
."
-

1

nfiS�,�1S 1 (Hill-,i'! ;�I?Ú('" (. f"-"_fií1i'f .i
('rles. O gO\'t:.:l'tlu. corno se sa

be, esta Cnlt)él'd:l.tido na poli
tica d€ res trtcões ás compras
do p,::ds. "" áreu das moedas

J
converaivcrs €, :!O mesmo t'ern-

Ip.i, no aumento das ...·e!ldas

.los tti,o;-',,; proclutuo" \"1""FIO I
Q mdhül'':< li" .1 .. -' oi

hO_'�l_-'_�""__
'"

I J----------�-R..,.,--d-.-A-ã-.-<li-o-ti�e-lll""III-"'-"':'·'------------""";'-"""�-----��'""""�"-�'_-,,"';""'-,--,"-"""--,---.....;.z----..,.---�"""""-�--·;,c.mer,.j,ü ANO IX \ Elia I'ÁG Fand... J.lil .nd. Xtol.: "NAÇJlO"
.·iVUPAVs: U:eA NOVEMBRu fiE l!i;;�

ClUA:a PosW. 31

�:::It���� �;':Z�7:::�j, ,�,c�t I
rúri.;-.l.:,i': ..�·� dê C,-;F·. d�i'2t ....T aa

-

czxrsr. iE n.j�-. -:id.�i ti ;,.t3.d ..�.::

c (LUI

Plano de Bcousfrução de� ::�>-,dl!Pron Socorro e necrotério
com sala para autópsias

r

LIITE DI

MAGN�SIA

c p STO
(ali .rk!1alo
ri. _gn(,.i"l

La:laU".
Itlltl-lletdo

cenua lU

uiu. lia...

a..lu... " ..lo

....tl'in"f!"te.

Um p,oduto ,Jo •

Ui. UCOR DE CiCiO XU1ER S/A

o REUNViO DA BANCADA PESSEDISTA
F_polís., 20 (A. Mercur'io) - Afim de assentar diretrizes

rclatívamcnte á aprovação da Lei Orcamcntaría Muriicípal pa
ra 1953 e tratar de outros interesses do Partido. esteve reu-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�LU;vmNAll, 22-11-1%:'!

,t, f.N· E M'Â S

Ci:ne Blu
HOJE 'AS 3 HORAS: - HOWARD DUFF - MARTA TO�
REM - PHILIP FRIEND

(LASSES PRODUTORAS
tlLUMENAIJ

o E

Dr. �8ncarelD'.

., .

"��.�_""""K�\'
Pessoa' relacionada, de lfll'gO tirocínío em atividade co

mercial, coloca-se a disposição do comércio e indústria de Blu
menau como representante em Porto Alegre ou todo o interior
do Rio Grande do Sul.

Dirigir cartas a Anlonio Cardoso de
Postal, 534 _:. PORTO ALEGRE.

Não é eríisíe. é clen
·tist;� !

�onheça O real 'c autentí
do Hipnotismo científico,
COiU· o l1:dmewo. verda
deiro, . hipnotizador. .�ue
nos' visita:,...,- NOTAVEL!
�NC�IVEL '! .. INDES
CRITIVEL! ...

VENDE-SE por pret:o uaraüsstmo
um <lUlll'W p:\.ra. casal,
'rrat:u' ã Ru!l. lã de N()v�Jnbro,

HOTEL JO.HNSCHER

O mais conceituado e tra
dicional Hotel de Curitiba

HOJE 'AS 3 HORAS: - Um giguntesco,ifUme doeument:íril1
maglstralmenre produzldo llela Warner- Bras:

OlU

MOTORES DIESEL GRtJP.OS GERADORES
--- MOTORES A GASOLINA

MOTORES MONOFASICOS E TRlFASICOS
-- FERR.�MEN'llAS - MAQUINAS-

CRAVES ELETRICAS DE QUALQUER TIPO
--- ROLANIEN1l0S - S'ERRAS --

RUA 15 DE NOVEMBRO. 1301 - ex. Postal 552
-B,LUl\tENAU-

n

�'IImmUfIIl1llllllmmllUlllllllmUltllmmmmlllllllmllfllllllllUllfUW .

-
�

.: E' no logar da venda que a propaganda. vende. ::
:: Anuncie Tendendo e venda anunciando peja ==-

--
--
-

I ZV M ..I RadjoMitador I-,
-

ê ('Ai voz do COl'!H;!ÍO'Cl1:tal'IneWie)' .

