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\ I II primeira l!ondeCOraç3o a
II uni i o Caeté
1- Assis CHATEAUHR�ANll
I

lHO. Oui uor IV � l\ corne ndà da

I
Erul.. .h.li� .. �di.' FI nuccsa, nntcctpou li

LCgl.Io de bonra, que O governo c<rJlnnnJ:l" condt!cor�p,do e le fx:rCJ
rranccs conferiu ao sr. ASSIS Cha- prio O dí rctor dos Dl$.-\r10S Asso

t!!:Bubrlond, dever-ia ser' entregue !lCiilÕO";)'" a qu� rn tutrcgon .::.} proprrn
no QUal dOrsuy. ASSllU havíam roseta que lr'17'n TI'i 1,,1''''1'> e 1'::-5-
deliberado as autnrIdadns do go- l::{)U '1 fI"") rI"l Le_rj;'jo de· Honra Prn
verno fr'anc I. Entretanto. n;-.r nunclnrnm cá1tdí-l::i alocuçôes, Teft.....

139 Pierre Montcl, na noite do ban- rrndo-se .J 1'!ll!z"de Ul>5 l'''dioS f'

nuete que lhe foi of!'recH}O. nu .10L'tl:>is "lI.c,ocHldo'F pela Franeu,
( mlnísrro do Ar e o embaíxador-

j,\t vcngas.
A certmoniu foi intclru

mente írnprovisada, n::tda. sabendo

L
J -rte !" h01::!. em que eJ" teve lugar.

lo sr'. Ass!s Cbateuubrland, da sun

rca lizacâo
_
O nevo eonüecorado lln ..

11lOVE'\.Ht ern 'resposta dos �rs .. AI'

I vcnzas e nlont�t HlgUITInS palavras
"de agradecl11H"Tltl1s , C]ut.'" -!lqui tradu-

L 17",,0$:COU10 TllC01orJQ!O õe 1:-::�nvl11c, quI.!
n,10 �,F;' sentia acadernlzável, tatu ...

�
lF rn l1tO lllC julgo condccoravcl,

I'enho pena de ver a l..l��i:io do
·jnri} a osbanjnr urna cruz maravl
iI", � destas. apanagro da graça la-
1um e do .'JOIl1 gosto trances, com

I riU' %11 ser ve tão modestamente OS

nol1[(U, ídnaís que a sua proprieda ...

(If· envaírtccc (' encuraia,

papuJ�rr.: s OS essunto: em t I P'l' mr!ole. rtJrat�IJO a hornena-

_ Wf t: g _ pôu � OI'lj à::.. cxuburancia da que hoje
-u

.
1 r�(·pb(). tonto-a com que v. excra.,

�"':l par th sua nll{·ro·.;'{l HIe a frente dos desí.lnos d'J muulcínío, o
t tt'nhdlH !:-ldo {lltr·l,�·Hlt)<..; :10r fato- 1 ... 1' r.uníatro me d��tingUCL l'CHnO €5 ...

prcrcrto lt{�n'iljQ D"(�j)(·, no sr-u árduo empenho de sotuctonnr os Ilroble .. , rcs Imuruvistos, cst�-IO bcrn .'1/11<\11-1 r''' I t 11tl1"nfp �hng�(�a ao team dos
mas d(t �lH.. adm�ni.\.tt'açJ.(), nau tem desvtarto a -;'"Uil at�11�ao para os l)CO- fados, !;Jn10 L' sun (nu!, p'_ PlU1J., 1 rlllf' f rzcrn os In-" 1"5 e Radíos ....\.s
bJemas S"('Ja!� di' Blurnenau, encarando esse aspêcto d� vtda humana recente VIagem no Riü {J..' J:'lfW!TC>.' '1",;:,,10. O' "P,lO ;1 merecem eles,
por um prtsmn l.h� .iusti� I f� ulttJ senso cívlco, I) que bptn demonstra os estive palestr=ndn f'U111 o pr,,-,slden.. , P ,1t) ;-;,"""111'" Cr'k:. \-'ottn� a França
seus scnt nl{").fo(Hi d�' nobreza ao estudar o problema da assítêncín social te C;l F'nndaçâo ti�� Casa Pounlnr.

f� , , J c: humr lU =rnn , L...o do fur:doàs cla.sse1..1 mcnns n" on�clda"i (la !iortc� cnl corH_;J�nhla do sr. Go ....crnHd{}r
{jp :i'F1 cl�111I�' f': n {tUAl nos �n�l�aA l'ropÕSIII, da, ,Ull.'; ..:e'.:ii�s .Junto ao Lcgislativo lI1ullll'ipaJ, !lO 5�n. Irineu Bornhaus!'n. Nessc pf>rtJtu-
'1 er'l11p('l!'I 111'10 'lHe é Jlllllt:>'�ao

tido de t::('r criada .1. Secretaria de Assistência Social do 1\lunicjpio, cu- larJ çumpre fn�ar que {h prilnci-
rir>- lrlClllS, (h�nlro rln� lrunte!rBS a

ios estudos 'trinhanl mCl"!'-('end<' f's_peeial atenção do sr.- IIercilio DeekcJ ros cntendunentos lnantidcs entre
canhad.as do n;tcionaIlS1110'

que c n"\ i' o II à q 11 cl1 a_ Caga. ll'a. mensagenl. cncan�-.. . . c�ta Preieitura c unl rcprer.:enLan- Pulf'O ql1P. ()S "11\$S!)<: amigos íran-
ccndo a necl�,;sidade de 1m estudo por parte dos senhores "\"ereadorcs, t.; ci;,qucJa institlucfto nacional,

t_,� �,i1l1(11n hOlU qlJe a nossa CR-

visando en�oJltrar uma ró� lnula n�ais exeqllhtel para a instituiçã.o dafItle- em que forau1. estudadas as ba .....c'
GPli> de r"dli'�, J(}l'nn.l�; e 1 eVlsta:;

la Secrt'taria. " nossa. repo=t.-lg('lll procurou, ontem, o governador da ('l- de construeão de cas'ls pGra Opl"-
a,totidiana

dade, af:111 de ouvir seus vH�('larc-c;mentos sobre! a rcc("ntc atitude da Cá- r:U91f)$ mediante a. propost \ de d0:1-
maTa 1\fll1llC ill a I. 'Iue, cm princll'io, Inanifest4lU-se cflntrária à institui- ç:'o de terrenos por lndustJ'J'us.cão de llmrll taxa adicion II sollT(� os impostos para a.tender: as llecessida.. n;;o foranl aprov!loos pelfl F.C p.

C0111f) urn pruduto de J1l1pOrb1çlo
des daqut::le se] "iço social. porêlu. não deixou de lou\'ar a idéia esposa-

J
hala vlStO o 1:"tO de n5.n n1�-Üs pre- (�as J?(";)IOg11S �ntoTlt:-:.'ri;:.� do Ve�!la nclo sr JJcr"ilio Hccl;�
'd 1 _].10 lll'mdo, O l"1Clúnahsmo trac!11z-

.. \ •

\ �l,c('er t.'!"s� norrnn c- conce'{;,'"�ao

t n ) d"-t no� 1 patrla
Rf'�IJondcnr]o ii p(!rgunt� do r(!� pesas COIH ;� trlaç;io (I'::l Secretaria (Collchu n2 '?a l>.if�. letra G}

portel'. r) c,' prefello lJlllllÍC.pal. dE.' As�istellcia Social fo:<scm co- I
_declarou que cfetivamentc. ao ! c- berlas com os recursos do próprio '

reher ontclll o expediente di} Cã- or<:amento. E lfl"ls �di:Jnte acentuou

IElua.·a �1unlclpal. tivera clcncia na o entrevistado:
atItude do� ver"ad()i'c�. àcentuando -"A exemplo do que rOl felio
quc ". dccisiio do LegIslativo MUlll- em JoinvilIe. onde foram criado"
c'pal Ju�lIfic"va-se pejo fato <ia os mesmos serVIço;:, prctendo SlÚ

meter à Cqmat'a MUl1lcipal os estu
dos que venho úlzcndo sohre a fór
llJula de solucIol1:'r o C250. espcran
do contar com a colahoradio e a

II
....

os seus erouivos "'_

N.

social e casas

rIo re

cornprcnsüo dos !"l"S

a nova co

a própr13 Inte-rrÍ

po-dC'J C5 cOLlshtui-

H 10. 131MnrHllrmal) - O !lU

nis1ro da Agdcu1tura expediu a

s"g"uinlc portaria:
Art. 1.0 - Fica eond,tuida

Com mtÍ'lO Cool',:enadora de Com

pras de Trigo Nacional. com se

ti 1 em POl'Lo Alegre,
Art. ::l.o - A Conlls-âo. qu- fu"

cionuu�t f:;OU n prc;51d-encls do In0-

pl'tor Re"iona! do SCl'\'ic;o de E'"

pflnsão do Trigo, "fi Porlo A',

gl e. tCfá rnl repr�f\(.'�1tant('
cada lun

I

�o.,; n1i1inhos do C .n11 o
I rtc.;h....nHl (in r-j 11"-_:-1, t]� UI.1 1 ep;\.�

e:- Norte do Pais. ue un1 l'eprCs.C-l1 I snntan�' da Seel':t d.:·in de ..AbI"
tanto rIa S('cI'0ta1'i.. d� Af!;l C1:

-I ruli UI a c' de r .lJ1'Csen1 <ln' es rlo�
tura do Eslr!do do RIO Grande Sin';;",Jtos ou t'C ASf3oCJ:'('iío de

';lo Sul. e de um r('!JI'co,mttln1' ll1oaJ;cil'os de h'igo.
dc cadn um dos Sindicatos d t I Art. 1.0 - A CQ1'11,-,<;iio (' 'i Sub
Indugtria do rrdgo. con1 n fj'l;l- 1 Contissões l"'en1terão1 CjtunzenaI-

I Jidade: I
m. 111" fI') .<. J \"G0 dr· }';:-';:pa l1',ÃO

l'�Jl� I

cos. a:; qUDlltidaJ, -, de
tivarnentc :l{lquirl.J8�
.!nolnho.

rl'lgo et

v.,'rcadnrC5
..

t
..

f!!IItI Adcnldl� � �e:rcsccntou o :'Ir. prc-n gO\'ernO nor e coreano a cessacao
le!'" - dcofrutalldo B!umenau dc

\, , U � _ �;�1�:,.��tu�:!�:;�rh��e;;���;. Po�!�es�,�

das atrol'l"dad o t
.'

