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NOVi\ IORQUE. 20 J(UP) -- 1\' Gr·fi-Bl'd.a-

nha, (\,!S!)t'c!'8!Jdu a o no-

stçâo dos Estudos Unido,;
apoiou 'hoje fl Iormula
!il� f ransucão da India 3.

ONU p:1r:l por fim i,
guerra da Coréia, O ehin
celcr Eden, da Grã-Bre-
tanha declarou: I

I
"A proposta da Ind ia i

nos aproxima mais

ain-Ida de um acordo na ím-

Iportante questiio", ANQ IX:

O'RGAO DOS

1
Red. Ad, e Olld....
!tua !!I!o Paulo, l,lil
{TOUPAVA. SECA.

I BLUMENAU. (Sta. Catarina)

I - - - NOVE�IBRO
--------------------�--------�------��----�--------�--

111
Recebe0 a 4&18 orna comunica -o

�a Presi�encia �a BB�obIica

�-� .�-, -------- -----,----,

Houve identidade de peD�amenfo
oIro enlre Truman e r:isenho
.8ses re,elarâ as razões da

WASHINGTON, 20 (U
PI - Falando aos jornalís
tas, hoje, o presidente ,Tru
man disse:
"Senti-me muíto satisfei

to pela declaração do pre
sidente eleito, sr, Eisenho
wer, de que é contrário à

:repatriação forçada dos pri
sioneiros de guerra,
- Truman adiantou ain

da, que "esse problema foi
discutido entre ele e Eise
nJ��wer, na Casa Branca,
ante-ôntam. Disse tambem

r

Refletindo os !('gitimos anseios e aspirações das classes
produtc ras C ecenomleas do Vale do Itajad, numa iniciativa das
m:l1s oportunas e símpattcas, a Associação C-omercial e Industrial de Blumenau, com o apoio e a snltdaricdade das entidadesde classe dos lnu";Ícipios vizinh?s, houve por bem pleitear ,juntOl aQS poderes púbrícos f6,d€ralS e parlamentares, a etcvacãoda fi!esa �l,; Renda� ele ltajaí. á categoria de Alfandega, cuja.me�lda vrrra sotuctonru- pratIcamente os nroblemas administrativos daquela rCIJartição.arrecadadora,

-

onde os despachosde exnortaçâo !}�ra o ('xtenor, dos produtos embarcados poraquele porto, SQl�em toda sorte de embaraços e dificuldades
e�. flagra.nt,: detrãmento dos !lróprios Interessados, Cemo é no�tónn e púbtíco, o desembaraço dos documentos de exportaçãosofre delongas, demandando longo tempo (la expedieão dos

flo-lc�mento�, cujos despachos são feitos pela Alfandega de Flo- �,
l'lanopohs,

,

MANOBRAS lUAINBRACE Patr-ick Briud. comandante-

. J!-lstifica:;;e assim a reivíndí da Presidencia da Bepúbli-
f - A foto mostra-nos uma es- ;chere das Forças AJiad�s �o

caçao em tão boa hora plcltca

I
cu", IIcJ.uadra �m ma�obra, Belol1�- f\: erre da Europa. Em primei-

da pela ACIE. que vem evi- Segue-se tê rt d ".
ves de OIto nar-oes da Or'gani- ro plano vemos o encouraca-

d d·
- ° ex o a copia 1- ;; Aí là ticr tcmaram par

'

"E- 01" gui
, "IIIan O os maJores esforços no da ínformaçã d M" tért .<.açGo ,.<ln 1 a - , Lu'

- , 00 ,<ln e , se UIC,O 00 U5-

sentido ele ver concretizada a ,uo � ll1�eno ,te nas manobras "Mainbracc", I trinas" e do "Wrigrht", todos
ideia da transformação da

IVre-1
(Conclm na Z.a pag, letra F) J comandadas :!_)elo almirante sir de, Armada Britânica, - BNS.

sa de Rendas de Itajaí em AI-
-�-_ .. - ,- ---- -------,

farrdegn,
-

1 III '.

Já temos publicado os ape- I gllalos que a ACIB tem dirigido I
aos poderes publicos e a dlver

II"ses parlamentares, encareceu-

IIdo a urgente ncccssirlade da- tII_

quela medida, de elevado a1- 4 Or ,� Il ça,can(l� :administrativo. dentre ! Qos quais a mensagem enviada 1

1ao próprio Presidente da Re- II C d dpública, que acaba de respon- a � pari.'" o pii'l!!U� �� vara'der àquela entidade de classe'
Di 'II6�Ii'i��r; I

nos seguintes têrrnos: "Presi
dencia da Republica _ Em fi RIO, 20 (Meridional)

.'

cisão. desde que o avise aos ,lá cm plena execução a cam

de Novembro de 1952 _ Sr, Foram enumerados o� ,P��JUl- outros acerca do motivo". panha contra os abusos 'dos
Kurt von Hertwig _ Associa- zos ?OS pequenos partídos da Da primeira reunião parti- moloristas atravez a colabora-
ção Comercial e Industrial-de seguinte rnanerra: cíparam os deputados Raul, (;ão estreita entre a Policia e

Blumenau - se -- Em refe- f "Não 5"'0 convidados nunca
Pila, Coelho Souz,a, P.onciaHo 13 Diretoria do Tr�nsito, com

rêncía ao telegrama que dir;' ,_0,
íst

r:
d

dos Santos, Novais Filho, E- lo concurso de particulares de-
•

' - eh L

--183 reumoes mmis errais e e 'I' C 1 L' C "I ,'d t .a .

d
'

"lstes ao Senhor Presidente l" d Iib b
nu io ar os e lUZ ornpag- vi arncn 2 crcncucra os e in-

b "", l(1ere<; naTa e 1 erar 50 re os do t' t F' , t' t I d'f tda, R_epubhca .. soheitando a

Il'umos'
dos problemas nado- nodn" �_Il 1C o� ros_" �� com 0- i,��,r_an es � as, 1 e�e!l es pro-

�r!açao da, AHan(je':;I1 dç Ita- .rmis, Não são e011vidad.os mi c�; � LtP�,eU€��_:5:e'm,l�O )?fl,-ra, t _,lioS�e_S. c myelS sO,c���ê q<:l.'i;!; ;'0
:!aI, cumprf;-lne comunica.r-vos ,.t", '.,

' _- tl*' -a, p.ê1X1H1'� qUal ta-�eIra.

l.ftlUt«rli�mel1te.
coo}Jeram. Fa-

M' 't" 'F J [BI lClpar nas lUls"oes es ran- , "BLiTZKRIEG" DON- lando a reportagem o Chee
que_'do lnbl� ena .<la 'azcnc,a, ,l!ciras. Cogita-se até da extin- TRA OS 'MAUS !'tl0TO- (1(' Policia -declarou que "jáOUVl o so Ie o assunto. pres- pão do" "eferidos uartidos a-

' -

. _ "

""! a inforn1ação que em có":' d
'

f-I 't
RISTAS melhorou a srtuaçao do tran-

pia anéxa nasso às' vossa� "ralve� e1, urna rctortm1ade eI 0- RIO, 20 (Meridional) - Es- sito" no que refere-se ao tra-
_

",<'
_ ra,hVélla-scno Da equa- __maos: - Saudaçoes - (as,) renta ° númc:ro de deputados

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

LOlll'lVal Fontes -- Sf;erctario possivelmente integrantes do

Assegurad'a' pela CEXI abicco e nove desejam fonnar

AhORTOU I:M ('AlUADOR I' uma terceira força, de acordo
t'" t: J I com os seguintes principips:

Não haverá preponderanda IJ

t ã d
..

111l1li
'

UM NA 'Im (MINES de' um elos T)equenos sobre os Im p o r a ç' o e peOICllOaoutros, Cada um dos pequenos
"'�r!.idn5 conservará suas linhas

'

SALVADOR. 20 IMeridional) - doutri'lárias e diretivas pro
A imprensa loca! registra como fa- :i!r'lInaclas. Nas votacóes de im
In iné<lito no porto d" Bahia a che-I,nol'tancia, serão êonvocados
gada de um o:'cvio cllinês. o "Union OU avisados çs líderes ')ara 0-
Perver", sob o comando do capitão I ricníai'cm seus liderados, Se
Hsing, O b!>rco vem da Argentina ',um dos pequenos partidos não

,-ai tomar um carregamento de! puder seguir os rumos dos ele-
baritina pat'" os Estados Unidos, Imais, ficará livre e11.1 sua de-

duma
suas Unhas doulrinafj3$

RIO, 2,0 CMeridional) - ES-I ccuticos, A CEXTh1, visando
tá praticamente solucionnda a atender e:otn carencia dos prin
crise que ameaçava paralizar I cipuis antibioiiccs, recebel'á u
') f�m�ionamento {le varias ',';' o dia 28 deste mês, os pe
hosp11.ms, pela falta de mate- I'didos de licença destinados a
rias _!1rimas, destinadas á ,ia- \ sua importação,
brícação de produtos furma- Esta medida, de acolhimento

de pedidos, some.nte atenderá
os produtos para uso da :indus
tria iarmaceutica, São eles;
produtos organicos e inorgani.
'('os e sais minerais. A situa
não novamente ficará normali
zada, pois. estando asshn as

segurada <l importação, os 1a
boratorios noderáo fabricar no
\'0 estoque- para abaslecer os

!1o�pitais e o f!omcrcio farma
éC\ltico,

0:3 demais anii-bioticos, ain

Votará hoje o Senado o projéto que
dispõe sobre os: recursos a Pelrobras
E�tudo sobre o aumento de safarios dos jornalistas
RIO, 20 (Meridional) � l\ lentará, r.ntr!'!antu. dcmov-i:r! tra. tambem, um outro projeto

Comissão de Finanças, do Sc- :'(?lI colega do Paraná da idêia 1 dispondo sobre o imposto do
nado, de\'el'ia, "otar na 1'C'1I-! do substi! uth·o. Chegou, Õll- consumo, no que toca ao f-u
nião extraordinária de hoje de

.

tem, ao Senado o projeto de mo,

manhã. o prcjeto da Câmara lei da Câmara, que altera as Essas duas ptopo::-ições da

que assegura os recur�os para llcis do selo, E ali _já se eneOl1- rào \.'ecursos l}uru o pagamen-
a Petróbras, Entretanto, como j -- 1110 do abono ao :1't.incionalis-
não chegou do Esp:rito S:mto Nan!)!' n {Tf nrnviment" !llO, Ambas na Comissão de

o relator da matena. senador I.F�� ii \1 J t' v ' v I

Carlos Lindenberg, ficol! o pa-! �o recurso do SIM
recel' para ser ,"otado em ses-

'

da , que nos

são extraordinária amanhã pc
RIO.:lO íMcridionul',- o Sup,'c-

rou que somente segunda ou
!no Tribunal Federal nc.go\.l. ern

la lnanhã. entrando em plena �e.,"do plen'irú de ':>ntel11. provi-
J:io na sessão vespertina em re-,
gime de urgência,

.