-=
-

FREQutNCIA 820 ReS. � ONDAS DE B65.9. MTS. �_� CAIXA. l'OSl'AL. 11I - RIO D() SUl., _

::,mmmIlUHllllmllunUllllifiIIHíllluumnUmmunUJrmmim. .,,�

I
INnrGAn�H UE VMGENS
E M' P R E SAM O R E·I R A & W E R N E R

PARTIDAS PAnA l'fA.TAI·: 7, 10 e 15,31l horas;
!'Aft'fHI..j,S PARA nl.tl:\lEN!\U: G, 8 e 15 HOTas.

HORA'RlO DAS CAMIONR'l'ES:
PARTIDAS PARA JH.V!UCNAU: , e lZ 30 1:l(�I':lg;. ,

PARTIDAS PARA l'l'A,T'..... l': !I e 17 uoras,
PASSAG&'\I: Cr$ 15.00 nos õrríhus e Cr$ 20,00 nas camlonetes .

AGtNCIA EM ITAJAI': Rua Hereilio Luz � (Ao lado da"lgreja
Matriz) - Fone, 373

AGÊ'>."<CIA .El\1 nI.Ol\1EN .
.\ U: Tra·vessa. <1 ile Fevereiro - (A

gência Bra-Blú) - Fone, 121:6
_

• ...::..... _.__o_

RODOVIÁRU) EXPRESSO BRUSQUEN,SE
LINHA DE ONIBUS ENTRE:
Ll''S'HAS BLUl\HlNAU-BRUSQ1JE

SAlDA DE BLUMENAU; - (Oe 2.:1S às 1i��Ieil'a? às 7, re, U,
U.e 16 horas) - C4,os sábados às t, lO, 13,.e.14 horas) - Aool

liJomingos às ] (} .11Or�S.
-.'

'- .00..- ,--:.,.... '.

SAlDA IlE BItUSQtJE:'- (Dias úteis'is 7,'l(ÇlG e 20 horas)
(Aos Domingos às 13 horas). .

LINHAS BRUSQt,!E-FLORIANO'l'biÍs
SAlDA DE IlRUSQUE: - (2.as à ilibados às' 6, 8, 15 e 15,15 h.
SAlDA [I}>; FLORL\cNO'I'OLIS: - (De 2.as ã S.as feins às
1, 16 e 1 í hrs.) - (Aos sábados, às 7, H e '16 lns.)

LINHAS BRUSQ-UE-I'l'AJAP'
SJUDA. DE BRUSQUE; - 2.a5 ii. Sábados àS"7 e Il)·lulr:1!1.
SAIDA DE ITáJAI': - z.as i Sábados às 8 e i:i hora.s:

LINHA lTAJAI'-JOINYILE:.
Ir O n. A R lOS:

SAIDA DE ITAJAI': - De 2.a5 a sábado. as 4. e 15,15 horas.

SAlDA DE JOINVILE: - De z.as a. sábado as 7,30 e 15,00 nrs.

LINH -i.S NOVA 'rRENTO-FLORIANQ'.POLIS
S.\lDA DE N. TRENTO - 2.as, 4.as e \6.�;;: fe:iras'·.às ., h�r:1s.
SAIU)\. DE FPOLIS. - z.as, 4.as e 6.as\ feiráll' às 1� horas.

___ _._ _.�_ I

AUIOVIA(ÃO MASSE
,

A tendendo às necessidades e conveniencia dos srs, pass:tgeiros;
a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo horario dos

seus transportes coletivos. os quais já entraram em \'jgor e

(!ue obedecerio ao seguinte:
PARTIDAS DE BLUl\lENAU: (di[damente): 6 heras - ônibus:

�I uo rn s -·ollibus; 13,:10 - oníuus; 14,30 ontbus (via. llliramá);
}'.·HtTm.\:S DE RIO 'DO SUL: (di:iriamente) 5,30 horas -, uní

nus (via Ibirah,al; 9 horas - o�ibus; 12 horas - onibus:. 15
horas - on ibus ,

EXPRESSO' RIO DO TESTO LTDJt
Omelhor e o maio r:illido ser viço Ile oníbus interurbano

entre Rio do Testo lPOInet'oue) e Blumeuau.
flOR ..A.RIO: - I'artidas tIe Blu-menau, Uua Nereu Ramos,
lHAS UTEIS, S.3Q, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,00 ]10r:1S -

AOS SAB.\.DOS; - 13,30 - 16,00 horas.
AOS DOl\IINGOS: - 8,00, - !1,OO. - 11,J(), - 13,30, - 17,3(1
e 18,15 ]10r:;'5.