C
�.. :�;:��üe�� ;'�:���:�:��1�� ��� ��s J�S�:�

�"', es n r e amenc��as na orelill����?,�I5tI!���;if,?;;�Um apelo a o. N. U. da Frente Democrattca Norte Coreana funeão preClpUi. dos podcl'es pú-
hllcos r"'�pl\'er, "",e_ problemas �o
ciais. qu..:-, di-: i. nLl, yão se ngra
va.1do e preo.:!upando c. por(tL e não
cllzer, eonstituindo ohstúculos que

C J" -exain'lun .:.1::; pl 0])0'31 as clt"
reyenda do 11 Ig-0 I1_fH'!'Jn·t1 ,1 .. ,

qu: t ...."t" o :nl. fi.o do cL-Cl'eto
n.O 29 :229. [lê �6"J 1f!31
Arl ;j.o � _\S 2}Juraf'ücs da..::

cOlnp. a::: ..1 ;:;crC1l1 1 erdiz!1J:Js no�

.}

aspéc lo social de Blume

',em. de h:\ temp'JG, mele
Jltlnh l iIlclhor atcI1l;ao, é- o

llllC P'\��C1Ü: :t::> probleJ1"lR d'1

I:onstruc�o de C&Bcl� pvpul l.rcs, Cil-

10.., t!tltudos, Clllbora l:n'i pl��ncipl(,

a) prornuvel" e "001 tlt'l1.lr

conlpras 'de iri;;o nal'iOn,' I
narte dos lllOinhol' d� t1' ;::0;•

b) apUlal'. á Vi,,-t'l dos dOCUlll",l
tos orlgin[llS de CODlprrl. o� prc ..

uo r:l'rigo o ... r �u'tado:; dos �'f'U�

lrob.tlhos. op nando sobre quais
quer medIdas que julgarem eon

veni.ente� lKl1 a o ) a]l/ o Ct,CO·i.

hl�nto da F�'''i'�' tt it'('oh.

------------�.,
..��

I'i"OLI5., J 2 (Ag. M:,''Cunu, -- NiíG no� ll1tc.-u ;am, l1!::�ta" !lO lu!';..

pr:::oc'lparõe� pi1rti!);inas. Nosso fbj�tivo unieo é (illr flél relato dos a

eontecimentoa, elogiando-os, sempre que mereçam. e criticando-os. se

tanto Io�' nc('essal'io. 11 é por lessc moti\'O' que não podenlos deixar sem

um comentárIO e!ipecial. o f:1Ío gravíssimo ocorrido ontcn1 na l\.ssembléia

LeglSlatív;; d:'J Esjndü,
Como é ao Col11'êcimento público. a Unii:'o DIolUocràtica Nacionnl.

,eeundads pelo., pnrtidos que ,mOIam o go\'erno. delJberou negar numero

para a..e:; votacões? i111pedl0dc. desta forn1at que seja aprovado o orea

men:to c defimü.-amente Julgados outros processos J�I concluídos.
A�Sl!ll pl'oCetlc 'I SItuação. por dOIS moti\'os: primeIro para eVItar se

.1anl alJl'ovadas taplbenl as entendas apresentadas à proposta orçm:llen ...

taria. e segundo. por falta de couJIan<;a em 19un.., deputados da co!ig..-
çao, O� qll,ns, tendo apresentado algumas das referid�s emendas. l1âo Se:

sentlnam com coragem para �·ejeitá-las. Não dando numero nem ocorrI)
o pengo da votação c Iletr, O eonstrr'ngimcnto da rejeição.

onde se guard.a o livro (le prC-Sença. c 1'd:1g0U t.l f«.dha ondl' const:n.illJ .tS

nomes dos parl'llllplÜarcs
IPouco d',poig cr:l dC3� ,berlu es,e golpe Ill(jU llllÍl'L\vP! {. r> t!('fI,,1 I' •

"I'cn�rlo Cnvalcant.tt indo .1 1ril_;una. condenou \-(-'cnLt"'ntenlcnh� ll)l11S p" f'

do}nroso shH"J� de lrrcspon' abiHdnde Enl 4J.]"Hll'tC. () rjp}'uiadq E...,1n �Il 1

Pires afinTIou Ql,C r;Olncnle UUl dcputndo pOçhR.tf'r rns;!;Jtlo :1 loll1a !';s

se d-cpu\n,clo, porénl, n('io podla ser ne111 do PSD. r�Cl11 o dcpU1dUO O:lv.lI

do Cabral. nCln o dCPUt.o:ldo AqUiles Bal..:hu Só podEl. ter SH!q 1..Hll! d{,:t

A ff,tltu de J1'..uncru. entretanto, VC1U prcjudicatloo outros procc.ssoS
tjue Dada tem :'1 \ cr com o orçamento Por L�to o lidcr do PSD, deputado
Estívale1 P.re�. requereu uma. <;cssão extraordinária, exc1ush'a para julga
mento de ffia>{lrUI na ordcm do çia. fora, a leI iiI; m",iOS,

Marci'(h! para ontem de manhã. a sess!;o cxtraoruinária. os deputa
dos do PSD e m.ais u d()putado Osvaldo Rodrigues Cabrnl, que diverge da
"ua bancada. Il\lSlllaram () lIvro de prf'�ença, o mesmo fa2.elldo (} deputado
udcml\'ta Aquilcs Dablní. r) qual ignorando quc persistia, para o seu paI"
iicln, " ordem do nã" comimrecinwntu. compareceu â Assembléia. Poste
TWTw"nte, ess;;! parlamentar, 11ltt'ir<lQQ lia persistcllCl!i da "ua baneatla.
enl negar quorum, desfez. ou l'Tetenqeu de�faz.er a sua assh%atura, Illas
istO dentro dos cammhos legais. Eis, porém. que acontece o incrível, Ell�
quanto o. deputados presC!ntes, inclusive o deputado �<\.quiles Balsi.ni, es
tavum na Sala ;do Ca;í:t. 11lgtun iflt�ressado esÍi.we lll1 8ccçã{1 da portaria.

flue se ncgaln ao cOlupar2cilnen10
.

A ocorrenCJB C3USOU .;;cnsílç'ão c e COllSldcI ad.l Ulll doS' 111H}/1l L':.i ���

c�ndnloH polltlCOS de Sta. C2ttll'll"'a. cOJnetiào :-ab tl. rc;-.ponsi1.b,1td,lriP d(1

Untão DCJnncrátlc� Nacional.

COXl'INUA SEi'rl NU'''IERO Q l'LEN.'I.·JtIO JJ,'I. .'"SJ5'\IlII,I.'I.\

FPOLIS., 12 (Ag. �'1crcurl0) � Continua scnt nurll�sru paro \Oldt;dD.

a AS�C"lnblmn Legj"labva de Sta. Catarn1a. Os pnrtldQs UPN� PTB. PHP e

PSP, pcrS}ntc,ll no seu prOpõslto d�' não conlpnrcccr fHJ: 1r(4baUlo�
.. ;J�fult'...

de que a propo..,ta olç'('uncntarla do governo .entre Clll \·l��{lr. 110 :i1:JrO;.JJ11ft

",no. sem qualquer alteração.
O dcputndo \VHmar DÜlS all�hsuu Ubpccto H1iCl eH.ante da �l1tHJt'aql

aDIS lIa, no crçanlcnto para 53. dIversos lJnposto;:J novo;.l c atuHt>nLu de
�utro;:, De acordo com" lei. nenhum imposto novo pode e,Itrai em; dg-<;l',
nem mesmo (> aWl)Cnto do; Já e:-astentes, sem um alD cspccl;:ll da A'5sem.
bIela aprovanrJ 0-05 Ora. se l} oreamento não for aprovado. �lquele al}�

mC"n1� é nulo. c. Cln con��qu:t'lClat Scl"a fiilha a lei d� 111CI0t', pq'r jnChJlj'

partes �nl'o.tl ...1stucion!.us.
O deputado r, ') Slh"<!iril. (.:111 110fltc de P,llho',,'H $" o r1f puLado Ú!!THl

Nóbrega. em nome de Sii::l FrLlIcidcO. protE�lalIl cunha () :fato de Hã..,
poderem ser apro\'atla, as emendas 'lu!' apresentaram. daudo bClIC!Jciç.·,
aos seus municiplos, por culpa exclusiva daqueles de}Jutados que foram
pedir votos ao eleitoradr( e agora não "abem d,u'" esse fdcltoT'ld::J !.l�

benctic!o� r-1'OLl'lCtidos_

Y'!I S.�d"'!l ti..

m, li&@!! Bt �!��!i mnH s/a
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,()P()'RJUN1DADfS Assembléia Geral
EDITAL DE CONYOCAÇAO

Pelo nrcscnte ficam convidados os senhores Acioriistas
desta Sociedade para comnarecerem à assembléia geral extra-:
ordinária, .a realizar-se no dia 25 (vinte e cin<:o) do corren�e,
mês, às 9,(nove) horas, numa das salas da"SoCl.edadCl Esporti
va Ipíranga, afim de deliberarem sobre a segumte

ORDEM DO DIA "

1.0 - Aumento do capital social C',consequente 'alteração
dos estautos sociais;

2.0 - Outros assuntos de interesse social.
Blumenau, 11 de novembro de 195.2
BRUNO VAHLDIEK - Diretor Geral
NOTA� Queiram os senhores acionistas comparecer à as

sembléia munídos de' suas ações, conforme determinaín os es-

'tatutos socíaís.
'

,

I1tlercedes ':Benz - 1939'-' l\-Ialor 6

cil�iUíros;' Àusttn A-40 - 1949;
Reriault - 1948 - RabO ,quente;
'Mercury - 1940; Ford - 1937 -
60 Bp; .}i'.ord - 193.7 - 85 IIp;
Adler - 1937:, Plymouth - 1946:

, .theYrolet - 19,41 _:. Coupé; Ford
, _;_ 1:949' - F-I; Ford -"1951 -

'SOO KImS,
'

;A, ç . .1 � ft. Fone 1�:;:l :- )��umenau
ll-ua 15 de Novembro 983.
.. :rEÇAS E ACESSO'RIOS EM

.

GERAL --

---- - --- ---_ '---

(ASA -ROYAL $, A. Industria e (omércio
Assembléia ordináriaP R E (I S A - S,E

It R A "

Vende-se

ZOOLOGICO DE RIO (ASA ROYAL S. A. ln dustria e Comércio
A V I S O

TAMBORES YASIOS
VendeiiI�se; 'fr��r ne..sf;i· re-

daçãÓ··
.,'. .

'. -Atenção Alfaiates
{,REcrSA-SE de 3 Alfaiates OFI

'::tAIS .

paletozeiros. Se-lvlço contí

'lUO du�ante todo ano. C_' Melhores

nfurmações com LADISLAU ,i1L

[<'•.\IATE, ''1 um,,' 15 de Novembro,
392, -�. ANDAR .: BLUMENAU.

,/
de 1952

(ASA ,ROYAL Sr, A. ln duslria e Comércio
Assembléia geral extraordinária

Casa ,de ,material em Itoupava
ea, RUa. Iguassú;
Uma de ma_deira, sita a Travessa
Sergipe - Bom Retiro.
:Tratar eom o D� Jefferson Mat"

tos, rua Ceará, 56. -

,ferrarla Killwage.

