,o e sociedndc e çao

'
. ·"-nnp�·J'.2:(".:t1 no ]ocnl. lcvnl1dlJ o seu m!1.(.'�l,l raen oelojv;u·;a � 11cr )11" ...�).In Hl (l' �'leJ�L açn l ..nn l-CC.r\.�

r2-n.-;c,_ c tunda 1"cprcscl1-

tll�[l da R:idio F'<�rr-:1u.rjJh':l, h:u, �-'O�{I (I 'pL-l1bO a :-;iulpáHca inida- í 37 -- i-,·. fühb1f' BC'nTe'v - FpoHo-:;. ; :;1". �:l,:u�l 1-. r:.:�to;:;: - P. :\1<:-

• r .... I1::O' ao n1H·�·ofone. i-;ua1nten1c h:;} ri) ,10,('1 grtO'nlio, cujo succs;;o' fí;H;; r/'-..�Tr;-;;_ alcl'\.-�Il -Taf'::1 �rc

prliprio punho. a nH"O- 'l(Tfddo deve-fie iJ presença f1e
�

f:':l'. i... �deJ!rr{.'.� - pr 01 - .Dr. r:'F':i Can'1 Feke;-!.,11urg -_ nr.

.. J ""':'lI qílC �i �c .!uir irnnSCrCYC'Inos. nÚJHct'fj'� HI�irnais concurrcnlcs de, E. 't,VfH :)'0,. __ �_! .:'.. :í' 1 '. t �f(,l'\�('l�t Ec!.;crf _ Hlull)CIU-lU,

o'Q'1� �J p1in1'!ao..: !)!''in1ciras pal,"- 1''' p '''T()� I
-

f
-, J' DI�' \�1 \"�l!JT.'S RH\Ci.:3cJ5 J �'(,'n5, procedentes de OU-I ,\1.;1(':-' ••

..__ :,;l ('J)J '.' �',��.� ,ll1-
i

,: : • ., J"t .. � o n ....' Ó - oy

'\ r:..
- �'.:�·Bjll de a·�r<1de(.'1r.1cn10 fi S.

r�lI":; cillndr.s. nlor. Z'lildr 1 T'C!1(}I"'<l�1 - 1eI11[:'1. J ;,:acho. '.fnçn eia, Ducti:ncr nr.

-:�.:d··. I) :'(,ri.Drl.'C Chntcnubri3nd,

pC-I Foran1 (IS seguIntes os resultados 1'nC'�. P.P]f)lC:-.i··J C:)t::rin0n:::c nr
r
H. AL. H�lC'!"('t' - nlurncnall.

ln dclic[ldo 1)1:"I1<:;�rn('nto de COI1yi!.
o u.ltCr:: ..... ;�ntc ccrLEUllC; 8.1 _. 1\T;Q'(('J() l\!J,Ü:flS - Sil'ttO!-'. I ;\'lf;:1 FOX peht arrnnl::; - Betty

dar mc " s<'r " madrinhõ:l de no,·",

I
/1.0 111(')]1or cão da Exposição Inõ:l"�'

nulldo:: - rCmC'l - Hdt�'; ""H I'<,(<l'" - [(,111eo, Tu,a Keu-
c .....1aeãn de r,..,dio .E· n:::,ra n1in1 un1a

Taça PrefejJura nr. 13 _ Dr .. Er- IIannoni. uel C. S_ Cat:lrina nr. 33 - Alfrc-

grande alegria participar dêsle im-
lesto Woch::e, de p, Alegre. Meda- .-1 melbor rla])'" :

. de' Frc.-l,el - Blumcnnu,

portant? aconteclI.1enLo, que tr31"'i '!la de Oll1'O '{,C,S.C, nr 13 ao mes- Ta,a Ingo Hcring - 111', S c II a I RSfa SCHNAUZER anão Taã -

Ulll
_

grande progresso à vidn do
)1)0 propricC riO, _ Raças: Sctter l\'ligt" C I F. B�&:.;tos - p. Alegre. Ra-

1
Briton \'on Gueter IIeim - fClTICa.

glorlDso Estado do Rio Grande do 11ng!cs _ Er:1ford _ Cilldara Sil- ça: Pointer - Lamon de Negi "1 Ta':3 KeneJ c. S, Cat, nr, 84 _

Sul. e que demonstra a ini,,; ,t)\'a
va fêmea, Don de Negi.