Partidas de lHo do 'l't;SÜ' (Pomerode) lHAS UTEIS: � 6,00
6;3U - 7,45 - 12,O() e D,On horas•.DOMINGOS: - 6,30 -

i ,30 - 17.,00 - l:i,JO - 16,30 noras.

l'ONTUALIDADE - RAPIDEZ - SEG.lJUi\NÇA
_..,..

•
__Co_

EMPRESA AUTO VIACÃO RIO DO TESTO
,

SAlDA DE 'RIO no. TEs'ro: A's G,15, 7,15.e 12,30' nOR.{S.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 HORAS ... ,

SAlDAS DE BLUJ\1El"AU: (IJefronte ao prédio da ,Mú'tú:l., cs-
tartnensejt
DIAS DE SEMANA: - ,'iS 9, 11, rc.ae RORAS.

AOS DOMINGOS: - ãs lJ,:IO. 11. H. 13 e: 19 H0'R:�.
_*__ "

__e_

EXPRESSO BLUMENAUó2(URIlIBA
Endereço ·r�legrá.fico: HI.,l1\:t()U;;n'�ESI.

AGtNCL\, BLUl'rtENAU: Riu 15 de Nov,. nr" 313 - Fone: 1002
AGÉNCL\. CUR1'rIEA: Rua 15 de Novembro, nr; 629..'

_:t__ l!1
__*_

BLUMENAU ..JOINVltE
VL"'GENS RA.'PIDAS E SEGURAS
-- SO' NO --'-:--

EXPRESSO jlNOORINllA

.�--

.;
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luta. Mas, nas condições pre
sentes da mundo ocidental,

.

\
,Uma das melhores for

T A mas de ganhar. dólares é

promover o tUrIsmo norle-
, lan1ericano .

, nos
.

Os turistas ianques gas
tam pelo menos um bilhão
de dÓlares por ano em paÍ- Publicidade, ou a

. .

5es estrangeiros.
'

�and�, como tu prefIras -.

De i!cordo com cákul<:,<; e hOJe um setor. altamente

do Bureau de Turismo dos! c·specidizado' das ativida

Estados Unidos, os turistas' :ícs sociais.O .adido C,?mer
ncde-a�erícanos, estã.o �l-I ��al 0;1· f} ��ldo' "Culturaltua!rnente gastanao malS CF} ,!w.o sao, ll�nl podem
,oue'nunca no exterior. E:;, I /\.di.dos de Informação.
f;(!t'ase que até: o fim do ,t-

I, Pa:l'u que, tu vejas (} que
ilO :.� cifra de tais gastoR I 8 Brasil está perdendo, amí.·,'
nasse consideravelmente d(: 30 leitor, mafuta g,)bre as

�lXn bilhão de dólares. �ifras que te vou dar a se-:
Infelizmente, poucos des- guir:

tes dólares estão vindo pa- , Um bilhão de
ra () BrasiL

'

'I ;lâstam nor ano 03

f Eu iátenho dito, is� m��-· t�orte-americano:,:, . 1 �

tas vezes: O Br-asll preCIsa, Dessa soma, 261 mllúue:2
atrair os turistas norte-amr·-tl vão. pata a Europa. " .

'

II Feridas, Espinhas, M:m- II ricanos' O México sozinho conse-

11\
chas, Ulcera:'! e ReumatJ1II- I: Mas 'até agora eu tenh,} gue 178 Inilhões· de dól:n-
;';�ixm DE NOGUEffiA II pregado 110 deserto, As Íni- , ['cs dü turista ianque.

H Grande Depurath'o II :::iativas feitas para atrair I As lridias Ocidentais e a·

do sangue n : uristas são bisonhas, 1'en-: Ameiíca Central atraem 87
,-;QS e estrábicas, milhões,.
O jornal, o rádio e a te1e- E a America do Sul con·· �

visão �onstituem os n:e1ho- ; segue apenas '�8 �ilhões._ I ��
:.�� '�elCulos para atrun" tu- f Esse.s 28 mllhoes estao

1 Zi'"lsÜb. . ; repartIdos entre todos os .."

Entretanto, o Brasil nào; pdses sul-americanos,
' �t

poss�e um Adido ,de Infor-1 Nestas condiçõ�s! a, cif�a I �
maçoes em Washmgton. E l que .nos toca e IITISOrIa; �..
o l'esl:ltado é que,o: jornaís, ; Não te posso �ar acifra e- �O' racho e f:. televlsao norte- II xata porque nos, com a nos- "'("

l'
. �amencanos menCiOnam o I 5a aversão pe as est2Ílsh- ..."