O senador Oito l\Iader, p1'e-

lv�nt'J ao ac0-rd.ilo do Superior Tri
OU",,! Milíí�r. que não deferiu o

terça-feira vindoura apresen
tará parecer, Disse-nos sua se

nhoria:

EXPRESSQ SÃO
de

habea.';-C01�PUS em far..·or do major
Humberto Freire Andr�de, e:�-dí- "0 hnposto deve ser estuda- Viagens rlíllril\s"'Clltrc

tende apresentar um subsULu- retor d:>. rc,'jstc do "Clube Mlli- -lo com cuidado. O país que' rJOl'!anGp"Us 'Blumcn:m
.. • t m " t Vice-versaUvo l'eduzindo de lUUitO os l,'r � reccn.emen e prcso e

'-I não tem dinheiro lJara dar (1- •

r.'cajú sob ri acusncâo de ativid.a-
-

J S:üd�t dê Fpolis - {{ hor.:.l,.s
recursos previstas, O lideI' go- ce, c:�trcmiólas naR forç'�s arm:1- I b-;HlO, deve ter coragem lJara , Saída d .. Blumcnau 16 horas
vel"namental. ;:1" h'o D'aquino <la", I dizer que não dará o abono". I

AGENCL\. HOTEL IIOLETZ

I --- --------

Preso quando ia vender a
I ;*��:��Yií.iaEf IEstão sendo julgadas altas personalida

mal'qul"nlfil de fazer d�lnhe·lro la:;�à2�e�:���;::1�1)scna��� \ tr I. b �s C
�, _I

t
li..,.,.

_ a' ����:�'� �:g:u�:�!�:O�eq�:lá�1 \-n�Cg d U,:d�iJS oe '(alça0 e es
SAO P.,!,.ULC?, 20 (M"l'idio- para a Pl'.im':'ira Auc!itoria da t'iOS' dOli profissionais da im-- ! Recusam-se os CO'DuDlstas a entregar aas 'ijli iSj$.)oeiro$ IS

na1) - A PoI,lcla prendeu o I.'\el'o�autica nove fIlmes que
._, 1� de\'e:ra' se" distribuído! ';;.,.. ,_ , ,_ .,,".,,'

sr Gel'aldo TolIdo, quando I)tr COllstttuern ° processo, saben- reI "a, : _

�

. _!,
\ LN."., ..O I.U�) Começou ln LI:'5nOA, ._O (UP) -- O 'Jrasll ItECUSA:ll OS CO!\H.iN1STi\.S

tendia vender ao japonês Bati I
,lo-se que, CD1 consequcncia. os hoje à eOlnlssao de leglslaçao ;"e em I'l'�,g" '-' .Iu1g"n;ento de R�- contmua �er:do o principal compra-l A E'STI�eGAlt OS I'RE-

ro Tnkcé1a. urna maquina de :itados in1plicados serão remo- socí:'ll do Senado. Disse que i deli H:m5](Y, que outro�:i fOL o pl:ln d?r de nzeItc pOrtu;;:ucs, Segundo I SE:O'ES

.Çazer dinl1elro por 350 nü] \·jrlo- oura o Rio de Janeiro ' ,',1' .• I �lp,,1 homem de conflllllca COI11U- dl\'ulr,,,- o boletim da junta nacio-
• -,' .' "<, <

na t.erça-feIra LUtIma OUViU ao ,,,t, d l{ r Tch I' - I cf - ,'t ,.

;::ruzelros. O espertalhão e o afiln de serem Julgados. ,

'

..' jn"".l o rem m, na eco�,o,a na, o aLel c, no primeIrO semes- P.'\N-MUN-JOHN,:!U HJP)

quasi ,-itima, .fol'am lcvados à I NEGADA LICENÇA 1,)reSldente
Varg<lS pal(!vras que r q�Ja, mas ."gOr:1 é acusndo de tral� jtre do correnlc ano, Portugal 2X- As Nnt!õcs Unidas Bolleitnr,,�n

Policia. sendo encontrados eé- PAPo.A Q CASA�lEN. o autorizam a afirmar que o � çao c 'WPlOWt<;em". Com ele. scra 1 portou :!.í173 tonclt<dns de azeite

duJa� iegitima" em poder do I TO DA INDIA CI i ti G ., st" t _ I julgada
um!! duzm de supostos CUm-11JlHfl (J 'Cliir<:':uge;.ro C para ar; colo-

sr. Get·&ldo. l11'ã.s que não tra-, RIO, 20 (1';!eridional) _ O
1e c o 0';C1:00 e a, ln e

I p�iees. entre os, quai� o _antigo �nj ;,ia"" De��c totnl �6 o Brasil rcce-

:danl a <1<õsinatura do rcspon- Conselho de Protecão aos In- grahnente ao lado dos ]orna- ,l11stro <lo exterror, V Indunil' h,c- oeu 1.316 tonelRdas, mais do que

sável da Casa da 1\!oéda. àios negou hoje Ücença para listas prol'issionais. E acrCSCCl1- \"1eu:is; o f'lltig_o sub secretário do importou dur,!nte todo o ano ;passa-

VAO SER JULGADOS ) casamento da india Diaeui tou: ! Partido Comulllst.a Tcheco Bpdnch do ou atraz,\do, Essa enorme im-

OS AERONAUTAS da tl'ibll dos Kala:\)alos_ no re_l�emil1dcr ... considerado. a "cmir:ên- port�çãQ w eXl!licn pelo fatQ do

RJO, 20 IMerirlio!1;)l) _ Sl'- ! Xingú. com o sertanista Ayres ,"Estou l:crto dt•. que 0, � � ('!P p<;rda ,da c,Ol�lUmsDlo tcheco; ,D1:�"'11 tc,' rp.cebldo. durante Q pri-
riio .iulgrldns ;10 Rio de Juncí- \ :iu CunhD. A ,"otação foi de ;;Id{'nté Vargas Lera a fcilclda- i fJ antt;,o "lcc-lllm,��ro da dcIe5a. melro c(',nestrc do c�rl."el1te ano. a

1'0 0,5 militan:s tia aénmautica 15 ,-ot03 contra o casamento de de mais Ulnu veI., dClnons- I generul ,Bednch neJChcn c uutras maio,1." parte do' contlllgente ainda

envolvidos na trama comunis- t", um a favor. O general Ron- ir. r que IS o amigo nWne1"o' per�ollalldad�, .

·preYIs;to :para a segunda metade do

la no Rio Grande do Sul. A I don não c.ompareceu à sessão
a
_,

," .'" I :g' O ,BR-ASIL () �íAIOR COM- ano. passado, conforme o acordo co-

Auditori::< d.e São Pau!o cnVi(lU por se achar '3doentad0. mn ou lfiprellEo. e do ladlO . I ttADOR- DE AZEI'EE 'me:rcia� lUlSo-brasileim.

ll'�,....s r; 111oÍ!!n:.A<;o da tr·)("t'l de

i çi)te�,
.

i !< "fEU l) ltECPED DB
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RLUl\lENAU, 21·11�1952

DISCOS - AUTOMATOS Thorens - Acordcons
RA'DIOS "Siemcns-Schuker't"

PRÚJETORES;nara cinema c FILMES de 16 mim. "

����:ss."�,'S","S;'��,,,���.,..,,;s���;: :

ti
, ... NA ., TELA: - O grandioso filme

,Hote� Imperial
com RAY lVIlLLAND. lSA MIRANDA c o famoso "Co'

ro dos Cossacos de Don"..
,Vm super-drama, de amor, vinga'IlQa.,c' espionagem, 111'ugistrul
m:�1l.te'intel"!lretado ,!lor UlD grUPQ de 'grandes artistasltl - "no
,,,�L 'ThIPERIA�" - 'l'\:lusÍcas magistralmente interpretadas
Pfil�(} f�oso "Coro dos Cossacos do, Don".

'

I
Não percam: - "HOTEL IIHPERIAL" - com ISA l\IIRAN-
DA e llAY 1\-IILLAND. ' ,

,

:' QS:;lNGRESSOS JA' SE ENCONTRA1\-l 'A VENDA. Pl'1)-

I «:·05: � PI!\t,éia o-s 15,00 - Meia Platéia o-s 10,00' -< Balcão
ces HI,OO.

V:E�.o��J�A R��OLUÇÃ,� NQS Jtt�lOS »E JR AMSPORTE � ! !

BICI€LfTAS MOTORIZADAS!! l
Hole:' Não , �gapta4�:! ( motorizada ! ! !