Pelo nresente são convidados (l<; 511rs. Acionistas desta so

ciedade a -cornuélrecerem à assembléia geral extraordinária a'

realizar-se na séde social à Rua 15 de Novembro- No. 332, pe
las 15 horas do, dia 15 de Dezembro próximo futuro, a fim de
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1. o) - Aumento do capital social e consequente modifi

cacão dos estatutos.
2, o) - Nomeação de peritos, discussão c' aprovação do

rcsnectivo laudo,
3, o) Efetivação do aumentei de capital.
4.0) - Assuntos de interesse social.
Blumenau, 10 de novembro de 1952
li- WILLECKE - Diretor

ham co;ocação
iIIII

D
•

Residência. para famllia de .fíno
trato, contei.do duas salas, uma co

pa, banheiro completo, cozinha e

três varandas, senda uma de inver

no. Três dormitórios e quarto 'para
empregada, e !;'arage, situada à Rua

ltajaí - lHO - rnrormações na

umas 400 pessoas.
Uma das características da

empresa de Virgilio Resenqe
� que a máquina SERVA não
terá dístríbuídores
vendedores exclusivamente, .

como as demais máquinas a

tualmente no mercado, Qual
quer retalhista poderá com

pra-las para a revenda.
E' fóra de dúvida que

tro em breve teremos não u

ma, mas talvez várias fábri
cas de máquinas de costura.
Na verdade. em Jundiaí, já e-

,

xíste algo 'nesse' sentido - u- I
na inlciàtlva da �ompanhía
italiari.a' Yígorellí.
A :Sing�r ' ';talyez 'construa

uma 'fábrÚ:a el� Campínas, c

a Elna certamente não vai fi-

�.

��'1}�..��'f;W����

I COMPANHIABl,Ul\1E-�
NAUENSE, DE :\lJTO-�MOVEIS S

@ A V I S: O ,

'I'� Acham-5,:;:i disposição d::s VENDE-SE UIIL.'t vitrola Marca Vic-

1$
�e:��:��à:'����"�S!�� ;;':reu:�:�-S' ,!.�r'd;o:��:r�15;:, p:r:'i:. ��c::!�� � Dr Ivo Ste"'ln" Ierrera imos, 4J. nesta cldadc; .os 'do-* ;nformaçoes na, Rua ÇeL .. V1d?_1 Ra- @

III! ,_
cument,»s a que ae r.ef�H- q.� �amos, 53. -

Iarti.go 99. letras a, b c e. do�
AI V d

Médico formado pelas Universidades do Rio e �
Decreto-r.e; nr. 2,627. de 2<)� uga",se OU . 6ft e ..se s São Paulo
de Se.,,·ubr') de j!)40, :g

'I9J Ul'ifA. CASA NA RUA AMADEU I TRATAMENTO MODERNO DAS DOENCAS
",\ LUZ. - INFORMAÇÕES: - RUA 1 I NERVOSAS E MENTAIS - SISMOTERAPIA.��"l",..���c<'j.��"§,"',..�f..��,,:..�"§.� DE SETEMBRO, um. ' I (ELETROCIfOQUE)' �

,

A' S Atende chamados e faz tratamento em domicilio, !�,

S dos casos indicados.
das raizes hístôrtcas, donde deriva- outra. A historia da América lati- �� ENDERECO - I'DAJAI' - Rua 15. 808. (No No- �
mos, sobretudo dos legados de cul- nizada ou angío-saxonízada prinei- VO Edifício Haco) - Telefone: -- 3 O 4. �
tura. na complexidade de" fatos pia em vós' outros. QuandO preten- 5f.
humanos, que é este continente. .demos decifrar o nosso passado, o ���".��t.:����"'����«;''''';'������
Nenhum povo, por fechado, é res- indio não nos dá quase nenhuma
ponsavel exclusivo' -pela sua vida, chave. Pr-ecísamos ir diretos à Eu

pelo seu crescimento. Como 05 nos ropa. Scm essa. nosso passado e

sos vizinhos colaboram na nossa nosso futuro seriam irreconheci
vida e na expansão dela! N�ssa :vcjs. Ser, na América, refratario
espontaneidade, como eh é feita à Europa, é sinal de inteligencia
dos 'aluviões de fora e dos recursos primaria. O negro tem mais a ver

.atheíost com a nossa historia que o homem

Pedimos lodos os dias aos npsSos
pré-colombiano�' :Eíe é pelo menos

cornpatrtotas que alarguem sempre
um feiticeiro, c�mo sois ,:ós outros .

., horizonte do '110SS� passado, '<llle.
E' n.uma antlg� redução .fran<:e

,;'teru:íem nas nossas rài�s, em sua B�, .a cídado do RiO �e �anen·o. c�
dliereneiação, para. não nos e'01).1a: pIta� da França Antárfíca, d: VIl
minarmos ainda 'mais do Jacobtnís- 1.egmgnon. que recebo nas ma.os do

mo. que já tanto nos envenena. nljni�iro do Ar, cz F:,::nça a 11ta de

Um hom brasilelto ',<!..,v·é começar, C01l1en,da?Or cig Lepao, de Ho.qra ..
por ser um' bom ,eul'opeü. Não se A<:red.t_al que a conf�ns a um ca-'

eo,?-heee nada ne5t'" país antes de e.te, primo dos tamoIoS, VOssos �
se 'cônh1llqer a Europa. NoventlÍ e l?�dos tamben� .. Que cond:�oraçao
nove por cento de nossa historia aada. em farn1h(l, : faml�a com

estão nos vossos arquivos. nos vos- (lue Juntos derramas es aqUI o san

sos monumentos: nas vossas tmdi- gue, nos séculos XVI e XVII.

ções, no vós:;!)' san'gne'.�'A: Aillériéú' . Não deserteis de uma tradição
\lc antigos ocupantes, quase todos

normandos, do vosso outrora ter

ritório. Insistis em atrair os abo

rigenes. dando-lhes missangas.
Depois de perto de qUatro sécu

los se restabelece a corrente de u-

Presente para Natal

Da

Carlos Gomes
Emp. doCine Busch

' corrente ano.

As sugestões feitas naquela épo
ca não toram nceitds pela Funda
ção dn C!ÍS3 Poputr.r. pois. que e3-

DIA 14 - Sexta-feira,
20,30 horas.

Notável estréia do, hipno
tizador mais -famoso 'do·
mundoL..

'

_r.rão é
tista!
Conheça (} .real.0 a�teJ;lti�
co hipnGtismo cientif�c(},;
cQm o p.r��eiro ,Ve.rtla!iei
ro hipnotizador que nos,
visita! -:·:,NMável! Jncd
vel! Indesérltive1!· •• Com,
as experiências e feru!�'
nos incrlveis desJe hipno
tfzador de fama mundial
voce rirá como ,,iàmaIs ,:riu
na vida!

,"

no ,oleo de linhaça;
pois'o oleo
JIquida..
Para um linoleum de boa qua

lidade hã uma 'outra receita; ba
t.a �uas gemas de ovo c, .scnipré
batendo, junte a elas meió IÍtro
'd'e- agua 'morna. Cõm �stá em'uI-'
J3ão! 'o '1inoleum t;e�dquirirá im'l-,
diatamente o seu brilho.

'

:Uma 'outra' rece1ta para o Ji
nQleum dos pavimentos: 't:llbf'
ba, letvemehte serragem com um

pouco ,de óleo de linhaço e de te
reo€ntIna, espalhe depois llobrc
todo ó' IínoleuITl llassàdos ,aiguns'
min.utCJi'l .v�rra a serragem. Esie
process,o .é mujto pratico e podO
ser empregàdo dlariament'� cm,

�asa.s onde o grand'e movi?leIlt.o
faz 50.:1;1'81' o',lifll�leum.

8

Tambem não mais se tra:a de ca

"as de materi?l, m2S sim de ma

deira. modestas e baratas. Essas
novas diretrizEs. aPl:,ovadas pelo

Uéençiou� ;0" 'RfeleUo ;

da capital pau'lista
JI

hotel ás margens do Nilo. em

bomenagem ao general Vieira
Peixoto, Chefe da Missão Bra
silelrá, córónél Alcantal'a,
njajôr Oliva' Maia fi tenente
Gi'egorio. Participarão da ho
menagem os representantes do
Estado Maior, membros Alo
governo, bem como altos Jun.
cionár;ios do Ministério ,do Ex
terior. A'Missão Militar déi
xará esta Ca!lital amanhã,
com destino à Roma. onde"
pas<!.<'lrl'i, algun!5 dias e será re-:

'

cebírla .em- auÇliência pelo Su
mo. Pontificc; em seguida a'

,

',missão prosseguirá viagem pa
ra ,a Ca?:lital da França,

consegua a COJupra
'pre(Ci�05 ba�xos
Aguardando

dé�sa Cãmilra
gradcço desde
subscrevo nnü

JHS.) Iler<..:iUo

Rua 15 - 1336 Blumenau

Oferece :to� sens distintos clientes e amigns,
os SI�llS incomp,�rã;.,.ei� arf,jgo�

(;lN'fAS }JOLA�
ROMj{\:-; J}!ALi\5
ltEDEAS PASTAS
COLEIRA:) CARTEIRA'S

Só nll tradiéionál "CASA DAS MA,LAS" ,q\1� Y. S.'énoonttarã.,a
�aior e mais variado sortimento em artigos de eouro.
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Reda<,'ão, Adimintra,ção e Oficinu: Bua file 1'••1...
UD1 - J!'one H)92 -, Caixa Postal, 38.

DIretol':,M A U R I C I O X:A V lI! Il

ANUAL. . . . . . .

SE�STRAL ... , .. , ....

N. AVULSO ••.. _ .. , •.•

(:1$ ,11)0.».
Cr$ 60,(10

Cr$ 6,5.
Sucursais: RIO: - Rna elo Ouvidor n. 100 - Fone»
: 43�7634 e 13.799'7. -- SÃO PAULO� - Rua '1 de
Abril n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8217 e 4-4181
BELO HORIZONT�: - Bua Goiás, 2�. - PORTO A
LEGRE: - Rua João Montaurl, 15. CU'RITIBA:' -
Rua Dr. Murlci.·7�S - 2,0 andu - Saia Z33. ;rOlN�
VILE: - Rua S. Fedro. 92.

'

()Dservél OS alimentos em

TEMPERATURA (ONTROLADA

Passou. cm seguida, a manifestar
seu reconhecimento pelo que já
ternos reallzaoo' nêsse setor, exern

plificando com a magnifica reali
zação de Volt!'.' ·Réd_onda" que "6 a

-íntese de um vasto e eomptexo
sísterna, onde o carvão metalúrgí
co d:ls hulherras do 51JI se une ao

ferro do planalto míneiro.r ,'�ma
"r.,,-ãnica jnt!'�ração hidl1"trial das

vlquczas gcoló�icas do pais'.
Dando curso a aua magnifica o

ração. o cmlnente senador capicha
ba )J?5S0U a cítar estattstícas- de

nossa produção ferroera. revetsn
dei que só em aço a nossa. produ
ção em 1951 foi de mais de 700

mH' tonulad-vs. S:<lientou que cm

119:j3.
"fites de dobrarmos ii capa

cidade de Volta Redonda, devere
mos ultrapassar a casa do milhão
de toneladas e em menos de um

I quínqu-mío; poderemos ir além de
dois milhões e meios de toneladas.
Mas o nosso crescente consumo re

clama. dentro em poucos anos, um

'!Onsumo de mais de três milhões
de toneladas de aço. Desses alga
rismos estão inteirados os técnicos
especializados c estudiosos, mas

devem ser repetidos, para conhe
cimento do povo brasileiro. _Disse
que o programa e os projetos sub
netidos ao estudo das duas comia
,,5e9 de autoria do ilustre engenneí
ro Coronel Iberê de ,Matos. cons-.
tituem um trabalho que se 'divide'
'"l três partes: A primeira parte'

dedicada ao estudo analítico da

conjuntura atuat, alinha os diversos
fatores que inf1uem parcial ou to
talmente. na solução do problema.
A segunda consiste no estudo con

[unto dos fatores, de modo, a se-

, tratados' somente os proble
mas do minério de ferro, do ear-

I vão oe d? síderrrrgfa prôprian,ente
1ita. Finalmente, a terceira parte
} a conclusão dos estudos. em que
:e oropôe !1 solução do problema
la expansão, envolvendo a expor
(ação do minério de ferro e o estt- I
....',.10 à 'produção do carvão nacio
nal.