B 'I ri'
,

1 '1
. �"raSl rara e supe lC13 -

cas não pOSSUlIDOS a garIs- �,

,,'I.:mente. mos dignes de fé·.. I -.'i� �'Walter Moreira Salles --:- A Europa recebe 261

mi-}'�o nosso embaíxador em: lhões, A America do Sul 28 �
Washington - é por certo I milhões de dólares.

'

t�
um Excelente embaixador. Ves a diferença tremeU-I SMas.pouco pode fazer neste da, amigo leitor,

, 'tt X A R. O P E. " ,$,sentIdo a menos aue lhe de- I
E tu sabes, como eu seI, 'Y� L A N Z E T T"[ g'em os meios necéssários, is- . como todos sabemos" a faI- I !t Caixa � l'ostal, 1025 ,*

to é, pessoal co�petente, ta q,:;e nos fazem os �ol�res. II � _ CURITIBA�,
' � ,

A Informaçao - ou a Nao exagero, SI dlsser l�"'�<';;."";;"��"S.��f...���fA�< .

'agora, mas como será possiveI
resolver o problema da guer
ra da Coréia -. se por um ar

místícío negociado, se por 1..1"

ma vitoria -eompteta das ar

ITlaS, 'que eonduzn a um ar

misticío .lmposto e aceito. e

descontada apenas :, hipótese
da derrota, porque esta não
será evidentemente examina
da por Eisenhower, Essa repo
sição de todo o problema, na

sua integridàde, correspon Je
aliás" �1 maneira pela qual 0S

republicanos conduziram ,U SWI

campanha contra a Admtnís

tração Truman, no que se re

fere à Coréia, alegando que a

política' norte-americana este-

be recordar, Dorem, que as

�/A " A

'==�""I"��.__���r='" .,.--,_. ..,_,___,._ .� ...�___..� __ .. _ _._,�.""__.�-,�) --"".", .-

O proble
1 �i(·i:r.::.�.li1a que l.H11�i paz IH�eOí:l.;]- l-'ÍahtD1 em !t1fÍf:j fi Si-li {'GnjulI
da com os comunistas, f'1I� 110', Em outras palavras, não

Pan Mun Jom, é ímposslvel". se trata apenas de saber se o

, Esse modo de ver vem por armístícío é ou não é possi
vel, nos termos discutidos até

frEisI f:an:eto

n ow r
H(lI',(UIO nos "!J!AIU08 AssomAilO.··

i"ü,ü"fti;"ii:.iJâili; uàt

A Jníorma-se de 'I'oqulo que

os altos chefes militares a cu

jo cargo está a direção das o

perações de guerra, na Coréia,
: sob a bandeira das Nações Ll

f nídas, estão preparados para

I declarar a Eisenhower, quan-
t X r 'E D i E N T l: Itr; este realizar a sua anun-

Amnamü: ciad; viagem àquele teatro,
ANUAL . . , , • " . _ . Ci'$ 10.ü,.' qHP �I uuica posstbtlídade de

�Ej)l:ESmA1J _ .•.. ' .. , .. Ci'$ 66,0. qne se chegar a um armlsti-
N. AVU,MsO ••••• , • . . •• ("Jf$' f,ri' cío , na peninsulu, "está no

8ucW'S��: RIO: .;.... Rua Eli) Ouvidor n. 1li9 - Fone. campo r! ... batalha". Em outras
: 43-7684 e \3-7897. - SAO PAULO: - Rua "I de la t' d IAbril n, 230 _ 4.0 andar _ Foues: 4-8277 ti 4-4181

' pu vras, eon .mua o espac 10

Rl!;LO HORIZONTE: _ Rua Goiás. lH. _ PORTO A. .t que me estau referindo, ';0

LEGRE: - Rua João Montauri. 15. CllRITIBA: _ ",.pre;;idrnÍf' eloíto verifíeará
Rua Dr. Murici, 708 - '2.0 ándar - Sala 233. lOIN (!lIC a maioria dos comandan-

VlL.__E_:_�__B_ua__S_._P_e_d,,"ro_._9_2_,� -.,-_�_.I t Ü'S ora no .Tavão e na Coréia

NAÇAO

NO INVERNO
Er BOM P A R A

em rtcstaque, na missão que.