-

� ....

(�,n"ô�lo absoluto!
� Rendimento máxim o!

;

Faf 1 qo, �u,i�ôm efros com 1 Htrp de gas olinel.
,

Veja a nofável 'ex�osição das moderníssima s ,SI,eJelEIJ.\S MOTORI
�, -,

- 'ZAfJA'S'Ílqs. v,Hrlnes de
7-;

-,

MOTORES DIESEL GRUPOS GERADORES
"':""_'- lUOTORES A GASOLINA

MOTORES MONOFASICOS E rfRIFASICOS
-_ FERRAMENTAS - MAQUINAS -

CHAVES ELETRICAS DE QUALQUER TIPO
--- ROLAMENTOS - SERRAS ----'-

RUA 15 DE NOVEMBRO. 1301 - ex, Postal 552
BLUMENAU-

- ás
DESP EDtD!

DO

Ceccarelli
Comunicação

Aviso ao oúblico quc-nã« me rcsnonsabtlíso Dor dividas con
traídas 'uot minha mulher. DaltlaBronnemann-

"
-

"
ALFREDO BRONNE1\fANN

c

NO
:J6ATJ�O (ARi O S G O M E S
'Pr�ços reduzidos

p lATE'k, NUMERADA; Cr$ 1S,OO; \'.
,

.

A' 'VENDA NO: '[INE BUSCH

do produto no mercado, Assim, o exemplar, Não se fez anunciar, Não
alimento das cotações lá fora, dada ,I ',,'lO preceder a. sua cheg�fh sequer
" pl'e"aria pos+ção estatística dO! ele um telegrama de agencia iníor

produto, \ matíva. Teria tudo o que quisesse
Politicamente a nossa crise de! 'los brastlcu-os, reconhecidos à no

pr.odução careeíra er? para ser Te- hreza da seu gesto para conosco.

'I,lda nos Estados Unidos com a1- Visitou o Sen",10, e eu, ausente

"içaras. Não havia, no caso. a pos
übilidade do governo de Washing
bn, reconhecendo a melhoria dos

!)�eços do café, no mercado íuter-

"!1 cru Sao J?aulu, nao pude ocu

par :' tribuna na Câmar-a Alta, pa
�:a descrever :lOS meus pnres ti per
soriahdadc do Grande Arner-icano e

CALDEIRA BIHeOeM"

110 BP'
TYPO CDBECOIES'SEGCEDNIIES

.no, ratificá-la COlHO UlIl planinho �lo fino Cidadâo do Henlisfe.do, que
Marshall espontanco, para a Amé- nU aparecia. anonuno, corno se 1141-

rica Latína, caieeira? Era o que se <'a podesse merecer do coração do

::sperá,,·:a. Mas, a certa altura, as nr�,siJ e· elos brusüetros,
donas de casas dn União entraram

I A' úl tirna hora, os "Djar.ios A'
a uívae de ratva contra os 45. 47 e

I scciados: de São Paulo pUde:ra�1
?O _cents do czf é. '!lTI seu porta-voz ,':iatisfazer o único desejo que rcve
-ogo se apresentaria no Senado, na Iou �o seu embaixador, saltando
eloquencía pouco amistosa do,or,

no Brasil: vísrtar- uma fazenda de
Gillete, .Corneçaram. a se detcriorar c:::fé. para 'vive!; aíaumas horas com
as coisas, ao ponto de norte-amert-

os homens da tcrrn, com os colo
canos e brasileiros, de outro, en-

I nos responsavcís pela sua admínis
'rarcrn a se hostilizar no terreno

i
tração,

.omercíal.
_

F'r'etarnos este De ::: c Ievarnn-Io,
.,Er��)1. tCl1E'�lS ::1S nossas Icla_çoes _

em companhia de um grupo inlpro-
"COllDII1leaS com 05 Estados Unidos. visado, na ocasião' à fazenda Cas
quando 111e cncontrcí com o secre

-arío adjunto em Nova York, em

�������t;.���'"';i-....;..�'X;.��"§.� ,!';1I.'SdOS,
de 50�"�"oô�,o encor:tro :.oi

I P r !li A �
qUI r I r

tl: obra de um a_��o: E�e me mte�IO-
. ii fQl IIJ » � ,

zou o que, na oprmao dos amigos

H
--

S ��' elos hE>iarios Assocíados ", era pos-
- ( A M I N O E - " �h'el razer-sc 1),aro concertar a har-

" "Wetcome"!: e um deles, em exce-

$. y:' tRCEDE'S
. ,

o'ENl S f(1��ia,,���l�;�t�:?r::i-��e�meri_ �eont;Vi�:�lêS, saudou-o ao descer

�

'L' , '..
�

I� ::�;'�r:ç�:�e�c7:a:l!a A����:! ��� bo��:n� :::t���� :��n!�d:eI: �:�1S�
"

,"

o" ',C"
:

,',

• ����p�!!:��:a dati:��ass�;�t��g�� serviu, com despreendimento e de-
--_ em

_ produto'�.
voção. nunla hora anlarga. trazcn-

17 (d 55 t ) I
do-lhe o corflção açucarado dos 110-

eze e e Esta\'amos convidados para ir a
mens rlô Lniziania.

Boca Ratton, à Conferencia dos

Presiacões Ménsáis Torradores, em dezembro daquele
_

, , "" 'no. r:
-'---- procurem o-:- �. Que fez o F::, Miller, ni...to asses- I

OS AGENTES GERAIS EM �rado por Nelson Rockfeller e Be-
da Fazenda:

.

'SANTA CAI'A'
'

R''I'N'A
: �:�!i::����?o���:::ruE�I�:l��;'�r�� "Ministério da Fazenda-

, ,E x m o, S 1'. S e 'c r e-sidentc da Comissão de Agricultu-
ra do Senado, para Ü' com ele a

Itário- da Presidencia da Repú-

D·lstrl·�U'I·�ores �e loto'mOle8'11" 1- I �:c�lO�;��or; :Ui�O;���s s:�:�a�at� :�iC�n-q�ees�it��ls��i�Ç��o���
, '",' ,

' '" ,,'
.

'
'

ri
II ..

deceparia a cabeça do senador Gil- merda!, e ,Industrial, de ' Blu-

"

li II .. lêie e d!lS dOl1?s dc casa propa-
menau pede, a criação da AI-

gahdistas dó c!!fé b8rato, íandega de Itajaí, comuiüç,o a

Nuncà vi llOmcm politico agir V, Excia .. de' ordeln' do Sr.
=om mais determinação e coragem

Ministro ,Que o assunto está
do que' o senador Ellender. Me;n- send� obje�o d� es!udo n,a
,ro do Partido Democrático. que ê Secç�o ciG Orgamzaçao, da 'DI
um �"rtido -de raizes p�pulares. C-I��torJa Geral da Fa�enda .,Na
!e Se iurtou a toda nação dell1.a- 'ClOnaI. d<?vendo. pOIS, a ln!e
gógiea. Frigido. sereno, com' o pe';- ,ressada, aguardar a sol.uçao'
sametüo fixo, mi unidade do conti. ! daquele, est.udo. ,Aprovelto a

nlln.te ,c' no,S' .seus inter�sses pcrma-, oport:iJJld��e, P��y f�·�ova� 1 �
.nentcs, fUl: para -o Radio, e llregeu,

V. Exa" OS lJlO1.�_",�l)s Cid lr:Un•13
em' ÚngÚI,gem firme a deié,a dos i ��t� (iStl.ll:l� c'�l�t:,l,lt;: COllside
preços anti-giletianos <lo café, Um' {'�çao. (as,) L�za1.t,;(':'uedes -

senado� democrático combater ti I _1wfe de Gabnwte. ,

colega 'Gilleie, não era uma ação I Pelo, que:; t>e gepreende ' da

d�' Óutro m�lld(l. Ma". levantar-se ,��omumcaça() aCl�a, _o ,�ro��::
para contra,riar as donas rIe casa,

__la da Alfandega de ItaJaI
éili 'ma",,,, do seu Dais, era um ato v�m sendu,el1ea�aclo,com a de

qUe SÔ poderü;, iuspirar o nosso' Vl�3, ate!"l,t;'ao I; c

mteresse pelo
respeito, aI) lado d,; nossa graU- lVlu1!sterw da 1; aze��da, .a Cjllenl

,

'
' ','. ..' <1-'",' compete ,proceder os iü)c'essú-

Pelo _:presente, .fIcam, convocadQS_ os. i:ien�?r�s aClOlllstas a,:" ,
, " ,rios" estudos.'

'

desta,�cledaçle, para comparecerem a as;;emblela geral extr�- " Vi, pessú!\bnente, o �elllldor EI-
I�"

o1-'dinária, ii realizar-se no dia 4 de dezeinbro p., futuro, às 17 !�mder dlScu�ar 11'0 Radio, em ret>- �����j
,horás, no esCrit.ório da sédc social, da lindo ',de Cal.'t?nagçm e l��cs púb��as,: su�tentaz:�o 05 pre-

•

Artefatos de Pau,el "Oste" S. A., sIto, � Algm\)'da, RIQ Branco >;,?s -do ,c!:l.fc' por nos dcseJ<,dos. Na- : I!!õ��••
ri.o 365, nesta cicladc de Blumenau; afirii-àe deliberarem sóbre (.Ia; na fisio:no,mia, do senado!' pela
ii. 'seguinte órdcm, do d!a:,

. " '

i Lulz�a_nja, davít a impressão de um

1.0 �.:_ 'Cumprimento ao § 4,0. rio m'Ugo l'lU, do ueeretoo t�oll.le1"n que Mis�t· c�l1�tr;"J\!l�do,
ld 11:0 2,627: dd 26 dé' setembro de. 1940. ',,' _ _,

I'Pl,lnha a, causa da AlI1Crll'á Heml;),

2,0 "�'Reüúrlcia do� car�os �)elo,s :a;tl_la�Ii,Hqti.idantel!, f}�,':s.u,a' popula,ridade, dc:,tro dos:
3.0 � Assuntos de Interesse SOClal. 4::lrcu.\os de eleItores do, J'alS, i

. BluIlfenil,u, em. 17 de riov:embro: de ,1952: ? :FlÍi estl': homem adorav�l, de al-

'l' lC;ADAS DEli
. A;lfQNSO Sl)_NPETI - Liquída111r: ,

: ta linh<llfem, que n�5 vIsitou a :;e- 'f!j'i!!i���n.l!:INHOLT)"'ÓSTE-,- Liquidãilte Imana' passaáa 'Cúm uma modesiía ,- '. ;._�' .":_
,,,',' ..