Passou, então. o ilustre senador
capíchaba a estudar parceladamen
te o trabalho <lo coronel Iberê de

Mato�, detendo-s'e na parte que se

refere ao escoamento do mínérío
pelo porto de Vitória, realçando o

papél desempenhada pela Cia. Va
le dQ Ria Doce, que está sob a pro
[íeua gestão do Coronel J'uraey Ma

o;alhães, Estuda as, condições, das
jazidas de ferro no planalto mi-

I neíro e se às etaJ;>lls corresponden
tes às exigências para o transpor

I te de seis milhões de tonstadas de
minério de ferro pela fcrrovia Vi

t6ria-Minas. Nessa etapa, está pro
videnciada a ampliação da capaci-
dade da terminal carga em Vitóda,
aúrnentada a bitola e provtdaneíado
O reaparelhamento da E.F. Vitória
Minas e construídas as 'usinas �i:
-derúr'gicas em Vitória � Laguna. O

plano prevê os seguintes consu ..

mos relativos fi minérios destina
usinlls sidertlrgicas!

vitoria de
BARRETO LEITE FILHO

protegendo a saúde no

inverno e no verão!

Jã passou a época em que refrigérador
era considerado, por muita gente, ob
jeto de luxo, para. os dias de ·calor.
Refrigerador é hoje uma utilidade do
méstica tão importante como. o fogão
e o filtro esterilizador. Norge, um dos
mais aperfeiçoados refrigeradores da
atualidade, é parte integrante da vida
no lar, em todos os momentos- Permi
te às donas-de-casa manter a pureza
dos alimentos. armazenados" para tôda:
a semana.' conservando-os na-tempera
tura 'estável de que necessitam no in
verno como no' verão. Norge propor
dona economia, conforto c saúde!

CATARINA s.
- Matriz; I T A J: A l'

Fundado em ,23' de Fevereiro de 1935

Capital íntegralízado
Aumento de Capital

Endereço Telcg "INCO"
.

Cr$ 22.500,000,00
27.500.000,00

Cr$ 50.000.000,00
30.000.000,00

...... ,,. .,. .....

Cr$ 680.000.000,00Total dos depósitos em

AGENCIAS, E ESCRITORIOS N'AS, PRINCIPAIS .l'RAÇ \8 DO ES�
TADO DE SANTA ,CATARINA, NO RIO D� JANEffiO E CURITIDA

"

Ta:x;as de Depó,'ifós '

Depósitos a. v1sti((sem lillrl�) 2% DEPO'SlTOS A PRAZO FIXO,.
DEPO'SITOS LllfiTADOS. Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2'i10.,OQO,OO· 4,112% Prazo núnímo de 12 mêses ,6%
Limite. de . Cr$ 5\)0.,000,00 . 4% DEPO'SlTOS DE.AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 diaS 4%
Limite de Cr$ 100.000,00, 5ro Aviso. de 90 dias " 1/2rQ'
fR.etiradas' semanais cr$ 2ÍJ.OQO,OO) Aviso de 120 disa 5%

=� CAPITALIZAt?AO SEMESTRAL' ==
"INCOlJ E· PAGUE COM

X.AROPE
L A N Z. E ir T I

Caixa Postal, 102;'>

não
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO' li. OFIC[NÂ,

RADIO-FUII E

Instalações
de Radio

votos eleitorais, não corres

"onde à que realmente alcan
"')11. no plano do voto popu-.
lar. Neste, em 54.706.ü16 v�
tos apurados, até o momento
em que escrevo, o candidato
'republicano tinha Uma supe-
rinridade de 5.889.624, ou se-

O
· A" ja 55.5 % do total, ficando os

rllanlCaS: ����:m!�;á�iC��r�e�irco���d��
qUI aos votos dados aos eandí- '

Y.
dates dos dois grandes parti-

para emeft ��;0:::'��r.:.:'�:=�:
missor de ZOO watts e es- do torem conhecidos os votos

,
.

se equipamento será au- dados aos candidatos de outros

montado de dois recepto- partidos, mas em. escala quase

res do mesmo tipo dos imperceptível, pois nenhum

ue serão instalados em deles teria forças 'para alterar

-Iodeida. Um receptor de -ísívelmente o conjunto do

alta frequência será ins- quadro. De qualquer maneirb,
talado para o início ,. de com uma superioridade de ,

um sistema interno de cerca de seis milhõe� de vo'�,'comunicacôes, e dois' tos c cinco por cento do total, '

transmiss�res de 100 watts Eisenhower -não alcançou, no 'I,
ue alta frequência, serão I ��an� d: voto pOPul.ar, urna

f colocados e111 outros vítorla tao esmagadora quan-

centros para proporeio- \0 a sua maioria ,em 38 Esta- ,

'nar serviços internos sub- ,I dos lhe deu, em sentido, diga

sidiários. mos, hnr-lzontal- Foi antes u-

Espera-se que essa ins- moa vitoria razoável, ,para um

ralação esteja terminada homem da sua popularidade e,

ncs fins do outubro eu- dos seus' eminentes serviços"
ao país, e,rnbora não possarüpeu.
lambem ser tida como uma

vitoria apertada. Essa vanta-

GRANDE SORTIMENTO � vALVULAS AMERICh
NAS E EUROPjçAS

PEÇAS E ACESSORI�S, RADIOS NOVOS
<:» SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO ,,_..

Eu 'l' de Setembro, 4 � •

LONDRES, <BNS-
Equipamento de rádio,
projetado e fabricado na -

Grã-Bretanha, dará ao

,Yemen - 74.000 milhas
. quadradas de território,
nas terras orientais do
]VI",r Vermelho - uma

"base nara seu primeiro
sistema de comunicação
permanente interno e

externo. Uma encomenda
do oquipamento foi feita

r Sua Majestade, o 1-

mam, de Yemen. As prin
cipais instalações- serão
em 'I'aiz, urna cidade do

interior, e em Hodeide,
na costa. Um transmís- I

; ser de ioo watts "Oceans- -'----------
pau", na Hodeida, perrni-

'�á constante' comunica
ção com os navios passan
do nelo Mar Vermelho, de
ida- e volta do' Sudão.
T':':l1bém na Hodeida se

rão instalados dois recep
tores de frequência capaz
de captar mensagens ge
outros países. Em 'I'aíz,
a Marconi, companhia

.

encarregada' dos apare-
lhos, já .instalou um trans-

Sindicato dos Trabalha
dores nas Industrias da

(onstrução ,e do Mobi-
liário de Blumenau
"f D n A L"

Faço ilaber aos que o pre-'
sente virem que ioi 10 se ..

'

griJnte o resultado do pleitf\,
nê.ste Sindicato: '

Para a Diretoria, Conselho
''-iscal e ResPectivos suplen:
.tes:
Chapa única com

tos;
BIum.enau,
de 1952
Saudações
ANANIAS CASTELLz\lN
WIGAND RUIDIGER
j'AllI..O GFlRNAitD'l'

BAN(O SUL DO BR,ASIL SIA

ASSINEM :EST.i!i
.T0RNA'r.,

(FUNDADO NO AJ"lO DE 1920\

DEPÓSITOS (.JUROS ATE' 6%)
TRANSFERENCIAS

COBRANÇAS
ADl\rINISTRAÇAO DE BENS

ALA.1V1EDA Rto. BRANCO, 67í75 - FONE 1068
---�B 1 um (' n a u�-�-

Empregado com real successCI nos

TRI\OUEOBROll9UITES EM TODOS.9S
SEUS GRAUS t: SUAS MAKIFESTAÇOES
COMO SEJAM: TOSSES,CATARROS,
13RO!i9L!1TES E C.OÇH.lE!..UC.HE.

1
.
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"PORQOE?"

Porque é tão generaltzado o motivo de superstição com a

rã, cIitre., as raças prim itivas, chegando-se ao extremo <de res
peitar sua vida e guada-Ias vivas em panelas 'especiais" como,
fazem' os índios do' Orínoco?

", x x x
,

Pot;que' 'as rãs" se relacionam em todas as partes, com a

chllva.,,(l's índios mencíónàdos as chamam de "senhor das a

,gua�'" e à elas se dirigem, golpeando-as quando a: sêea é pro
longada·"Os negros da Ausirâlía.'sllpõem, que o, diluvio. univer

sal" ,prqlluziu-se porque .uma rã, que havía tomado grande
quantidâdé de aguá, rebentou-se.

,

c', ,,' x x, x

, Porqlle não se emprega' ouro absolutamente puro. no cu

nhq,de' moedas, jóias, ou utensílícs, devendo-se misturar com

outros lnétais, mesmo sendo parà objetos mais finos?
'

, , x x .x

,P!:)_�qúe' ,4); ouro puro, .gasta-se ,facilmente. Para dar-lhe
conststéncía, tem que' pôr-lhe uma llroporçáo de cobre, prata,
ou de,a�bos.metl\is de uma vez. AssUn adquire a necessaeía
dureza, ficá mais maleavel e pode-se trabalhar melhor.

,

, • . x x x '

"Porque,alguns animais mudam a cor de sua pele por tem
,. poracia;;"e outros como o camaleão, alteram instantaneamente
sua' cõr- em determinado. momento?

.

',,;,
"

" __
' x x x

"

P9tQUe,nesses anímals, os pigmentos ou materias coloran
,tes,"dêpositadôs, em formá' de,'grallifos em baixo da pele, va
-: riam de lugar; composição e extensão, devido a luz e ao sistema
ne_rvoso-. QU�ndo o .anímal recebe uma Impresão forte, se con
traem certas células 1}igmentaxias e sua eôr fica outra.