I
Dr, Gcrhm'd Hromada - Blumcnau

(- "'�lvidade do ilust:-é! jorn,,'i.la /1.0 melhor cito da criação .\ n1<'1hor <'lllll]Je
Raca VEADEIRO - Bombeiro _

llac;onaJ Taça Gráfica Cata.rincnsc nr luacho, Taça Hosng nr, 31 - 05-

- - �-' - _.- Taça 23. R, L - Bltnnenau n1', ,;;-50-45-46 - Elfride Eclterl. (Conclue lia :!,a pga .. letra 10

61 - D!', E, Woehlte. de p, Alegre.
:laca: Pa,;tor l'.Jemão Teddy dc
\sloinhos de 'Tento - nlacho.

/�O melhor cão impoTt",lo
Taça Casa do Aln!:!rjca!1fl nr

- Dr. E, Woeu1<c, idem, idem.

que reccbe rn,
Chlhc : 3.

são distribuídas pela
�i-

(
I
l

ff

29 CM,,',iél:or,·,l) - - O. \'{'
to':! do pl'es: _'ente da R2púb� ('"

l'I" e<;tatllto dos funeionár'os Cl

'I.-ls -da União não atingiram o,;

pontos ess no1ais do novo d'pJo,
ma, pois foram mal1ltidos os aJi
ciona,is, fél'il!s c apost'ntlJ,dori:l
com promoção a(.' cabo dt. tr,hta
e cinco anos. A licença, ii. fune'o
nária gestante fui aumen�_a'.la F.'
ra quatro mêses a partir .10 OlW

"O mês dê gestação ">'alvo prc'.
erição médica em contrário".

Casa A "CAPITAL"
Cuecas

I\tl melhnf cão do Lo �rl1po

,.Taça "T. Hcrct!i() Dt'P){c - DT.

I�. Woebke, - idem, i<1em. idem ..

Cão 2.0 g rUllo

Taca Cla, Comercial Sebrader - I
�a""a: Dflchshund - 'VaJdi - nla

'ho - Endi Brond - Blumenau.

Cfio 3.0 �rlll)O
Taca Dr, Gcrh"J'd Bromada -

11', UI - Dr, 1';. Woe])kc, ld'Wl. idem

... Pijamas

Gapas· Ternos· Blusões, ele. SEGUROS!
nOu\VISTAi

------,------

c prédio
Gaspu r'inho

novo da
R'urol de

No-s aqui. que t>Clllpre içnH.. lS 1H1-

a\-ea-�j d!l }OUVOl'es p.t_lr:! 1 urlQ d

'li'o 'lU!' cI 7, respcit<J ao pJ'<Jgr' f
"50 de r'Js-t� quer;da tClTfJ.

;I'atulamo-nos co mà Prof,

"L' !IiR:!.',a Gl'aciol:', {'0::11 o

('fiO (li) JI ..-tl �ru])o
.ii.J (:�'�J�;:aú f')ranl tal." Té-u:a Vitor l1ering __ l'r, Boi __ o

bru! t::-. ti ._Iltlt_l13 U :�rEas rif<:�s ·que I )1'. Gebhprd HTonlild!.� � BIUJllenau

-� \- .a.', ;.:, \lu ':e.i.tnda::.. � \. uJc l��(
. Raca: Schnauecr anão - femea _

·'

..... e'11� fll-:".1ncell'o reY::'i .

.fá jJ� 13ritta vom gutcn Heim,
tClran1ente ctn bencoclo das

f
Cão do 5.0 grupo

l'lÜU 1 e ;lu ,:lUY (!a ;iu Taca Indústria Renaux nr. ao

ini:::ia1iv!1 louva"el Uel Dr, Acaeio Ramos Arruda, Raça;-

no�sas qu l'l(.1�s IrlJ1:t�. qc.{\ n"Cl r 'lequines - fêInea - Najucor -

eneficio da .cai��a .esco]Hr.