"

,
, ....

�
�..a..:; ...."=.........-"'*"""���'U>� .....

-....
.

� ,-

Vende-se uma, inglesa de llÍ.l, HP, no metros quadrados
de sunerffcíe de aquecimento, ,150 libras ,dei pressão:

'

. Preço �ara_' desocupar lugar entrega depois de Dezembro.
, Ver funciónàndo e tratar na Usina de Açúcar Tijucas

S.A: !
,

'São' João Batista - Santa Catarlna

nacionais e estcangeíros. Haverá ain

da, exposição sobre as realizações
do SAPS, conferencias sobre assun
tos relatívos à alimentação e divul

gação popular atraves da imprensa'
do radio e do cinema, de fatos e

coisas ligados à' saúde humana e

que mantem intima relação com os

'diversos aspectos da cíencía de nu

trição. CDm o lançamento, em no

vembro proximo da III Semana Na-'

oional da Alimentação, a Divisão

ol,e l;'ropaganda do SAPS realizará

&

cata. de Gere:mia Lunardelli. Os

caboclos do norte do Paraná zesga
taram, diante do senador Ellen-
dOer, todas as omissões das cidarÍes:
puseram n a entrada do aeroporto

� Porecatú uma larga faixa de

HOTEL JOHNSCHER

-OU-'

H A V I J A
Itajaí ..�' Blumenau .... '�qªç��a

'''"'����������������������
•

1\ ._ :

-,-' C UR I'r I nA --",

Telgr. 'John�cher
Rua Barão Rio Branco, 354

Tdcf. 55,56

Uua 15 de N{lv. 582
Telef. 1431

'i'elegr... "Hoiel"

o mais conceituado e tra
dicional Hotel de Curitiba

l\Iédico formado pelas 'Uuiversidades do Rio. e
São Paulo

' ,

TRATAMENTO MODERNO DAS DOENCAS
NERVOSAS E MENTAIS ,- SIS1\'IOTERAPIA

(EI..ETROCHOQUE)

70 quartós com agua cor

rente. Apartamentos
com' banh{'iro particular c

: te�efol1e'
,

Otimo senriçp de Reitau
ran,te. --' Dinçr concerto

Elev?doi'
pl'oprhl .. ,l.\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o novo rnglmem para a diabétc, consiste em uma alimen
tação igual à comum. porém em tal forma que o enfermo con

serve estritamente determinado pêso e nele se conserve. Ao·
menor aumento, é neceesárío suprimir as gorduras. O trata
mento deve ser controlado com a balauça,

As maçãs -sào rernedíc eficaz contra a dispepsia nervosa;
.sáo nutt-lttvas, medicinais e tonicas. Ajudam à digestão, acla
ram a voz, corrigem ii acidez do estornago e são excelentes

, contra'. o reumatismo. a ínsonla e os transtornos do fígado:

A pessoa que foi picada por uma cobra, aranha, ou al
gum outro inseto venenoso, deve ir imediatamente ao 'Hospi
tal mais próximo. ou Farmacía. para que lhe seja aplicado o

sôro-antipiogenico. Transtornos gravíssimos que cão desde a

grangena no lugar da picadura, até a morte. em meio de a

trozes sofrimentos, podem ser evitados, quando se recebe à
tempo o auxilio da ciencia.

Quando uma caçarola esmaltada se há queimado, deve-se
enche-la com agua salgada e pô-la ao fogo, para que o liquido
ierva lentamente. Desta manelra se vão despreendendo : as

partes queimadas e é facil limpa-la.

«Informações 'Dleis}}
O,fígado de vitela, rico em vitaminas A. e 'B. é um exce-'

lente alimento para as crianças e pode entrar no menú delas,
,

:desde que completem 1 ano. Deve ser dado assado e cortado
bem fino, começando-se por 1:2 colherzinha até chegar à 1 co-:

Iher desopa, depois dos 18 mêses, três vezes por dia.
'

�!lit>
Os alímentos muito frios c muito quentes, prejudicam

dentadura.

As garrafas sujas Iimparn-se. íneféndo-se dentro delas
pedaçãos de papel, agua e agjtando-sc bem.

Togai - allvfa as dMes com ugufAoça ii:

rapidez.
To",,1 - é lndluão contra,

Dô�es. de cabeça I Resfriados
Nevralgias I Gripe "ii

Reumatismo I Ciatica
• TogaI: auxilia a eliminação do áddo IÍric9. Nã.o exerce qualquer açio
depresstva, ' 05 comprimidónle-'Togál díssolvidõ! em 3gU'. são facéi. de
tomar. iI\ilhare, de médicos atestam a sua eficácia. Togai é medicamento
que se pode tornar com absoluta confiança.

-

Para B�� ("fue cunhc:ccllI n .tH:{,'l1ia tias l\(._\ítCi:! de iH�onia -. a sensa�ão
!(J/J curpu dolorido, dQS ulú.,culf)� can�:::_ldos que nã� conseg'UCHl .telaxar
� e -� é rC{'ryllICJld;ivel faz�r c�ta exppriência: deite-se súôhre a cama (senl
tra\t":s�ei1�(_H e dibteJlda-r:c co:nlpleL�lnente. E&preguicc cada nlúsculo - do
:r, ..��1.."úço ilS llHIltas dos pé.�. Sinta -vibrar pelO corpo os nert'05 que se dis ...

fet\dct\l, Lcvnntc rt pabeç,'1 c relaxe o:'> nlcnlhros� nrú�{'ulos e nervo::;. ,ro_
I!€; verá C!..l!!!O dC::;8p�r�'{'c a fle:'_l'agrarll:p;('l opr'�S:�;if),

/

- O advellfó de 1:U:n r�bus
to menino: oeorrido' <tWá 15 do
fluente anês, .na Secção:" de Ma
ternídàdé do Hospital ·"Santa
Isabél", é o niotiv-o da alég'ria
qUe reina no lar do sr. Móy-;
sío Pitz e sra. Bernardína-Pí-
tz. "

.-:. Acha-se enriqueclcto, tam
bem Icóm o nascímeuto de um

íntel\es.sal1te meriírid, 'o lar d9; ; ........,........,-............'"-'�'"'"""............_..;..,-

casal Avelino Péfeira�Edel-< I,traud' M. Pereira, tendo o feliz, J
evento se verificado dia 17 do
corrente' ntês, na residência
dos pais.

DrA
por BAGA E.wAivn

..21 DE NOVi!lMBRO
J:;ua e .rúr:;jt�r prometem aí

l5.uma sozte aos .. que forem
muito prvJenfé; o dia todo.
Regem dír Í1eiro, leis, esportes.
al.ímentação e viagens aquatí
cas,

(I:; Nascidos Nesta Data -

Pr- .�dentes, astutos. eloquentes.
c""nvificentes, exercem altos
cargos.r r s

um suspiro.
A busca ao'madurissimo fo

ta:gido foi infrutifera durante

Ivarias semanas até que foi "

. ,

confiada a uma jovem inves- ": � l '-

Itigadora. Eigmund Engeh .caiu que abandonaram nas suas Para impedir que as crian- I com isto
na rede da graciosa policial e

t
-

..

d P '0 t dI' +' 1 o dizer-lhes que serão
deixou-se prender com muita m�o� � proprra VI � e .os.. 1 -

ças tenham me os !,SePf!COS mesm

dignidade 'No dia seguinte um prsos bens, E tod,a::> as velhze�, (dos animais, do escurc e coi- fechados no quarto se não se

. '. Ii d I dinheiro e romantlco cava el- ,..
•

d \

Jornal de Çlucago pub ican o
� 1'0. haviam de!:lapal'ecido sem sas semelhantes 1 t;; preCISO emendarem, e um gran e ma,

ads fotdograf1lhas da

b�tlalhea!logavne�-I deixar vestigios. CalcltlandiJ que os !)ais não CO" excedam para o sistema. nervo dá cri-
a e o ve .0 esper a _-

.,.

tido de preto. colarinho duro que muit�s mulheres deviam

I
em tais advertimentos e, es-

'2 plastrão, acompanhava-as I ter prefer-ido calar a sua des- pecialrnente, em tais ameaças ,.-.. -(-AIX·0-'I:S fu�NEBREScom um sorridente comentá- ventura; um quadro comple- Por exemplo reoetir ii cada
.

I; I; .....

rio' "Não se fiem nos octogc-I' .o das empresas galantes do '-.
'111Tics". Y"P.J'hnf,o pIH'cet!u loge] impQS- instante que tornem CUIdada

às m�--------��------�----------------------------,---------

Muitas mulheres encaram a palavra
.. girrástica "

com verdadeiro pa

vort Preferem passar tôda a sorte de torturas ehtnesas a fazer diaria
mente uns quinze minutos de ginástica saudável. Outras existem que
não conseguem fazer qualquer especte de cxer cicio. Em ambos os casos.