'dosado. pois, excessivo ou mui.
to violento, com vento, po'r' e
xEm;plo; pode pr�ciQ:?ir �nat'�
resultados- O ar' puro, rico em

o�igenio é essencial á saud�
e dai a vantagem das ferias
e dos fins-de:-semana no cam

po. ou da pernianéncía
praias e [ardins.
MaS, o que desejamos levai'

até você é o. conhecímentó de
'tuna nova modalidade de ba
nho: o banhodé so,�nbra.
6 b'anho de sombra, é atll�l

ilÍI'ente, o banho da moda, nos

países europeus, e o' seu apa
recimento ou ressúrgímento
talvéz tenha sido ínposto pela

. condenação à pele muito bron

.zeada,> que, segundo o� el;teb.
didos, não é muito, convenien
te á conservação da juventu
de,

e sra.," Bruna João Scherer,
Edgard Pinto da Rocha, Dir

e

inercio �?Cal.; .

- o sr, Oscar EWlàld; xesÍr
dente em 'Itoupava i Seca;

"
- o sr,. Paulo Hel.1Chel 31'. '

'J!esÍdente 'em. Pres�' Getulio.

'os VEEn,AbEIROS 'FORTI
FICANTES

c r
AS RUGAS têm predileção I 1'€ relaxar a musculo frontal me indicam as setas.

por·tre� pontos do rosto: a tes cada vez que voce o sentir con
.

As rugas em torno da
ta as temperas e a Doca. po-I traiado. Estas são as rugas ,

'

derif ser causadas por um mau mais difíceis de eliminar ou -.

hábito- dé contração dos mus- disfarçar, mesrno . recorrendo

culos, pela diminuição ou de- à cirurgia estética. Para

com-,
.

batê-las, massageie a testa ver

! icahnentc, em senÚdu trans

\T1'sa1 ao das rugas com um I,
bom creme d� massagem.
O" "pés da galinha, .,.as ruo

gas (JUI� anarecern nas tempo
ras, cm redor das palpebras,
.poclem ter várias causas e

entro estas: dores de cabeça,
:ná visão, lentes deflçienf.es. E
vite ii luz Iortc que a obrigue
�I contrair essa região.

Masagc ie com dois dedos

boca

menina; ' " ,r '

'

-- Tambem' o 1<}i' do 'sr, A::'
dolfo Schiller-e de sua vírtuo-,
sa esposa d. :l!ildegard Schil-
. 1ê1', �cÍiá-se' e�içm�id�' .<k

" �', '-r.' �,��., ' . . .
�

são tBmbéI!1 cftHsacl;ii pelo há

bito de ccÍürair essa região,
falando•.ou pelo ar triste que

muitas pessoas gostam de dar

ao rosfo, a conselho é sorrir

sempre: mas sorrir sem for-

çar sem fazer o sorr-iso uma

careta. .. Massageie levemen
te essa 'região, partindo �lo
queixo

.

li indo na direção das

temperas, mas sem permitir'
que a bóca se mova. Um bOII!
mcío é manter a boca aberta.

.cnquanto faz essa massagem. )

saparccbucnto da elasticidade

da pele, pela perda do tonus

dos musculoso 'I'ambem emo

ções, dores. saúde Iragil, inso
uias podem fuzcr surgir ás ru

gas. Como primeiro passo, cs

Iude ao espelho o seu modo
de falar, de rir, 'e evite as con
trações que marcam o rosto,
que tornam mais profundas as

*·AROP:E ..

Si?AN,�.ONIO
, .

�.

fugas existentes..
Na testa as rugas vem do f\' Aires Gonçaiveshábito de' elevar as sobrance- "

ur. ,�
Ihas: nortanto, se têm esse há- bell�''''- li�'tados de 'crernê�'- em II àeDl�!:�i�GflA!!�rltórl.,
bito procure perdê-lo. procu- movimentos circúlarés, confor - .BLUM'ENAlJ -

Itu:i. RruIlQU8. 15 - ".n.: 1&71
VEZ------.. _- ---,---_._---'--------...:...._------�-----:.�

�IIIII1iJI!'IIII!lllIIllmlflllmlllll'llIIlllllIllllIl'liJIIUI"I"II!mlllrf1IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIJIJlllllnlJ.lJlIIIIIIIIIIII' á
ª

�

E

! DOENÇAS NERVOSAS E MBWTAIS 11
1-= tau·de Saúdt Nossa Senhorâ da Gloda ;;�=IASSISTSNCIA l\-iE'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS
ª ABERTA AOS l\'�'DICOS EXTERNOS ª
= o'i ::

-

- -

-

- ELETRICIDADE lUE'DICA _ REPOUSO _ DESINTOXICACÕES - ALCOO·
=

: LISMO - 'l'RATAl'I-IENTOS ESPECIALIZADOS._.
-

=:
AVENIDA MUNHO� DA nÓCHA N. 1247 - Fone, 3055, =:=_=ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA

C U R I T I B A P A R A N A'
-

=
� =.
- "

.' -
�

..

�,IIJUlllllllljS.III!UIJII15JUlllliIJIJIIIJ1II'IUlmJII11;llllUJIIJIUIIUIIIIUf1IUUlllllmúÍlmtl.1JilIlU annl't1UIIIUI;,
TOSSE .'

BRÔNOuITI!' .

ROUQUIDI0

As listas deste vestido

o VENDÁ. ,DE::;TE,�'DJAnlO
NA �NGRAX�'l'ARI.I\

PON'l'O caro

EXPRESSO
"H A O J O R G En

Viagens diáTÍas entrá Bhum.mau,
Haja! c F'lol'ianópolls
'_ ,'\Gi;NCIAS -

EM BL,UMENAU - Holel Holetz
-- Rua 11i' de r-:o\' .. :113 - };'. 10-65

EM rfAJAl' - Mario Mac'hado
_ núa }Iet'�i11o- I..uz, 31j - F. 3S�)
EM ELORIANO:POL1S - Caci

qUe Hotel ,- Rua .l!', Schmitlt, 53
- F'une H4!}·'____�;_;';___';_"';''''''''';''''''''''''';_''''''''''''''''''''':'��_�_''__'''''''';';'----''"':'''7:-'''"'-;;

,dO

I...E
ESTA cspecrs de tapete � o li

noleum - é ainda um dos ma

teria's mais, usados na, C2,sa, on-

dt� Hnnar!o:; e e�tante5

de teln ãplicaçõ�s diver:dssinU1S

etc.
1rIas a sua couserva:ção at�·e

ser perfeita. pois, f!l11bora �.;ndo
material duravel torna-:;e feio e

gasta�se deprl.'ssa, qllando não é

tl'iltatlo"e-om o devido cuidadu. O

lirwleul11 deve n�ccbcr uma aten'

<;;io I.:o�stu.nte, 'luC aliás. niio >_t-

l'rc�cntrt grrtmlc difi)l1dadc, o

tllH' tal;'-l:'z. c fa(�n prc[et itlo .. �\.

lJ'c t.Qdos nl�'tt.f...riai.s do ��·.;t.l(l·:n.

l!:nqu'HlffJ € nov.o, bqs1:a da_r-lhe
brilho ("jlll ci'>rfl, que se �spalhfi
'ú, �lclicmlamrto >!obre totll. a !lU

-P!!r-qc' c e EC tirará drapois, ,13ir!!

g;�ndfJ-o - cnergjc�tmcnt.;: ._ -nl1 urú

g-unt>.lS" g'cl'ahn"ntp inespet'ada". - Sem '}\:nSieL'�'MO:nt,eux,
PC1'gllnb1l"ll'I", a Pien-u 1\10n- l'0l'que os bigo;.ie.s bí'rulco;,?

tetlx porque g(!"ta _- da musÍl:a. Pierl'll'M:outeux 'sorri�

jJOI'ql1. (ill'L:é Il11W' ol'quest"", - 'f;l1npouCo o�: p'nt.l. Diga-

qt1'l,i.< !-'fl.o Sl!,l� autore.> pl'cfp.rido� mos antes que e!ca: desbotam,.. =
tlte. etc ... J - Como assim '?

E. Ue, rep�ntc, �.':).l l1'8. nHi�rlt).
--

-

Oh! é, lnuito sinlple�: beijei =.:l

em minha· vídE!, e =
:::
::
::
E-
-
-
-

;E

I
:;ii.
::
-

s,
-

=

-
-

Otímo
rantq.

$ófre TenháFé?
l!illcreva deta1hiida��!!tE para a Caixa !,p�tal 'iAl, :U�
_ São páulo �.Jünte ,envelope selãdo com endereçô;

, N.ão utilise rilgis�ro para evitar démora na. retirada, em
!!U!'1U!O in!proyr!o.
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.. , ,go corrente mês
...-,---"-�-14--•.- �=---� - - --- -.--.-.------. -----�----,_.���-------------_""'!í'__!_��

r

,

.....

Depois de amanhã à tar-
i
�ualmente suas verdadeiras, 1.0 O Torneio tera inICIO 'los, quadres e 13 .horas pa- I

2.0 O atleta que- particí-
d� serão reiniciadas. as _ati,- t condições técnicas li

c�n�2-1'
às 8 horas., P��;P qs st:gu�- ra ç,s tít�l,ares. . par de gua!quer pártída no

vidades no setor Iisrado a "'uentemente suas possibil i- .

"

' "" :'
'

,
.

, ! I)eriodo 'da manhã não po-
S g d D·

. -

'"

't J d' C'
�'..unuumm ImmumUlUmnumllmUlnmllrmmmummmmllr� 11'

.
,

'

'2 un 2. ivisao, com o or na es, orno sempre suce- ::
'

llllE' O U'giL :: i' era 'jog;ir. pela mesma ou

'leio amistoso de futebol de, nestas ocasiões os clu- ª .,
n, , 'J'

'

Ia 'ª; outra: 'agremiação no perio-
que promoverá o Vera Cruz. bes procuram submeter al- ::DE S)mJS NEGOmOS EM BRUSQUE' E REGIõES cm-;; dorda ta,rde.
campeân de 52 em se'ü está� guns valores e experiencías ECUNVIZINH�S, FAZJ):NDO' UMA :pUBLICIDADE EFI-.:: 3.0 ,Nãó,s,erá permttida a

. ..' '. .

1 L =CIENTE ATRAVÉS A ONDA DA :: .,","
' ,

lho, na vizinha .Iocalidade oom vls�a�, natur� mente, a
::

'.

RADIO' ARAGUAIA DE ,�RU�QUE. LTDA. g hclus'ão de atletas vincula-
:ie Testo Central. seus prOXlnlOS, e importan- :: ' , Z Jl T-.20 __.:.' :1.580 K1c:s.' ';

';es compromissos. E!nforma,l}Ões e anqncios nesta cidade: ,RADIO CLUBE. Rua = ,

A tarde esportiva 'do pró- Ei� p-orque torna-se, im- E
-,

.. : , ,,: � ,15,:dp. Novembx:O', 415
' ,� I

xímo domingo',' pelo quI=' se ' t'· �mmmmunUllmmmmmltlUUmmIlUllllnllulmUlumUltmt!.. -1t - "

- ,:eressan e, m,alS uma vez, _-___.

nota, será das melhores pa- ,) sta dísputa que os cruz
ra os adeptos de nosso pe- maltinos vem de organizar
ból menor, Dois no aludido com o fito, naturalmente II ,', li li
t 'd rn - ..