·.}ovcrnadOI Irineu Borr/-::Ct\.1s-::n

"m o \'.3fol'Çê' ) Pr feito JUll
.... 1 .. r·:c:1Dl por tão ut 1 l'ea:izai�fLl

r.OUVAVET, INICIATIYA

DAS IRMAS FRANCIS,

CANAS
28 (Coi.'rt!s t' ) --;: L' J

.no a.contb....e � _.do:;- j__13 '\ Il'_:-;� nS��
ta época, leali:,,;,u-!J{.· enl todo r

niundo <l c:::'..Hlpanha dq_� Snpl d:

:vIis�õ{.�ti. que C0l1SiSt2 �nl ::::r.1.�...·;':'

r:!u" fU�id-..>C'·, panl �r�viur a)5 lH..

bres �1;s;;:;.ior.lrios. CS<::'
-

� hn.l ��

servidores de Deu'

GA.S.P_\.It. :�8 ICOl'lC:Sp.) -- C,;'

"(ll.nH· ,'llllecip .... niO":l l'ca]Izou-l.-e f:'

l)ado ult 1'::10 n!) �:�d�o '{JIU.ãO·

f..ages.ce OE!. n1aior2� é:Og'US pois assin

-'onll'lbuirão (;f;nl urna l)oa pat
cela para essa just.a causa! 1:1..

Cão do 6,0 gl'upo

'taça: Dranlte: Taç" Nciizcl & eia,

I
- 111', J{) - Dr, Erich Karmann -

311lmenall - Po de Japma, macho,

Raça Cocker Spaniel - "RusU"

macho, Taça Kennel C. S, C. nl',

29 - Glaucia Zín1nl�rnlann

Blumenau,

I Raça SETTER Irlandêi5 - Taça
11m :,:1\!l1(1jOBD ba Jc social SOb 'I :::asa Buerger - nr, 13 - Dr, Er-

J]a'l'o,,;jnio (lo Circulo I!ecl'c<.t:,· ,esta Woebke, idem, idem idem,

, De::pol'tÍ\'O Ih('rê. A 1'e[.'r'(]

I
Raca SETTER Landcz - Taça

no tôd:'1 u:!.��, �ante que foi R:' IotoJernla Ltda. nr. 28 - C:1rlos

lhantada pelo óti�nn C('njun1.1) ,I ,inder - Bl'usque,

An1(!.1'Í('('r Ja.z�!'. de I.!I·U:, "{. t1"�,n I Raça Dnchsllund - Taça Farrna-

correu norma!me:1 f; ("'" ;, '
-,

tal'tc moYimentf't;ãr; ,,' ,''"<:'',. 10111 DO IP'O'IER-aSl'im amplo PUC",f':'f) b ln "'"

HOSPITALIZADO o 1"1:1::)

�ln'RIOANSEUI0
v IIGASPAR, 28 lCorres!" I __ o ;�,

tida bastante <:nl ristrcedol''l �P"

ar. �t::5 �,CS;05Ut'ti,

ESTEVE 0'T1MO O B.\I

LE, DO IBF;RE

1ão moueu queimad;
a "Princesa da
Primavera"

.:;eh-as da ;\fdc.1•

..!tc. proptlgan�l/} b. lei (h� \";1'1 .. 1-

lOS no-:5S0S Ir .';' '.� i: ,I,_,..�

:. vando c0P�ril.)11ír tanlh"nl 11€:1 �';j

"'Fta j\1�ta. ca\.\bf.\, H,,� t'locsas heü'�

11lpritns Irmãs, organizul'am e fl

zcram rea i l:r.a I' c1Ólll'ngo ultimo

:1.0S p�tios e Salão Cristo Rei

;na lnte! esc-ante fcst:nh,L pura ;,

'),-ti?:ac'n, que (stevc h3shmt" Cal,

corrida.
A referida festinha,

1e rdmcros atr!'l.Uvos. upres ,.,

ou b'mbcm diversos númeI'os ,,1'

tí�t:cos, muito a gosto da nos

petizada, As (·l1i.radas c, am PU;;!