ção da ginástica díarra, simples e ritmada. Mas felizmente existe um

estas mulheres desconhecem o quanto (! agradável. e revigorante a rea

meio têrrno, capaz de contentar a tõdas - gostem ou não de ginástica.

Sabemos que o exercício rrtmado teu! por firn relaxar 05 lT1US'CU'"

Jus tensos c ativar a circulação do sangue, E já que a ginás.tica de ge.
11uflexão não é O seu

•. furte" I que tal: o contrártoa Distender-se, espre
guir;ar-se. Espr'eg'uiçar ê hoje UIlI rernédio conheckto c recomendado pa
ra alivi�l' as tensões do corpo c do cspírtto. Também deve fazer parte
do tratamento de beleza diário de íõda mulher. Não requer equipamen
to, traje ou lugar especial. Duração: apenas 15: minutos diários,

PALAVRAS (RUlADAS

....-..;........,..........."'"I! It--'-----
S:mlPLES l� 11U�UOS08

I! � l?reçvs Módicos �

II E�Il"ReSÃ FUNERA'RIA
I: K.R E n '1' Z, E R

Viaja�es:

1

'I

,/

A ARTE Dl!; 'rOMAR O
HOHIZONTAlS: I PULSO E' VELHA COMO O

1 _... Arvore {'uja madeira TglVIPO - Na aurora da Me
é própria para construções: 2 dicina muito antes da desco-
� Dispendioso. 3 - ApelIdo '.,- ,

de Edie: satisfazer-se. 4 - berta da cllculaçao sangm

)Ylinerio; governador do Bra- nea, os médicos chineses e in- empiricamente segundo
sil. 5 - Nome de homen:. 6 dus tomavam o pulso aos do- idéias rúédicas primitivas,
- Géncro de plantas (p1.); a

entes Sabiam eles assim que tinhàm livre curso naquela
Gegunda pessoa. 7 - Porco; .. .. _. ,. ,

c:ontrario à 111(.ra1. 3 - Primi- eXlSte urna mlsterlOsa relaçao distante época'.
tivo: fJ - Pegajoso (fig.). entre êste último e a doença CARÉNCIA DE "ME'DICOS

. í VERTICAIS:
._�

ou a saúde. Aparentemente, o DE FAMILIA" UMA VELHI'-
.

1 -Pimpolho. 2 - Nos pés índice do pulso era medido SSIMA' H1STO'RIA - Aque-

j ou nas mão;". ::I - Letra gre- • 'éd d.1!,

4' pela resol'raca-o dD pro'pr'lo c· bom mico e J..amilia es-
ga: zOinbar; atmosfera. -

- _.
'

I Expectativa. 5 - Verdadeiro; médico, provavelmente numa tá desaparecendo na Améri-

golfo do Oceano Indico· 6 -

média de cêrca de quatro ba- ca, prOvoéando verdadeira
,

r Ãboboda; r2UlH? 7 - Réd�z.o tidas por respiração. Tal é a consterimção. Todavia, tal es
I pó; do verbo 1'11'. 8 - Llgel-
! rcza: no jogo de bilhar. 9 - declaração do dr. Bedford na tado de coisas não representa

I Sentença ínfalív.cl {fig. I. grande publicação "Revista novo problema. l.onge diSso!

i,. __ _: -II
Britânica de Cardiologia"., Uma publicação de respeito.·o

I
11-

-

I E' nat1;!l'almente evidente

I !
que, nesSas ocasiões, tanto 'o

I médico como Q pacIente esti-
I veram perfeitamente à von�a

de. Proseguindo, {} l'eferid(,

especialista afirma; "0 médico
�hinês visitava seus doentes

pela manhã, em jejum, e quan-,;
do lívre de pl'eocupações

-

�

os médicos _::. que cada iwal
sómente cura uma só' doença.
O país está saturado desses

L' lJD':;;:;'Piel que \'oce -lenha JlE�s;;;.ado tndf! () dia dentada e sinta-se
�b�ira í}l(·.ft.PHZ ete dc.:-;dobrar-st;. eJ1� poucos rnínuto5 de "esprcguiçrunen
tb-" ::=;ão alivio inlediato. F�fl.ç-a a<; ntebIllâS distensões de pé - levantando
fI.,; bniCos pcrpcll(Ucul•.u'rnel"lte- sôhre a Cnbe('H. queixo para cima. na pon
ta do:'i pés. F.spichc-sc o IllUi3 pc��üvel. de:;:creva UIll circulo corn 03 bra
C;OS c rC]:1xe OS lnúsculo�,. JCnt::nnente. cornplctarneDtú. Dobre o tronco�
{leixe pender os braços c procur(-! tocar n- solo corn os dedo�.;. l\1e?tno que
11.].0 o consi€"2 agorn. \.'Dei: o f.:u'á enl poucos dias.

'"l'oda3 a..:i p.artc" do :�Oi po r ..€:cessítalu, dd exercicio. Para a linha da
cintura. pnr cxcJnplo. é ir.dispcnsúvel ttnl pouco d� ginástica, Faca () �e

guinle: lenmt .. 0' lH"ÇCS lCntnlllf1,te. dobre-os c cruze- os ded�s atrás
da nuca. Repita o In4)\'inl�11tG nt\"el"FaS vêzes. E::-;tc eX/�n�jC"io é também
'recome-nd.=tYcl pHr�1 n. bO'l !"l.:Jstur:-..

Para dcsen\.·oIye-r n :J,)'__:>to f"",-icnda O� brc.lÇOS horizontahuent.e
a frente. unindo 'lS �o�ht'; das nl;t(l�.... Faça unl 111ovimcnfo cirCUlar
u::; líldnl�. !.Clnpre ;i aHur:l rio::. {Jlrbro�. Repita-o dh'ersas Vezes.

generalizando-

I
I '
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li Bolos Confeitados !
I� MODElOS ARHSTlCOS, PARA CASA�NTOS, �.

I� ANIVERSA'RIOS,
.

P�IMEIRA COMUNHÁO E
-

E .,�.... BATIZADOS �� .. �

! � INFORMAçõES COM SIÃ. MOltER
!e .

lUTA BOA VISTA, 480 -:-' (Paixa. D'âgilll) ;::

lIa Telefone, f�3�O ...t" cê
____•__.............._.......__.......__........... �__o..; �UIUlllllflinl'lllIIIIJlinjululllllflIIIJilllJfrrimllfllf!UlJlJII11;mJllllm;�

islau
VEN'.DE Casimiras. 'f.ro.pica.i�, AIP!lC;lS •. Cam}lraias, Ga
bardmes; LINHOS: NaCIOnaiS e Estrangeiros.

. 000--------

Agora PELO NOVe PLANO DE PAGAl\IENTO � Em

QUE está demonstrado que
a Páscoa não é uma festa pro-·
priamente cristã, nem hebrái
ca, nem dos romanos; dos gre
gos, dos egípcios, dos indús,
dos chinêses ou dos drUiddas,
pois todos os povos, em iodos
os tempos, sempre fésfejar�
lia mesma época do ano. em
iJorn com vários nomes 'e in
tenções, () equinóxio da Pri
mavera. '

.

QUE Dolores deI REo e Ra
'Hem Novarro são primoS' é
'lmbos nuturais da cidade de
Durango. no México.

QUJ<,i há, nó inundo, aproxi
Hludamente, 'dez míl especies
de orquídeas. ,

QUE o primeiro
ópera çonstruído no mundo
f{li o "San Cassaillo" di.! Ve-'
nf!Za, inaugurado: em 1637·
QUE. IJegunrlo uma estatís'

tica recentemente publicada
nos Estadas Unidos, naf!uela
nação' enquanto ;;;13 fuma lim
-p a+'!.l�A aS-m!3UIIlI 'cqn.Iu1'..T.:J
garro;;;..

.

QUE (1 rei HeÚl'lqué vru,
da Inglaterra, chegou a pos
HUÜ' em suas faleonerias mais
de mil falepes de' caça; e que,
para alimentar essa enorme
quantidade I de aves de rapi
na; eram abatidos diarjamen.'
te dois bois.

fwardopan: o p;.!"·coyu I' qlt�j_·:(): aiu:íXt'" �I cabeca para fl frente e principje
U1l1 nlG\'lnl�ntí) cn'culéU· .:?OPl a er.hc�?"·a.• da. direita para a c:::qtterda c vi
ce-versa. Feche os olho:-o, relax(' os nervos. relaxe o espírito. - continui
COln os lllQvinlcntos circuldre,..; (' \-crá conlO �c evaporanl as tensões acu
muladas dur:mte o dia,

1\1a.s !::;e \�OC(I é luna das tlluitas n ..ulhercs que p�nsa ser a�solutanlen
te impos�i�'cl bze1' qualqncr gillÚ�tiC:l ou t:port durante "aql.lêles dias",
.os cxerclClOS citados ser.J.o muito eficazes c agradáveis. Entretanto. uma

. ,g':-a.ndc lnaioria ainda acredita no ",tabu.·· de não f�n;er quatquer exer
-CH;l� durante o período ... Se \.'Coei! qUiser s::.?bct' o que recomendam as
lned.cos para estas oeasiõ<e5, solicite o. livreto grátis �Sel' quase mulher...
.e ser feliz". enviando nome e C'ndereço a Anita Gnlvão, Dpto. 3 - ex. i
�ostal 5030 -:- São. Paulo. Fi é claro que para garantir seu confõrto e se- rgurança d�ran�te "o;lqueles di:ls", voce usará J\lodcss - super-absorven
te - a protcçao sanitária ele .tôda.mulher moderna.

LADISLAU A1FAJATf
�

•

;:!'.
-

. RuA 15 D$ �OV�RO, N". 588 Ia 596
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Suba um ·ANDAR ,"economize

nhores
Recebemos

Comerciante!
sabão Cristal
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no z I E p
lun aç-o d lube E a. y. .

historicos sõbre a tradicional agremiação desportiva e social bru�quense '0,,; ..