'

II ,.H. E. II
��!:1elo és I arao as equí- de dar uma oporturridade 'I Reg. no l\1inistéri'o dá 'Educa- II
oes representativas de qua- aos gremíos da segundona I ção e Saúde: Francês, português.!I,
, t d . - -

1 i inglês, màtemática, Estenografia"Wse o as as agrermaçoes para que nao ten ram suas
I Datilografia, C{}rre�ponden,cia li,

que tornaram narte no cam r.trvidades paralízadas. i e Geografia, 11
peonato há pouco tempo eri Os diretores do Vera Res,: Alamêda Rio Branco, II
cerr-ado-

.

Cruz elaboraram e remete- I �êco �dcp9is da Rua,�I,!-r.a;'111ão, li

1 Muitos, 'dos qua�Tc� �� ram à L. B. F.
"

'() r:gura-, �!--=asa,�_.-:-, ,-:: -II CURITIBA' (D.T.) - Na
uastante temp� estao mau- ment� de 5e� torneio, o I

PARA iELE'(O' 1:01' ',"' sequencía de emoções inicia- '

vos, desconhecendo( se a-' -rual e o segumte: I L ,f I "
.. 1 j das pela "D.E·R, , tivemos um

l��-I-:"':n-:-:�-:'d-�-·�-l-ê-t>-â-'�-d-�-Õ-<"-'r-�-""-"_'-"'''''-P-��-r"-:""-Ô��f-��I-S-�'-S-''''--'-I-Ô-'''-'Ó-_'�->á-;�-í-.f-] Nl.�������r:C��d���:� E;�1���:;��;!�g:
�{ .. ,.' .,

. �t L� e ,.0, ontem a. tar e, �u- rmassa consagrou os vencedo-
.,;, i\ th n f 'I S t � e ,,'" VImOS algumas impressoes -es, E Adir de Lima, u supre-�� IJ...., U .J :t I suas sobre a vitória do Car-
:;, '''I mo vencedor, foi .carrcgado lá
� r: DR. ,IVn,: MOS1MA"IN �\ ,lOS·Renaux contra o Tupi, como aqui. Um preito de jU1j'�� i V f l' �� em, Gas!)ar.'

'.

,

\ '

I tiça ao seu índíscutível valor,
�", C.�"'r""a-o-Denttst; ��, .E f) famoso técnico e a- -

," b u. ",a ." "-' • '-, Ganhou conlO U111 C?lppeao
...t Rua São Paulo N. 2H80 -, ITOUPAVA SECA ,� 'pítador adiantou-nos que a que na verdade é. 'A classifl-
�t � BLUMENAU --- �� ; mesma foi Injusta, pois me; cação da segunda etapa apre ..

�� E K A R MAl.I N
� : gi.:sparénscs lutaram 'com sentou a surpresa de Adolpho

�-\ '. - n �� muito ardor, merecendo por Bartz na Ircnte. O bravo ci-

$ CrnUB,(tiAO DENTISTA �� lS�C: r:wsmo, um empate, A- dista que (J Fcrroviar io .rles-

�� R::lI·os ...Y. �! �,nbU.lll O sucesso alc�nçado I pi'�ZOU c que () Monte Ale-
�\' y n �. a l11éllOl' classe da eqmpe que I ,

, ! b a os ,,) e1'�
, , ". ,

gre rCCe,)Cll (C r ç " ) . -

,� Esnecialidade ('m Ita<lioll'._saüa dentária llara �
"l'nl)ara e n10stro se' satl's';. r '\ lJ 2 U- • ,- t )" correu luaravilhosan1Clltc"" 1 ... 'd" ..
f 't

.

d' d'
.

l'
l.,

'� (lUa�qu"r cxaID� me leo �t Cl o com o .ln Ice. lSClp 1-,
e marcou a sua primeira es-

,-'- Rua Brusque Telefone, 1203 '<.� nar do coteJo, sahentando t penda vitoria. Merece Dor)� �" I
.

.

'G 1 p. .' u , , ..

z� H, ,p R O B sr' '!� t !lue o m- os �.enaux 'p�s- isso mesmo 'os maiores 'aplau-
...., j.. SO'1:1 por um dos adV'ETsanos

sos. O segundo colocado fói
� CIRURGIAO DENTISTA i� que considerou dos mais pe Mazutti de São Paulo en-

�� AO LADO DOS CORREIOS I� 'l'-l":LJ�GRAFOS �� I rj�9so5, n�sta call:i.nhad'a trando �m terceiro lugà� Iri,

��, A' ÁLAMEDA RIO rmANCO N, 8 �,.- 1''',,'''"',o aà,,',t,l�ulo, ", d c: C t
.

" ." 'M'. ,ncu J. Silva, e ...,anta a 'a1'1-
�'" �� I __ _'� ,

::! �f,MEDAlHA DE "HONlt& (aj,presClitamos a seguir o

� �t l, ,40 U.[JDITOU I resumo da corrida, apresen-
�

1
Ao ;vu: ri: 1 tanda a colocação da ultima

§ ..: CLINICA GERAL --- � �
. Edgar·AGuda Salc)Iné, o' etapa: lo:· -- Adolph? Bartz;

�� I Especialista em DfH�ll('as ue Criança �
I
(;.�nhecido e canac'tado t6c- 20,' Valdemar E.l:be_sdoblcr, (j;'I.�

�,� CONSULTOIÜO: Fiai:iano PeixiJtú, 33 - 1. andái �.,"",':. ,Üril ((lS equil')eS atlét�caS' '"tlético); 30. - Adir de Lima
, Fone: 1197

'

�

�� RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar. �t 'l� Gremio Esportivo OHm- � �:I�rm,�cia�� 40. - �b}ratanS �.. plCO, por ter prep",rado a �l\'1aZmCl <Sao Paulo}, '-l.o -

,� DOENÇAS DO CORACÃO � .Tlelhor de tcdas aquelas f�PliniO
,Pilati (CQritiba); 60.

� DR. CARVALHO
• � lue- participaram do Troféu - Irincu J. Silva (Sal'!ta Ca-

",'1) CEledrocardiogl'afia) :,.'" Blumenau, vencido de for- t,arina); 70. - Renato Zanet-

I 'Il'atamenLo ue lwuroses - {Psicoterapia) � j'113
brilhante pelos alvi-ru� i ti (São Paulo); 80. ---:

Domin-
A..,.. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

l;� b_:'os, re��beu da
.

Federa- ; gos Cor�ca IS. Catarll�a); 9�.
� MOLESTIAS DE SENHORAS �.; t 'ao Atletlca Catarmense a :- Q�xaldo �atter (PIasdoCl-
�

DR. RENATO (AMARA Is ,�€dalha de Hom�a ao Méri-
.

mo); 10.0 - �'\cir ��ntos (�-'

* CoDs��::.��l:Ç:Sd����t�::;S I ;f::t��;��i���;;�tB Está melhor nclolVitorià
� OMA I �� base, no Estado, merecendo Muita .gente ficou SUl'pre- !mais uma vez'.g_pe o n1[!ior -

� DR. GEBHARDI MR '

< ADA �� SS1i:1 pef'uena mas sincera za corn � arreci.-dacão do �çnc0ntro ale nosso futeból VITORIA DO' =ALi'fEARIO Ilenc;as, torcidas inJ'uriosas e po:" se de "disciplina" qUE; re:na noS�7

�specia1ista em alta Cirurgia e doencas de Senborllil !f nomena�em que lhe pres- clássico Palmeiras x -DUm - aiútla não" perdeu de todo FPOLIS., 12 (r,;;;l'curiO) _ JO-I nogl'�ficas, tão do paladar dr;1 clubes, ',,' �
" : .', '.

:!i",' Consultas DO Hospital Santa Catarina �< tou a entidad'e do: sr. Osmar pico; na Alameda Duque. seu prestib<1io e sua' atração .ga.ram dominlrQ ultimo, no 'gra I
individuos menos compenetr,a.das,Das 9 àS.ll e das 151/2 às 1'1 hs. . ',�,,'� CU1111a . ."0 que se anuncl'a

�

-

.

_ BLUMENAU _ HOSPITAL SANTA CATARINA "
- 1" de Caxias e que somOu Cr$ 5oJ:-.re a massa popular. 'Pe- ,mado do Ba1neario, os qu·t· desua educaçao, embora. seJam,'

. Mim áé"me1lior consegu'l' ex-k'-

� ':'� será ele o respol1savel téc- 9.795,00, mesmo com mn h1ê1 (� Cf4C desta feita tives-
.
dros deste clube I; do NllCiO,!llluitas vezes, deI cx�elcntes famÍ

INSTITIYfO-.DE OLHOS !\ nico pela representação ca- bom prélio se realizando a '"!,, (l:::�"c�,mbado para' avio' ,.nal. ,

" lias locais. '

.

OUVIDOS ,"';"'" NA-ltIZ E,�ARGANTA �� I'
� � -''''-

... ,,;';', D'R'�.'. y'.1.VH'tt[\\' ,Q MEUSI .. .. �r tàrin�hsé que 'irá ao' ·Cam- poucos quilómetrc's, daqui, í lenda'
a iI1d�sciplina, A vitoria. cuube ao Balnearia,! O futebol, na, ilha, está em Ia-

J 'A J.UU;;,) \9 t� peonato Brasileir'o.
' ,

,entre Carlos Rcnaux ü Tu-
[' 'r;n1.ras!.c

com outros ,por 3, a. um, O quadro v'cnced�r � se de impross'onante decadend'l.

RUA XV DE NOV:, 1135 - 10. ANDAR ..", O f_ (_""�,, n li �.� lI_,( E. 11,1 pi. • ln',; :catava. -constituido "da seguíntr.t; e' isto. principalm'3'nte, pela 131'1"

�< J A K V ..
_ f'!:, lj" Sinceramente, náo espe- i'

.

Jorma: Augusto. A. Né,ghib, An!t,m-INSHTUTO DE RADlUM !� O D U. E l () r'�V".lno:> !H)!' til!) boa rcnda. ; _'_ .---_:..,:,,_.;.,...�"'_���_�,�_4

.

__',_' ,DR, A. ODEBRECRT - ��; ao passarmos um olhar pc- I
Radioterapia - Raf(is-X - �'isil}tera'Pla - Metab� ��. �l uaH:Z e OtiC;;�'" SilO doi:>" as c1cpc-ndencias da. prtH;rl : dUsmo _: RESIDENCIA: Ru1l.l "I do Setembro, 15

� "

'

rIP I'sporles pl.l.lm{,lrc1l0�·.! 11
�')mLE�ONE, ...441 �, crae};:s que tao {Cedo ,mw se·

' ".
11�1 : ". , " I' l' i 1 j! Nell1 t\ldo, ('01110 vcn10S, (.;.,

,.� rd,-, L."qllu li; 0:5 J,�(':�)? l_U- I':i lcnp'dl' flcl-mdo pro\,;..\(I(,�� lneIJ8UBllSCS. Aqlll FI foram! ,c_! ' ,

_.__��...;.;..':--;;;..,.�.....�...._.;-----

�{lriV<lis c cOITI!,anheirns, en-

R'I:� vergando <IS camiset<ls do Dl�� t Olímpico e 11almeiras. Dei l

1$ xaram 'Blumen:w, depois, 1
� encontrando-se amhos, pre(l,

.