Eisenhower se atribuiu,' um
aspecto inteiramente diverso
do que o que fúra ccusídera

.to nté agora como principal
E�' exato que o candidato re

publicano nunca prometeu ir

à Coréia apenas para fazer o

armlstlcío ou mesmo apenas·

para examinar- de perto as

posslbilfdades de eoriclui-Io.
Em resumo, O que fIe pro
meteu foi ir à penmsula es.tu

dar as possibilidades de le"V/ir

a guerra a uma. pronta eon-

clusão, pelo armísticio ;"1e

dia lo, em prtmeíro Iugar, ou

de outro modo, A espectativa
que se formou, pelo menos

deste lado do mundo, foi, po
rém, a de que a sua viagem
se destinava essf'ncínhnenle a

\ tentar urna pronta eonclu
são do arrntstícío. A outra al

ternativa dos resultados a que

pudesse chegar foi deíxadn
c-ru um confuso segundo pla
no, se não nas palavras do ge

I ner�l, no espirjto dos que as

I
'-'uvlr�,r,l ou leram.

Q1," os chefes militares em

serviço das Nações Unidas, na

Coréia ou no Japão, encarns-

negociações de arrnísttclo par
tiram dessa constatação,
EisenhüW0l" é chamado ago

ra, pela
míssâo q lH! t,.c.mou a si}" a abor-.
dar o estudo de toda a mate
ria como um presidente elei

to dos Estados Unidos: que é

Be-dueio. Adlmintraçic fi Oticinu: Rua SIo ruI. L
IUI - Fone 1092 - Caixa Pestal, 38.

l)ire#;or: 1\1: A U R I C I O X A V I J: 2

Redator: RAUL DE m:.IVEmA FAGlTNDES

"""

(dnserva OS alimentos em

TEMPERATURA CONTROLADA

ve errada em �at'Úi uma das tarnbem amats graduada per
tases do tratamento dado ao sonalídade militar do 'nosso,
caso. tempo. As decisões qll€, ele
Resta. saber. entretanto, se será obrigado a "tornar serão,

.os dados que levaram os dois assim, de tuna amplitude. e
partidm( em presença, no con- um alcance muito maiores do
flito da Coréia, a enviarem, que se pensava' a pr lncípio.
plenjpotencidrio� a uma éon-llVIas convem. por outro lado,'

,

ferencla 'de armistfclo, já se não esquecer que essas deci

modifica:::nn, Já não ter�I es- II sões t�rão d� ser submetldas
pa!;!}, hoje, para recapitular I

às naeoes Unídas.

üÍ1passf, mi lltar,
'�ue a guerra eslava empate e,

portanto, de que a uníca ma

nelra de acabar com ela se'ri;l
um armísticio negoclado. Ca-

1
,

VERÃO TODO TEMPO
COMPRAR O SEU REFRIGE·
RADOR MORSE

ou

proteçendo a saúde no

inverno e no verão!

sem c problema de um outro
=

angulo era inevítavel, pois e-

les se acham em presença de :
uma face da realidade diversa

-

-

o
Vollrath

ESS
& Stueber

'Já passou a época em que refrigerador
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, .arrnazenados para tóda
a semana, conservando-os na tempera
tura estável de que necessitam no in
verno como no verão" Norge propor
ciona economia, conforto e saúde!

-;
.J IORTOP[[IIS

Estará nesta cidade
dias 24, 25 e 26,
d.o corrente mês

I hospedado
. no

HOTEL '\VUER
. GES, Houpava
Seca, o sr. Erich
Guenth.e-r Fehr-

CONCESSIONARIOS:

Boletim '- Internacional

U
medicinais, on

de atf:llderá to-

\,

mann, especia
lista em pernas,
brâ<Il)s, fundas

para hêrnias e

outros apare
lhos mecanicos-

li r
illteres-

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

Os observadores políticos no

ocidente procuraram, como !�

ra natural, formular hípóte·

tares do capitalismo para uma

Não ha o menor indice dr

que semelhante ruptura da a

liança anglo-americana SObfl'

n qual Tepé"USa militarmt:n'e
a estrutura das Nações Uni

das venha a operar-se, Não h,'t

no quaãro dos interesses 6ns
dois países, nem mesmo n:...;

Icontradições que o desenvo1,
vimento histórico criou enil',!

ambos, nenhum inidicio de Ium possivel conflito. Ao con

trario, diante mesmo do cres

cente pederio do bloco comu

nista, consolida-se a aliança
do 'mundo ocidental. Se o pe-

OS
rigo russo não existisse, taI-

Ias I
vez que se verificasse o rom·,

pimento de que fal?u �talin. t
, no seu exagerado apego a for- I

mulas do marxismo.