ap.,nas dc:s cruzeiros por c.L;l

Pc In prüneira VeZ cln Blulllcnau
con1CIll0rado o Din do COl))cr

'i"1'io, Sendo () dia de hoje, 30 de
'utubro. consagrado a Ulna classe Ilue conôUtui Ull1a das células vivas

lo progresso coletivo, não podia
deixar de ser mais justa e mcre- I
elda a homenagem a esses herois I
i'\n0!111110S. que. na sua faina diária. ,

I! modêsta, forjam a grandeza de

I!,lla nação. contribuindo generosa
� n10d{!statllentc. conl �eu c�forço
Il,n�c;ado c �cu espIrito cOlnprecn

h'o, para o descnvol\'imento sem

crc,celltc e a prosperidade de
dos setores de atividade huma

qual seja o comércio. ,., '"

'�'I honlenagenl à festiva data,

'1.S casas comerciais blumenauenses

ccrrarão suas portas, c, num gé5tO
'ihHllÔfi"'o de s;)Udariedad'.:!, HS�
'�;01JJ'10 ',(' !lO iJ11';11!I'i0:'1J e1tEuto, �(I
C!.!�� Bu:.,.!h ded.ica.!'� a f'.!l!ção ct-

!'temutU{!raflCa
de hOJe à noite ao'

p.nlprf'J'tlrln"'" nn {·nm�T("i() nf.C!t� ci

daile,

rtIC), ']0 I j\'rCJ'jLlio�Hl]
HUda Albuquerque,

.i SI té'

"Princesa

3 Pr!rn:+'Bl'a", I_: V'it�h.8 do d·�

'J.stre com {} apD rcH,/J dB Aén)

� 25...lÃo nlorr::u que_jm�;..da con

wme autopsia do cadáVEr. Em

tora o exanle 12gLsta niío cstc.::J
·lnc]Ul<!o, as prOVR.S de labol·a(.J'

a�

I �,."<,,, .

i
d "', •

I
!�I(.·ttJ'a T\larconi, gracioSí\ t> {'l}\.:an-

1adfHi.1 lC'prcscntante da helc7.a da

I
f1ll':hef it;}Jjan�. madrinha da H{ulio

Farrtnpilha,

13

de l)lil pc�soaR, fazendo 1\:";0 da pa-

d r'e� do Tl'esmo. di-

I
lavra, no cear •

... LL,n., 0r;l(.1ore.::.,
73

�';f)i1ada ue arte

;; I
. ., i�-1 : ....·idades prossct_tUin:Hn, à

noi1c, conl ri l�calizaçiio ele lHn pri-
11101" .... 0;;;0 progranla de aur1:iório, pe

lo elenco da n"dio Farr;>upilha, no

Teatro São Pedro, Nes,'" ocasião,
l ,),-,1:1 dircef!o naquela eniÍssora. foi

olc.l"tada ã srta. Elettri1 lVlarconi

urna Jlliniatura em ouro tiDo placa
inaugural do nOVO tran�]nissor da

Rádio Farroupllha, Enquanto isso.

nunl teatro no Dr livre, l1Unla pra-

I,a
na5 ad.1RCencias, realizava-se

l!H1polgante program.a de canto c

Imúsica, executado por artistas das

emi�sol'as associadas.

\ graciosa representante de terra,

,�;t Italía e portadora do ilustre no

me de l\larconi, recelJeu. na ocasiã-o

do solene ato de batismo do trallF-

:m�ssor da n.ádh\ Farroupilha, o car- ntenagem ao gJ:ande inventor Gu

\:10 de ouro em (jllC se lê.: HA Rá-

f gliehno 1\larCOlli, n:1. pessoa de sua

«in Farroupílli.a, ao inaugurar seu nlha Elettra. Põrto ��\.legre-" 19-10-

transmissor d�' 50 I\::w, llrcsta ho- ln5'!"',

----------------------
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o Guaraná :hampag-ne
ANTARCTICA

De maior conSUB'Jo em Iodo o Brasil

110 Varejo Cr 1,5
------------------
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