I
resta de Inauguracão foi quat- vaerd. A 9 !ln revcretro de 1.936, sr. Norival Paes Loureiro, sendo síros modernos e ii. altura. do pro- . Hoje Ingo nanaux, aux�Ua.lio
quer coisa de notâvel, pois cons- foi inaugurada a bibliotéca sob <)u" n êsse ano levanta o Clube, gresso Sochl e Esportivo de

I
}lor desporttstas de mérito, .P!it,- .

tituiIt-se numa das maiores já (I tiroc!nio de l\yrcs Gevnerd, brilhantemente, o titulo de eam- Brusque. .\. �4 de outubro do
. neja ..ovos rumos pata o Clúb.�,.

realizadas em Brusque, encon- sendo a llrimeira soeledade peão da ".\.S"I", chegando a. mesmo ano é solenemente lança- planos êsses que' não quer' m,,�
trando-so presente o representan- Brusqmmse que introduziu uma disputar" campeonato estadual. da!.'.. pedra flmdamel;lt:al do no- nifestar de público. No 'entanto

.

te di> Governador lIerclllo Luz. fonte de cultura cívico literária Em 1.941 é eleito o Dr. Eriek vo edifício, com a. presença d,e .\.yres Gevaerd, outra ngui:i.· .. d�.ii. segúir: foi: ,eleito Presidente em Brusque, Em 1.936 é eleito Bueckmann. sendo que em 1.942 altas autoridades e, g:r;i!Ude mas- inegáveis qualidades. e de' re&!s.
nos anos de 1.925 a 1.931, a des- ,\yres Gevaerrl como Presidente, assume a Prcsídêneja o sr, Au- sa popular. Em 1.9·U, ano de méritos, está executando ·em, sui':' ,

tacada figura de Antonio lUaJu- que permaneceu no cargo até g-USLO Moritz. coadjuvado por grandes ·realizações,·" "íeito .Ui-. [Una. grandes' comemo.raç6.es. <ttí.�!í';che, coadjuvado por Vitor Alde- 1.939, encluanto que em jUlIho RIlY RI'"udão e Manoel Corrêa. tonio Haendchen como Preslden- do então serão
. home,.agéadQ.!l

mar Gevaerd. Nos anos de 1.929- de 1.937 era, le\'ada R efeito a ('\ O!5 de llg.,!sto foi lançada pelo te , Começa" nesse .ano a. grande .

os vetnos atletas que. enveriá!;.:
30, patrocinou o Paysandú o ma- primeira festa Junina, de cunho Clube a Cáml.anha em !>l'ól da obra de Anselmo l\leyer, o dedl- ram � camisa dn Cl�be e 05 �o:,_,íor campeonato de futeból muní- estritamente regional, fCSÜl, essa "",,laçai) lirasileira, de grande cauo propujsur da grande sf.de
eípat, ate então reaüzauo em que vem se sucedcnuo através repcrcussâe, recebendo nessa 0- socíat, o qual, deixando de llilio.
Brus(!ue. EIll 12 de nuvemuro de tIos anos, sempre revestida rIl) ca síão a nourusa visita do Gal�

seus afazeres. ent.regnu-se de cor-
1.933 é inaugurada a antiga sê- máxtm-i brilhanthI'llO. CODl ;J sua N{'wL'Jn Cnvatcantt, Cmt. da 5�

pu e alma na constrnção da no-
de social co.m gT'andes festejvs. t.rnutetonn.t Cor s-Ldu du ("acho. U!\1� sendo q\U� � campanba ren-

va Praç;.l. de Esportes e d!\. sédf";
�nlJ " I�rcsi�léncin. d� Vitor Ge- Em. 1.1t40 é "leito l'rcsidl'ntc" deu a apreciá vet quantãa de c,,� "'!rDndo a levanU,-l:& e lll)bri�la.

Em 1.94;; é eleito o sr. E'rico Ap
pel. !:m 1.946 assume '" Presi

dência r) esforçado Alfredo Koeh

ler, t_'l.mbem um dos construta
tes da séde, enqu2.nto que em

1.941 Ant9nio Haendehen assu.

me !!. Presidência. Em 1.9ol8 Car

los Cid Renaux assume a Pre�

sidência. entregando-a.
Renaux, de saudosa memorial

pelo esforço empregado em ])rl1l
do engrandecimento d() Clube, 'O

qual é substituido em junho por

Antonio l:Iaend(,hen, após o seu

desaparecimento, de t;rágica. me
mória.: Antonio H1I.endchen deS

dobrou-se em atividades, conse

guindo 'lue �m novembro, fo.

se inaugurada a monumental sé

de. c"m 3 dbs de deslumbrantes

festl'jos, os quais contaram com'
a presenr.'t do Govern.:1.dot elo

Estado, Dr. .\cderbal Ramos da

Si1\'a c do
.

grande mundo

esporth'" da nossa teua:
e d ... s estados ,·isinhos. Em 1.950, .

assume novamente a Presidência
Carlos Cid Renanx, que teve 11-

Jtla. fecund2. gestão, de yez que
uS p�ys:1ndu?.nos yiram lllll. VC_·

lho sonho realizado. qual seja o

inauguração das lllqniba.nca,- ,"
das. o que veiu aumentar () seu

grande pa.trimõnio. Em 1.951 as

sume a Presidêneia a figura jo
vem e simpitlc::'. de Ingo Renaux, ':
que foi reeleito para o ano de

1.952. Inteligente, eapaz e traba
lhador. Ine!o ReJl:lux, dedicou-se

'lais a. procura,· (le·um título que ..

satisfisesse a grande torcida,. ,

tendo sido coroada sua intenção,.'
com �, con'luista, brilhante sob'

todos os méritos, do Torneio Ex-:
tra de 19.32, d:;o., LBF.·

I:XPEDIENTli
Aaslnatu�u:

ANlJAL
.

SEl\'1ESTRAL . . . . . . . o • • ,

N. AVULSO � . . • . _ _ . . . •

Creado a lU de dezembro de

1918, o Clube Esportivo Paysan
dú., �Il�di"do na Cidade de Brus ..

que, 'é hoje, sem. dlh'ida ncnnu

ma, um orgulbo para todo I) es

porte do PíliS, gr;u;as ao esrorco
dos desportistas paquela progres
sista cídade. 4

.
�'11a imponente

séde, o seu campo dé futeból, e,
finalmente o seu impressionante
patrimonio, razern daquêle Clube

um conjunto, um todo gra.ndio·
so, que nada deixa a desejar en

tre os maíores do Bn.sil e torna
o um desmedido orgulho para
tuch:105 os t�a.ta:rinellsc.

CTt 100,9' '

Cr$ 60,08
Cr$ 0.5'

;Sucursai5� RIO: - Rua do Ouvidor n. lU6 - Fone!!
�.4;S-7634 é 13-7997. - SãO PAULO: - Rua? de
Abril n. 230 ,;_ 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-418]
BELO HORIZONTE: -:- Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: --' RJ,la João Montauri, 15. CURITIBA: _
Rua Dr. MlU'icl� 708 - 2.0 andar - Sala 233. 10J:'Ii
VILE: - Rua S. Pedro, 92.

Po rarn sc'us sócios fundadores
os senhores Vitor Atdemar Ge

vncrd, Rodolfo Moritz, ,,-\_dolío

Bauer, Augusto Morta, Rudolfo
Deiçbmann, Luiz Alves Gevae rd,
Arnoldo Moritz, Otto Demarche,
Pedro Gevacrd Sobrinho, Adolfo
Wa,I"ndowsky I! Fritz Amann,
(IUe COllcretizarrun um velho so

nho de dot.or Brusque de um

Clube onde se_ prl'.ticasse o fu
tebol e bem assim 05 demais es

portes. A 26 de janeiro de 1..919

.

GIRARDOT, Colombia.L
I thington COI1>oration, com um

Esta "Cidadf_! dàs Acadas", rendimento de 500 Kw. cada
uma das mais atraentes da f um. Em abril dêste ano, en

Colombia, comemorou em ou- trou ,em funcionamento outra

tub�o seu centenário, unidade diesel da

wori;hing-lSituada à margem do Rio t:::n, esta com uma capacidade
Magdalena, a 130 quilômetros, de 1.000 Kw... ao inesquecível Paulo Renaux.

Inici4')u� assim� o Clube, suas aeste porto fluvial, ioi, duran- Os diretores da emprêsa üYidades, de iníci() em terreno
te anos, o centro principal de fornecedora de energia elé- pertencente it firma E. V. Ruet

ligação entre Bogotá, e o ex- ,trica pretendem aumentar o
tner & Cla. Em sessão memora-

U f vel, levada ;lo efeito dia 26 �leterior.' 111a errovia, cons- rendimento da usina, até c
março de 1.922, foi decidilh a

iruida em 1910, constituiu, fim de 1953, ou princípios de compra de um terreno, para a
até que a aviação se desen'- 1954. Para êsse aumento. de construção da Praça de Espor-

1 .

1 000
'

tes, quando entio na PresidênciaVo vcsse no paIS, nos anos que '.' a 1.500 Kwo a empr·e-sa '

1tehava-se � saudoso Luiz Alba
se seguira:tn a 1920 (conv-ém escolheu unidades diesel da ni, a quem rendemos nossa sin-
Balientar, a propósito, que a Worthington, porque os estu- Ce'ra homenagem. Õ terreno roi

Colúmbia foi o primeiro pais des preliminar'2s demonstra- havido do sócio benemérit�, An-
tonio Maluche. Dia 15 de junhodas Américas a utilizar o rani que não seria econômico

transporte aéreo em larga es- a construção de uma usina 'hi
caIa); a rota prindpal' de a� droelétrica nas proximidades
cesso à capital. As cargas e da cidade e da linha de trans
passageiros eram transporta- missão até Girardot.
dos de Barranquilha até Girar- Embora o hotel vá consu!l'
dot por vapor e de Girardot grande quantidade de eletri
a Bogo1.á pela ,estrada de fer- cicladql; não será (> maior con�
2:0. ·:nidor. A crescente expan ..