OUVIDOS - NARIZ - I� GARGANTA - DO
.

DR WILSON SANTlIJAGO ,

AlIs�tenl,!l (j� FarUl.l:<rt,: !l� ·Me',llc\n" <1" \!'!lVH;W'lII...,,, Hrl>51'

CONSUi�TAS; Horário, das 10 às 12 110ra5 () das 14
ás 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto ao Hos

pital Santa Isabel

Ad'togados
DRo PAULO MALTA fERRAl

�lI"DVOGADO

Especialidade: Defesa <lOS emprp.ga(loree perante li

Justiça do Trabalhu
ESCRITO'RIO: Rua ] 5 de Novembro n.O �S9 - 1.:1
andar - Telefone' H'!7
Residência: Rua Bnnifúcin Cunha S/N - -Jumcnau

DR. MERBE RI GEOR5
.li. D VcO G A D Q

ESCIUTQRlO: HOTEl" ,IIOLETZ - BLUl\IENAU
FOi'i'E - 15-31

,

DR. ARTHUR BAlSINI
ADVOGADO

Edifício "lVIUTUA". 1.0 andar :_ Salas 13-14
Fones: 1150· - 1375 - Caixa Postal, 506
- BLUMENAU - Bta. Catarina --

VENDE Casímiras, Tropicais. All>:!cas, Ca;m,b,ralas,
bal'dines; LINHOS; Nacionais e Esiràngei:ros.

----000 ,'"

Agora PELO NOV6 PLANO DE PAGAJ\IENTO
--------!ooo'�------

I) e 10 prestações -- E mais SEl\l ENTRADA INICIAL -

--------000--------

Não lll'ecisa fiador -- Com tod�s as ga.'1';<intias '9u.imto
�--'-_ Qua.lidade" " ",

CORRETOR
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Finalmente hoje o público

Iproccss'J
é sempre benéfico,

blumcnauensc terá ensejo de cmbóra não se aconselhe a

rsststlr um dos' mais interes- busar dele. &Oís é curtoso ob
santos e emocionantes espetá- servar que tarnbern há, pes
�L110s a que já foi dado P,l"C- i soas quc se viciam com o hín
,'cnci;)l' em matéria de hipno ',Qotisn1o, 1\ htpnóse tem sido
'tsmo-cjcntíücn. desta vez, po- já 'empregada para Insensíbl
eém, apresentado pc lo maís Iízar pessoas com o :fim de
famoso cientista que. vem' de ,r"" lizar nr-cuena cirurgia, Re
percorrer as mais cultas pla- afirmo; o que repito a mfúde:
"éias do mundo. numa tour- Ih hípnóse já está sendo um

v= vcrrladcirarnontc impres-! remédio in?-"ispcl1sáve! na �u
;101111l1lc, ra de quaisquer distúrbios

Trota-se do dr, El�rico C{'c- nervosos, tais como labias,
carel1i. diplomado c laureado resmo ao srcõolísmo e vicio

em ciencías pslquicas da Uni- dos entorpecentes,
vcrsídadc de Siena. na Italta,

-----""""-'--'--

" WASHINGTON, 13 (UP) - Doddgc para observádores 'YC
-

d H
em curso de aperfeiçoamento Noticias' de Rio di Sul

o
' ,

, , rsaçoes os srs, arry Tru-

J
'lU Real Acadernla de Roma,

'

-'
general Eisenhower pensa- em \V�shlllgton, o .ge,neral C5-

'

man e Eisenhower, Dedíc::md0-se e aprofundando-

M � � d
'

�i:ja em escolher G sr, Thoinas colh 1 I
• fi'

,

-, fi 4IW
'

ena seus auxi tares sem, "C aos estudos c observações tedecont:
,

t
"

Dpwey'pu o sr. Mac C}Oy pa- tomar em consideração os de-. ADIARA' A VIAGEM O GAL. "c!os fcnômenos fhipn6tic?s. o agnl ICd,' es a
,

e con, ra e,rn- ',S,',,' .aç..30,
,

Ia o �Josto de secretário' de Es- .sejos do senador Taft ' E
'

l', Ceccarclh tem realisado
"

g g ,

• d' O
" ,� ,-,'
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'ISENHOWER vcrdade íros nrodigios 1105 seus

.n o. sr, Eisenhower con-RI'
-

ea mente os srs. Dewey .o
, ,\TíGT7ST'

-ótodos científicos, levando
,�erencíará com Q sr, Dewcy, Taft-vteem opiniões divergen-I

'u v H: 13 ,(UP} às nla téias de todos os países d
-

R d S' Igovernador 're.!_)ublicano" de
tos a respeito dos numerosos F01:tes autorizadas dizem que ,'5 rovclacõcs mais, U?!;1l'C5Sio- t

' ·

e,' '·0' O'
, U"·,"Nova Iorque, amanhã, antes

pr bl .

t la viagem do presidente eleito 'U1111('s sobre OS mistérios que en re OS rotarlôno's '

d' f
'

o emas In crnos e estran-
'
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"

, ,e con erenciar, terça-feira , general Eisenhower à C é'
-ncerram os processos cien-

.próxima, _

com
'

sid t'
gorros. Convem ,observar,' to- terá de ser adiada' ate' orfYl, 'Hicos, sem qualquer' vislum-
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o presi e11 e d
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' ," lIlS '" 1
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avia. que certos círculos in- de novembro ou princípios de ,lO «e nus icismo ou ,e ar a-
RIO DO SUL, J3 (Do Cor- trtto 120. Albarv Guimarães. Como convidados especrais f Jmp�ssibilitados de atender

"

y, ,rwnan, ar .esse mo- formados dcst
" " T."

tísrno. Na sua tournée p�lo -

.

,Iivo os círculos informados
c,

�,
a Capital JUlgam'j

dezembro, ,!'xphcam essas í011- Chile; quando realisou uma respondente) - Dia 8 de No- do Rotary Clube, de Ponta �sti\'cram cs srs, Artur Sie-' �o amavcl convite que' rece-

que o -r Elsa h I' t fti'
- '"". vcmbrn Cm curso a cidade Grossa. Estado do Paraná; 0- WQl'tdt. Presidente da Câmo.ra bamos Tlor intermédio do dr.

�csta CU9ital indagam sobre 1
,

::.,
_

n owor, a tmen- os que o li uro chefe do go- (�n�,ü,n"tl'açao' c�enLU:[Ca :1a foi surpreendida c�m il1ull1e� lavo Carvalho, companheiro iunicipal de Vereadores e .Jayme -Dorigatti, Presidente

se q fato ç1c tçr o gcneràl cha-
te a ltl,tt�nçdaoEdet 'dnomear para 1

verno tem de atender a nu- ,,'\'l';O:"f'S'nçT',301dl'(�'I'aal,�torolddardesC�"�;'ac,= :as f(lixas com dísticos elabo- 'viagem do Governador, e E�gar pjazera, Contador ,Mu- do Rotary Clube, de Rio do
'-' " , secre ano e s a o o J 1 ' 'uer b "

- . > , ".
• .. -� 1 t d P' 1
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'�nado o sr, .Dewey à Georgia, .'

;::1', o ,ln", osas
,

,

o ngaçoes urgentes, l'cHi referiu-se ao processo da rados pelo Rotary Clube local, mais as seguintes delegações: nicipa, represen au o o re- Sul, estamos 10)e orneccn o

onde rC!Jousa das fadigas da �a� CIo), anhgo alto con:1s-1 t:lU ,W:shmgton e Nova Io�que, �"'�.icação do ,"soro da verda- 'dudando os clubes visitantes, ITAJAI': o ex-governador feito Waldemar Bornhausen, 'um relato das principais ocor-

C'a'rnpanha'" 'ô" "I
__

sano 1,m Alemanha, que VIria que,nao lhe permitem aus"n- '-le como melO de arrancar a
os quais aqui estiveram na Julio Pacheco Monteiro, E- Durantero jantar que trans': rências verificadas quando da

'OreSl enCla nao -" , , ,

'

�

r
-

d
" inesquecível festa "inter-clu- waldo Willerding e Werner correu bastante 'animado, di- �esta elaborada com capri�ho

""an 'f'
' ••� ,-

E"" l�' c', a esta C,wUal fia uróxima se- tar-se :mais rapidamente do
�on 155ao us crnnln050S, �x-

bes". . Hel'ncberg. SA-O FRANCISCO unTSOS rotarl'anos se fizeram
g",.,..l, lca q",c Q sr.

, lse,-!llQwer ":'�:.,' ,.", ,.
,',' ,')I'(:>ssando-se da seguinte for- '

v.�

'tenha a� intensão- ,de, -escõÍher
mana para part.IC1par das COIl- ma: A grandiosa reunião foí ela- DO SUL: <1 rotarianos e um ouvir, entre eles Helmuth

lOTada em re!tosiJ'o a entrega rotariano de Videira,
' Baungarten, Julio Pacheco

q, governador para o nO,5to c"e
... � 'I" t' J' D 'g ttl'

"
-'

y
,

_ "E�l a chamaria a "droga ia Taça de Frequencia "Julio - - - - - -
� - - -

' 'cl1l1 elro, a;)'1ne on a, .

�êcretário 'de -Estad�,- no seu aI· vllJgor'lr o 'I '1, meniim", Estou convenei- ':>acheco Monteiro", conquista-
'Werner Heinebt';rg. Dantas

'próximo gabinete, Sabc-s�
,

'

Oy9DJBn li O do que fóra da hi_9nóse não ja pelos ríosulenses pelo Ín- I

���'7II��1
(Jaraguá), Silva. '(São Fran-

que as ,conversações dos sts:
-

, ,U U há nenhum outro meio para 'ciávcl índice de frequência, �dV '1. Ç!isco do Sul), Willerding (Itê,-

_' >kançar a SllDconsciência, verifi.cado entre julho de 1951 ' I iaí), Car,:,al�lO (Pon�a Gro'ssa)

,�iseúhower e tieweJ': aborda-,

"ii' b
e�1;1as .drog"-" aLJenas prc- a junho de 1952.

'

I
Frey (Vldelra), Vitor Lucas

i'<1o, princlpaltnente, os p"TO- ,
-" 're-'U'IBJU"

-

e O'f'a'fJ·O �o ver"a- I'
,- 'l � . COnl1)'�1'eCeralu a� fest"J'''S

-

é 'finalizando Q Governador
,

" _, O
õ Ispocm o,:: paelen es p",ra O� u v� � � ,,'
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, • , •

'Albarv Guimarãe.s catívou a

,�;'��mas, ligadÚs· �os nSSllÍÚo,S' o i

,.
'" '

transes hipnóticos, A hipnó- 'atual' Governador do Dis-' seleta- assistenda com um be-

t
' "

' <;c é um fenômeno qLle atua
es rangeiros e, particularmell- d

.
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lj�síl"110 uuoro,,;iso

primeiro na mente c

CPOlS", C 'N a
,... �, -

'

1e, as relações russo-ameríca-
"

no �i.stema nervoso das cria- 81 t no I er�&a
Rio do Sul viveu, horas ines-

nas, da Coréia, e os problemas' ,RIO, �3 (�cri�,) - A par- üem as peças e acessórios, t". ,Juras, Eu o considero como c I auecí.veis com 'I participação VO
da organização do TI'atado do ,�lr do �Ia, prrme�áde ?ezem- po:��ls�-se tuna crise nos trans· �,�I����p,�r�e���sci��f�i\�� �,c:�fl I .

..
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.. ! ���i:���,��l���n�����a��sde�� i, Use Ar'hur
AtlânticQ Norte. Confirmada'

1'0 vroXlmO es vIgoran- conSClCnte, Neste sentIdo. o

I 1 � C
" , tacar o memora"el felto con.1 1'1 I

,

esta llotkia, seria mais uma \ do, ,n�vamente, o regime de
_ _ _

Y? t,1 o lu�e Nauhco A- tn;?s assoc!ados do C. N, A- uistado oel0 Rotary Clube I NOVA IORQUE 13 {'GP) ,- o

_

I Ilorarl d
-

d
_

d
- - - - - "_ - - - - - - - - -
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I
nenca a reabrIr as portas de menca deixa transparecer, dqe-ta cl'da-d" ! Exercito norte-amrdoa,no ; '.!l-

mdicação de que, no caso das
o e verao, � _acor {}

""-4"""
,cus amplos salões, acolhendo desde já a anÍlnação p alegria �\ 'd�

L,
"

d f ;'
" d ,',

,neações dos srs. Lodltes c C?l11 o de{!�eto em VIgor, A5- Ç;8 �1.>t.4�!,>-���!'>-���'!;.-1j.������-!;.tj.�.,�""''!,.1,�'!,.'''....!"h�'!'.� I lia grande família para mais de que �e revestirá 0- aconte- / 1':€ la �rlé�Xlma e re- d u retIrar os arqUIVOS
.

l)" f' TI'-

_

S1111,. a partir daquela data O"
. \� l'U t d b 'lc 'J

' •

-

'1 ,quencla contlnua colocando ""ü Mne Arth"r do deposlto onde

.' �., l es 1'on C50 ai SOCIa" clmen.o socLa que tera seu: d -t 1 b 1 1 'h t . � 1 '

"

relogios serão adiantados u- � " EMPRElJlJJJI! DE TRJlNS ,'I.-'
�om o qual sua laboriosa Di- 'desfecho amanhã na séde do, ,m e", aque. <) c u e ,oca.2 se ao um, e orn'k-'os, aCéSSlVe S

��., f�j, •
" :ctorin dá seguimento ao es- Clube tJresidido Delo sr, S"- 'Ol'qUémto tOQOS os rotarIano" a todas as pe5soas dlretan,.'n'ª,,"

,

Sensacional ma hora, até o dia trinta e

! � nerado programa de :festivi- bastião -Cruz
-

-

,oror:ur�m _elevar? bom nome ,nteressadas nos m',mlO.ó. A 'l'J·

, caça a um \ um de março de 1.953. Assim

I� I'OR «fR ZEL» S II ' d&des ndte: fim. de, 1.95�. I E _tlara m�ís garantir ° bri- cte�� �����o ����o'do Rotar;\-- :'ci�' d,:p(.!�:ou ,��'ande in,t�nu,,�

'-,�esnião ,internacional informou o coronel A- Paulo ..

. Sl!m ,dUVIda sera mais llJ:: lho da noitnd'l, seus

dirigen-,
c'lube, instalada no Hotel ��:H: os lustol"a,_ores. 1l�'3 acre

f'" Coelho, presidente da Comis- Malrlz" Jafaguá do Sul �� �eontecunmJto, que m,a�cara tns nrovlrlenciaram na presen- Royal. o estabelecimento que uh�_-5e qu� entre essa. dOCUi:n 'i-

' ...'.i�,,� são de Racl'onam"'nto de' E- � d C' t 1'"v' '(1) ,poca nos analS da tradICIonal' ça dos "Foliões" da vizinha vclo ureencber 'uma grande taçao estejam os ass'ntam:enf,,,,,
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" 5 n,VClll a ,(o li lQ argas s:n, � ;dl'('miacáo desportiva social "d d It
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- p,,"sO"is feitos p 1 1

,
"

1."�,,, ,) - C'�.�-
nergía Elétrica, que sall'cntou,

� Caixa Postal, 25 _ Fone 54 _ End, _Teiegr,: "F'rcnzel" 'Ô dá Rua
-

5 de Novembr- _1 f;uc � ',aJal,. q�e �rao U-jlaCUnB nesta zona, deparamos : r- ,c_ ,,','" � o
_ g�llc:ra:, s��

'"tenas', de policiuis, gen'larm--,,' "
iI" A G E N C I A S: i} Aind��co'a no d

o,

'1
mé< 'sequenCIa especlal as dano com um eUlblema do Rotar" P _1:0, ':'.a .a�rom �tf�çao !=lo "ap�o:"

membros dá. polie'a do l:;scr�c'o ainda, ser ó objetivo prinCipal � -':'LU"l'''ENAU
'fi

1
<> ,mun o socla

"'as executando as mais recen'-' Clube demonstrando o ardor- oeup,.,uo, Os (I,rqu \'OS, que
,

..u lU � ) UlUenaue)'se O belo tel1to
' , ,t" l' <>

' "

belga estão Empenhados na H"lim' do horário de verão modifi- f� nua São Paulo 1184 _ Fone 1,111 }I 'onql'israclo' fJlIando cl tes melodias da música popu- f entusiasmo. força de vontadi" c 1 "�1 ...2 gra�des caixas, '!onUtl

,

êl3,ça a um, c�;Vião, n'gj:.Lrud;<, u.:'� C<ir () excesso de carga de e. � RIO 'uo SUL
'

� 11or2�ão do 32 � ,a co!u�- lar brél..sileira; bem como bole- f', esforco duma plêiade digna traZIdos por, Mac Art11Ur q,ü:triÚo'

tl�. a, gueú;J, VCJ't!at!eir"!, ni-le foi � Avenida Em Barb�)sa Sill, ;\� '1._ G;I"1rlal'iir' d� êl�y:;I'sar:� {OS, tangos, etc... "dos maiores aplaúsos. foi afastado ,de seu ,põ�t(l" ",' ,,',-

�l(tendid,,1 'em torno d:� região de
ncrgia ,qUe ocorre precisa- Ji JOIN"ILI I'

' , 'i, L,' < J ' -, e Ja

t
�

-

1 � , � �'" I
ueus incansáveis dirigenfes

(v.àVÍl�rcg. nl) ;lul dn. B'lóiea, p:"
;men e as 18 horas. S jluLI [,> de'NovcmJH'o',740 - FUlie, ü'ZO t 'ltimam ,os preparativos para,

ra c?_'Jturnr um espIão interna-, TEME-SE UMA CRISE NOS � TIMBO � '\ estrondosa TI01tada dançante I
c1ona1, euk dcocrição teri?, sido

for-I TRANSPORTES ..�
F, DOMMING �� I q,uc. de a�ôrdo com a perspec-

'

'necid:! pelos serviços de segurança RIO 13 (IVI 'd) _ ...'t, CURITIBA,'

�
bva geral, promete revestir-se

:da Organização da.;Pacto do A· ,_'
en ,

- As �c;,- $ Praça � 9 dt' Dez�mbro, 33 -;-- Fone 121 '" de ,amulo, sucesso, coroando,
;>l",nií"o Norte em Paris, Todos tnçoes_ da 'CEXIl\� p�t'a ll::' � :<\G?R.� C?M TR�NSPORTE A CUIUTLBA ' , �i \,2�SHn, maIS, L!lUa vês, a dedica-

':'U<3 'vúlcúl�:; flue ,demandatt"\ ou portaç<w de automovcls cstao�..;
M/\NTE M r/\MBy: 1\1: LINHA. REGULAR PAnA .. �ao c o c!":m",to dc luta dc seus

'_,r-'ixiiIl1 d.qu'la I'c"iau; pro:, m'�':l li-e !'eflctiudo no mel:'cad? dt;,''\ _

'" "-,-"-'-: (:A�f!lNl:!AS --_'-- "� Ine�llon:�, Cl!l ,próI de l!-ma
. J:róut'ci:rá, á18Ulà:-,iau,' �U1inu�iai,ã,; \'deul'):! ri va1or.iza' d '

1$
DIS [mH�IJ LAH(_,.A.� I� t.NCO!VIJENDAS nl!; D01\-HCl!Jlü ?;'I\J1:!W!' asc'?!ldvnCIa dQ glono<;o

'mente rev1stadM<, ';:!. os documsw
-

d'
- - .� o os car- �� ADOMICILIO, PARA QUALI�UER PRAÇA DO ESTADO � 'dubE: que e ,um l1!'?pulsor do

'tôs de todos os ,,-iajanf('!'l ('xnmi, :OS _

e spglmrla m,tlo. Ar; 1'es- � TItANSPORTF;S EM Ci\MlNJlõF.S PRO'PElOS �h'3e�or �e5porttvo-SOClal de Blu-
',TI;tq-;;s. tl1.;'t1i'S, porém, atl1lge,m tarn- �.�""-�_ "II1 ...nall •

. ',' ,-
,-' '���'''''''''''f''':'..,,,,,,",)'-��...�-:;'��;.fKKJ..''''$.$;�%�;..-?>'f;..,.j;:''..�){.ô''n��� O ,mtusiasmo

.
reinante en-

INCIDENTE S06RE A CONS
\.TRUÇAú DO MAUSOLE'O 'A

AGAl\IENON
RECIFE, 13 (Meríd.) - A

-meaça tomar. vulto o Jnciden
,�e entre o governador interino
"r. Torres GaIvão e o esculto�
Balbíno Silva, motivado p(�l�
,construção do mausoléo, do
sr, Agamenon Magalhães" O

.- gOv1(:'xnaqor havía enviado ii
Assembléia o projeto de lei
solicitando a abertura de um
crédito especial 'de oltocentos
mil .cruzetros, nara o fim de
�('... '�tnl �"ío, elo -referida mau-

jsóléQ. Entretanto a ' Assem
; b�éia, recusou o projeto, exí
" gtndo ' fosse aberta CQllcor-
.rêncía públrca, sendo apresen-

,
,�.ado 'um substitutivo nesse

; 1ZJ������'7m�:wJ;:»;�==;;m;=';:;Whh''';<7;i;lJ9ZV=;wim;�""�''''';"':W''''.#:=�'''''''ff'''''''�';;''''''''''' : sentido e :19rovado :.ne10 go-
", -__- -�_-____,� vcrnàdor- O escultor Balbíno.

,Difergem DS srs, laft é Derey quanto aos

pr lemas internos e externos dos [fi UU.
Versões sobre a nomeação dos auxiliares deEisenhower

Extreiará bOjK' 00 «barlos' �OmeS» O
lamoso cieDlis!a Dr. 1 Clcarelli
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