P AL NETO liano era o que um pedrei-Girardot tem, porém, ou- são. das pequenas· e grandes .. ar ..

A d...· s ta do Condado de Sussex,tl'OS titulos' de

recomendação·1
indústrias na cidade, assinl s annas· as pc,encla

b
.

d O
. _.

1 AtIa tl' queria construir so re o tu-que o de mero ponto de aces-· como do núúmcro de casas re-
a rgaIllZaçao c o n-

N t
-

t r1artl' Illulo da filha de 9 anos.DO à Capital. Um escritor co- sidenciais imporia, de qual- co ar e serao es .an� -

:,omb;�.r'a dI'sse, '. . zadas. O Arcebispo de Canter·.o L quer maneira, a necessidade
te: "As belas e espaçosas ruas de aumentar a produção de e-

Esta as ,'árias armas ado' bury recusou: a permissão
de Girardot, cOln seusamplos nergia elétrica. tadas para iodos os contin- para que o anjo fosse cons'

passeÍos laterais que criam o gentes· do,·. Ex�rcito Euro- truido dizendo numa carta

mnbiÍmte de um lar e parecem peu figura o canhão norte- 10 pedreiro, textualmente:
.

,

"-'-'-''_� .

d 10� '1' "0- ma'rmore italiano se-braços· abertos para o viajim-'I A R
-

O :1':!merlCUno,_ e ;) mI une·

te. A sombra amiga das acá- A R f BEL O tros. ria uma interferencia es-

das, cOln incêndios crepitan- Ad d Outra arma norte-ameri- trangeira digna .de ser de-
tes sôbre as copas de um ver- voga o cana a ser adotada é o ca- pIorada" o

I
"'tend ..

h- t" d 90 '1' Um colunista ' do J'ornaIde intenso. A c!3Xicia· perena .'1 e em quaISquer CD- . n ao an l-aereo e mI I-

da brisa ribeirinha, que con- marnCL,asU!1MO�1!�tad'l} , metros. londrino Daily Mirrar que
- ..,.j,,,AU·

b
A

se assina Cassandra, conde-trasta com o �i�or .da �anícu-'II Edificio J I Entre as armas ritanicas
la. A canção do rio tutelar! j

i [iguram os famosos tanques nau o Arcebispo dizendo:
em cujo dorso' ariSco cabrio- _ '

. I pesados Ci:mtUdon',
'

"Eu não sei si a decisão
Iam à noite as luzes multico- A Franca contribuirá do Arcebispo se deve a ra-

res da urbe. A alegria' que se
JORGE com os aviÕes de propul- zóes estéticas {lU economi-

transborda pelas ruas e pra- , oSl\IA:el\IEIRA são a jato Mystére. cas, mas posso afirmar que
ças e que se nota em seus 11a- Viagens cIlarias entre -0- como consolo para um pai
bitantes num sitio privilegia- l<lorianopolis Blumeulia Nm cemitério inglês niio que acaba de perder a fi-

do, assegura a Girardot uma
Vice-verSa deve haver anJ'os de már� l.-h.a, é. s1111.p1es,n,lente uma

Salda de Fpolis - S horas
situação:especialíssima". ? Salda. de Blumenau 16 horas !

more italiano· ImpertInenCIa...
A cidade foi batisada com il.GENCLo\. HOTEL HOLETZ I Um f�üjo de marmore ita- -o--

o nome de um heroi colombia- , Numa corajosa denuncia
no que se· imortalizou na Ba� I contra as atividades co·
talha de Bárbula, na Vene� "I: nio se erqueça"!!! ; munistas, o Sumo Pontífice lzuela, durante a campanha de i acaba de declarar em Ro'
1814, e foi construida perto de PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A Oli'leINA. ma: ·"V:�";·
cÜufra cidade, Tacaima, eS'ta-' I FU E "Hoje em dia, não sómen-
belecida pelos conquistadores. D te esta cidade de Roma e a

Seues 60.00 habitantes atuais Italia estão em perigo: o
d d 1 IA SUA OFICINA PARA CONSERTO DO SEU RADIO!

j' mundo. l·llteu··o acha'se a-escen em (C co onos proce- BADIOS NOVOS DAS MELHORES �IARCAS!'dentes de todo o país, ou me- VALVULAS: GRANDE STOCK meacado.
'r, de '!Gliai! ...U partes do TOCA-DISCOS - AUTOMA'ftCOS!

I
"Não é preciso que eu

� -'0· !ATENÇAO ..,- NOVIDADE! 'h d'
,. . .mundo.

AGORA TAIUBEIU "DISCOS" COM GRAVAÇÕES Ales 19a quem e o mrmlgo,
Um dos grandes projetos e- SEU GOSTO, ESPEC. "ALEIVIAES" nem qual é a cor da roupa

xecuiados para comemorar o.· Rua 7 de Setembro, 449 - Blumenau que ele veste.
centenário de Girardort foi a

;
"O inimigo está

c�nstruç�o de um hotel de tu- Boletim Internacional nós da mesma fonua que
rrmo SItuado n g d '�stá além das. nossas frou'

�i���C�::n� !��:�:�?,��� O Brasil e a univofsMa �a UNO tei'���ri��o s���o: P��i1�!��
le que fica entre Girardot· e

"
devem aceitar a responsa-

Tocarma) e um dós mais mo- O ministro do Exterior do ::ação jurídica do· nosso povo. bilidade QUe lhes corres-
dernos das Américas. ' Brasil, sr. João Neves da Fon- Na Sociedade das Nações, ponde na -luta pela salva'
A construção do hotel ficou toura, chefe da delegação bra- como agora nas Nações Uni- çãó".

em 1.500.000 pesos (Cr$ _ '0 •

;ileira à Assembléia Geral, das,· a voz do Brasil levantou· --0-

12.000.000,00) e seu mobiliá- das Nações Unidas, pronun-·1 se invariavelmente para advo· Tu]a ouviste falar cer·

,rio €m cêrca de 200·000 pe- dou um discurso no plena- . gar as mesmas soluções de tamente, na Carta do� Di
sos (cêrca de CrS ... , . , .

rio expondo certos, pontos de itlstiça, a· igualdade das sobe· reitos do Hom,em.
1.600,00Q,00). A isso se deve vista da política externa de ranias, a igualdade de oportu· Pois eu DOSSO te anunciar
ajuntar 325.000 pesos (cêrca nosso país.. nidades economicas, a univer· hoje que ;stá se cogitando
de Cr$ 2.600.000,00) para i11S- São tod�s eles conforme a salidade dos institutos inter· 'o:k preparação de uma Car
talaçôes de ar condicionado, uma longa tradição diplomá� nacionai§ pela partiCipação de ta dos Direitos do Animal.
lavanderias elétricas, telefo- tica, muito anteriores. mesmo quantos estejam em condições Esta carta, anligo leitor,
nes automáticos, étc. à organização política dos po- de cumprir as exigencias das �stá sendo preparada por
A construçãó do hotel é u- vos nas grandes sociedades iJ.}- suas regras. 12'5 '12íases reunid?s na Fede-.·ma prova de confiança Que os ternacionais. O sr . .João Nev.!s reiendeu I raçao _ InternaCl�nal. para
"nstl'utores d-ePom.tlm1l'1A ex- Na conferencia de Haia sus- a presença na CNU de mui- Proteçao aos AnImaiS.

tos países, cuja· ausencia em Neste mOlllento, a Fede
seus trabalho.: retira um pouco ração acha-se em sessão em

da sua autoridade. L.eíden. na Holanda·
A Cál'ta dos Direitos do

Animal, te�l'á 40 artigos en

tre os quais figuram os se-

guintes:
.

"Os cachorro1> tem o di
reito de não receher ponta-
pés, .

"Os peixes tem o direito
de não ser expostDs em vi
trine de :restaurante en

quanto estiverem vivos.

(tli realizada a. primeira Assem ...

bléia. tendo sido eleita a Direto

ria. cabendo il direção suprema

de 1.924 foi solenemente inaugu·
rada ,. Praça de Esportes, sob a

Presidência de Vitor Gevaerd, o

presidente (1os llresidentes. ii.

não esquecendo os·�óelos. 'funt
dadores e h'moÍ'ário$:

.. ..

:
SO'CIOS FUNDADORES::.\';'

doUo WalendowskJ', A·dol�o Da':
uer, Augusto ,Moritz, ...AinolilQ
lItoritz, :Fritz ,\mi\ll:lt, 'LuiZ,· Ge�
\'aerd, Otto Demárche,· Pédro Ge
Taenl, Rodolfó Moritz, !todDlfo;
Tleichmann e Vitor G"vaerd.·

.

SO'CIOS BENEME'!tITOS: CoD;t
sul CarIas Ren;J,ux, Adolfo.,W:il,
lendowsky, .'l.nt�ni6 Ma!uêht�
Alfrédo Kolller, Anselmo Ma,YÀ!f, '

.\yres Gevaerd,
.

Artui AppeJ,
Bnm') "lorHz, Dr.· Erjck .Bue,ck
mann. E'rico Appel, Fritz Aman!1
e ntn Ge":>erd: SO'elOs l'cO*
:SOltA'RIO:": .\úerbal· Rllm?S :dIL
Si'"a, Paulo n"naux._é_ ott,:Q .. !te_c.
naus.

� '�.'
Em fevereiro dêste ·;uw, elegeu·

o Passandú o seguinte Conse,..
lho DeUbel'ath'o: Dr. Erick Bueé�.
'kmann. Pr-_"idente, �yrei; Ge

\'aerd, S.,eteUrio.· Alfred� ,l{oeh-.

PAYSANDU',
ler, Joa<j:uim ,Feueira Net<!,· Bru
no lH�Juche, Teu. EugeniO" Koso.s
wsk,', Pédro :\loreI;, Artur .lá.

covicz, Dr. Carlos lIIoritz, Car16s:
'Cid lÚnaux, Dr. Guilhermé<Re-'
nalL-":, Armando Poli, Geraldo

stotz, Roberto Correa, Eulift<t l'e
,

terma.un. Walter Appel, Àrno ita.�
ilovicz, ""rtur Kirstenmaeher,' Jii�'
sé Boiteaux Piaza (2.0 Seeret:.árto)�
.\rtur S!'.ssi, ,Dr. José .Trida.vam
,e Kurt Schloesser, além de· to�'

· d<Js, os sócios" beneméritós q1).t··
·

são
.

memb·ros· do Consélho D·é�:

O CLICHÊ ACIMA FIXA UM ASPECTO DA SE'DE DO
DAS MAIS LINDAS DO ESTAD O

UMA

!

IS

; U.:HH,5lJ. Elll 1.942, a 13 de nd

vClnbro, realiza-se o 2: o Con

gresso de B.otsilidade, com toda

solcnitla(1e, e de grande reper ...

.cussl1oo Em 1.9-13 é eleito Prcói-A,mas/ marmore e ani
"Nenhmll

BANCO SUL DO BRASIL SIA

-
-

-

•!�mmnmmmmnlmllmilnm!mllmlmmllmmnlllll1ll1mIlUtnmL

(FUNDADO NO ANO DE 1920)

DEPóSITOS (JUROS ATE' 4)%)
TRANSFERENCIAS

COBRANÇAS
AD:Ml..7·USTRAÇAO DE BENS

,,�:�-<��:::::�:�:!I��=c;:::�:��, �"<-,�i

sr} CnnsuJ C?�rlos Rcnaux. na inl

jJorl,mcla de Cr$ 500000,00, para
a consf}'ução da no'va. séde �o

cial. imponente obra. de arte c

hom gosto, com todos os requi-

dente -o sr, Adolfo 'Valendowsyk.

anim:al pode
}"I.... ;, de nhrit de 1.943, recebe o

Clulle gr�nde <Ioação do saudo-

ser carregado por um ser

humano em forma que lhB

;,eja dolorosa". Dolorosa

para o animal, claro está ..
.

-

NO INVfRNO
BOM PARA

TODO TEMPO
R'EfRIGE-f'

OU NO VERÃO
COMPRAR O SEU
RADOR MORGE

",

(\)nserva os alimentos em

TEMPERATURA CONTROLADA
chado, J,.lme
Jar01-';'C7..
Merei! i10!l esforços de seus' a�

· negaoos ·dirigentes e sócios; .�
'. Pa.\'sandú. : possuidor. qu.e· é, ·de

patdmônio esportivo ',de
Santa Catàrina e po�suindo:l!.

do Sul do Brasil,. f,�
atul\lmente, 'c!>n1o. um: sól: qnt
despontou no eéu do esport;e
nacional e·· que irradià "eus· .Pq;,

· derosos ralO'S· de luz, acalentaiul0
e ilumlna.�do, eom sua. esplendq
rosa séde, .como tun e*émplo .�
dificante 110 quanto póde:tp. a: fé
e o esforço, ,qu1\ndo �onjuiados

, em pról de um empretndmtento
m'bilitant�; ,qual, seja·· o. éngran:',

· declmento da raça, atraíTés: da
d() esporte.

Já passou a época em que refrigerador
era considerado, por muita gente, ob·
jcto de luxo, para os dias c.]e calor.
Refrigerador é hoje uma utilidade do
mésüca tão importante como o fogão
e o filtro esterilizador. Notge, um dos
mais aperfeiçoados refrigeradores da
atualidade, é parte integrante da vida
no lar, em todos os momentos· Permi-
1e às donas-de-casa manter a pureza
dos alimentos, armazenadós para tôda
a semana, conservando-os na tempera
tura está\'el de que necessitam no in
ve1'110 como no verâo_ Norge propor
cioila economia, conforto e saudeI

CONCESSIONARIOS:· r e

BANCO'
.

INDU'STRIA E (OME'ROO DE SANTA
"- l\-iatriz: I T A J A r

de Fevereiro de 1935

CATARINA.
Fundado e.pl 23

Capital integralizado
Aumento de Capital

Ii:ndcrcço Telcg "INCO"

Cr$ 22.500.000,00
27.500.ÓOO,00

Fundo de reserva ..

Total do não exigivel Cr$ 80.000,000,00

Totál aos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS _t)RAÇ\S DO ES

TADO DE SANTA CA'l'ARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIDA
TaJYas de Depó·itos

DEPO'SITOS A PRAZO FlXO
Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2%
Prazo mínimo de 12 mêses 6�
DEPO'SITOS DE AVISO PREt:vIO
Aviso de 60 dias 4%
Aviso de 90 dias 4. 112%
Aviso de 120 diu 5%

� CAPITALIZACAO SEIHESTRAL ==
ABRA UMA CONTA NO ';;>1 N C O" E PAG UE COM t:HE�UE -

......

4,112%
4%

NA FAZENDA,
MUNiVlP'ÁL

. Está s�nd� cobrado; d�
rante êste mês, o unPQsto
predial (2.0 semestre) 'e
ta)!:as de conswuo d1agua,
até o dia 15· ...

Depógjtos a vista (sem limite) 2%
DEPO'SITOS LIMITADOS
Limit� de Cr$ 2'ilO.OOO,OO
Limite de Cr$ 51)0.000,00
DEPO'srrDS POPlJLARES
Limite de Cr$ 100.000,00 5%·
(Q"etiradas semanais Cr$ 20.000,00)

NA COLETQIUA
FEDERAL·

Durant� êste mês; será
feitu I) adicioúal rer;titu1�
\'101.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Mnda'
memória

op
OS]·· responsáveis

Hermlng,

r.
no classigo returno

';') de ter a decísão do- caso se.

�lado a 2tJ de outubro e só-
,,'ell'alll em
QstitUlo o

mente ago:ra, vem rl� -ser Pl!"
uUrada' em boletim.

x Palmeiras,
domingo passado um, fato-ex
tra e que nem por todos fo í

notado, já que no momento

carreira esportiva, os mais
Irnncos elogios, dada à sua

conduta sempre exemplar
dentro das quatro linhas do

1
I

I
I

exato em que o mesmo se ve

rificou, a .torcida delirava com Id conquista do primeiro ten-
lo dos alvi-vcl'des.'

Fê-Io o veteranlsslnio Au

gusto. Jogador e desportistas
sempre admirado por toda a

torcida blumenauense, Mere-
ccu ele da crônica esportiva
falada e escrita, em toda sua

COCHile DE
AlcaTRãO
xaVIER

"lt'". euegea b�'-"" I Prevtuaee..

çOnUA1'!'�, pots-, tcmundc U C:lgn�t,
r;:t(' Alcatrã,. XBlvi�t_ À ba�;.tic

.

�lcatrão. 1Ja!r;amê,:d� t'1!U. alc.;.;çu.t
• outros medicamentes de t;rau·

.. valo.t. o Ccgnac de A�catrão .

.%avier ê o ruais seguro peeven

t;vo contra a� mo!:.'sua.1 puhno-
!U\rt:$ Se _i� previdcnt E • tenha �

e'!a um lt'as!:".Q <ln .ç'.)�c �!t.
.
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SI EI
A

Oswaldo .Aranha

'Vice-versa

S:�;d3 de Fp"Us - 8 JlOT:!S

I
't
ISaida, de f:lumen:>.u 16 horas

AGJ,::-;Cl:\ HO'rEL IIOLETZ

C' Cr1 CO

" u

ANJARCTICA
BriJsiI RIO, 20 (Meridional)' - O I RIO. 20 (Meridional) - O

'víin;..stro da Guerra assinou Presidente da Bcpúbltca assí-
. -ortarta excluindo da reserva, I nou ato no Ministério do Tra

];1 segunda classe do Exercito,
.

1)"I1ho nomeando o sr. Cassia-
1S scgu in í.cs aspirantes a ofi- no Ricardo para Chefe do Es
-íal: critorio de Propaganda e Ex-
Luiz Híldcbrando Pereira da pnnsão, Comercial do Brasil

I
Silva. Antonio Angelo Aba- em t>al'is. O sr. Cassiano Rí
'avguana, Israél Nushenwig. "m'do'é membro da 'Academia
.)"lavio Traballi Camargo e Ra- Brasileira de Letras, escritor,
niro Stelmach. autor, de várias obras e anti-
Determinou a demissão o Ia go jornalista, tendo colabora

'o de esses militares exerce- do cm vários orgãos da im- ITln atividades comunistas, coo prenso, inclusívc como dine
'orme foi apurado em ínquê- 101" de i'A Manhã". desta Capi- I
rito.

.

I tal C que vinha desempanhau- l
DESIGNADO PAltA I rlo ;11, 'Fllnt:õl'!' I1ro rlir4'1nr Ib j'

�EitVHt 1�I\'1 fIA!US- I dll"ca "A Noite". ,

Casa A 5!lCA ITAL"
@ Pijamas

De nUJior consomo em todo o
2a. são distribuídas pela

no Varejo c-s 1,50
,Oervejaria Catarinense S .. A.

JOINVILLE

Camisas b Cuecas
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