E' pois, a presença da ;\- Imeaça bolchevista, que obriga

Ios países capitalistas a se

manterem unidos, vencendo

pacHicanlente as suas discre-I

nos, uma guerra entre l) Gl'li,

Brétanha e possíveis aliados

europeus e os Estados rui
dos à frente do hemisfério ,)

ddental?

Na longa e fastidiosa doutr!

nação que levoll ao conheei-
de que dispõem a Inglatf!rra
c os Estados Unidos são ('011-

mento do recente Congref;!>'J ,;idcrados os lcacters do cupi
do Partido Comunista,. Ü't;, talismo mundial. A Wall Stre

çando nOV:iS r:liretri7.{'s 110líti, et c a City. no linguajar co'

cas aos seLl:> :;f.:qLlazes, o ma- I !11l111Lsta, aparecelll como sim

reehal Stalin previu que 0-: bolos desse poder.
países capitalisias seriam dila- Assím ('111 face da profecia
c('rados por uma nova gllC'r- elo man·ch.al Stalin, a primei
ra, Os interesses e as contra, I )'a idéia qlle acorre é a de qU(;

dições do proprio regim,-' ca· pos,;a h�l\'('r uma luta armada

pitalista imporiam. por uma ,-li tI'>' �lqllelt:s dois países. Fo
faíalidaoc hbtorÍl';l esse f:on- ra daL não se vê como pos

ílito. sam ordenal'-Se as forças míli-

ses acerca do campo onde se-

'\POde-Se
vi31umbrar para 'JID

melhante chóque poderia pro- breve ftlturo. o que se�ia p'Jr

duzir·se. Pela fôrça material exemplo o (':::paço de vmte 3-

vem
,

Icero
,cct PRECISA DOJOSE' LINS DO REGO

-..,.-"...--
Vem ai Cícero Dia» para a sua exgosição no Rio no dia

20, O grallde sucesso dd critica e de publico que obteve em

São Paulo valorizou o esforço e a tenacidade de um homem
que nasceu artista e há de morrer ,art.ista. com a mesma fre�
cura de alma de seus tempos de menmo, com o mesmo geulO
criador do rauaz de 1930, do pintor das recordações de.infan
da, assim como aquela forçr. poética do Figari dos noturnos,
dos negros dos mares do Prata. Grande Cícero que conduz no

coração todas as ternuras hvmanas, o grande Cicero das noi
tes de Paris elo atelier em lVIontparnasse. das conversas mara

vilhosas, sobre arte. onde (1 pitoresco da imagem se confunde
com o mais delicioso e :,;ineero de humor que eu conheço. No
dia 20 teremos no M�lseu de Arte Moderna, sua exposição, Vi
em Sã'o Paulo as admiraveis telas que ele expõz. Lá estão as

cores as fOTmas, o ritmo de sua pintura que nos absorve e nos

põe l�a 'ijlt!rnidilde �o quadro. Não. há no_.abstraciol)ismo de
Cicero l\ada que seJa apenas uma conccpçao puramente cere

bral. Ao contrario, o que há de realmente espantoso em Cice
ro é qUE; ele. nunca apagou Em sua alma as chamas de seu na

ti�ismo nernambucan::J, E' o mesmo Cicero do Cais do Apolo.
() meSl!lf; !Jintor clt;; U�"Oli1br<).

o fatalismo

------

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA

das contradi-

- Matri7� I T A J A r
FmHlado em 23 de Feverpiro de 1935

Capital integralizado
AUffi(·nto de Capital

ElHlm:eço Teleg
.. _ � . Cr$' 22,5üO.OOO,OO '

27,500,000,00

pa_ncias,

çóes apregoado pelo marechal

IStalin é muito mais imagina,
rio do que real. Os Estados i

Unidos e a Inglaterra, exata
mente porque têm diante de
si o fantasma vermelho. ja
mais arriscaram o proprio des

tino, oferecendo com a sua se

paração violenta, o flanco a-

berto aO inimigo.

L.DUVO
..",U-i.�14.
eOlltra .a
aslu. Alllo
Dua" .. " ,h.r;o,
.oura. Sem
.a!Jor fi nlo
..ütrIJlcente.

Fundo de reserva .,

(FUND.WO NO ANO DE 19201

DEPÓSITOS (JUROS ATE' 6%)
'l'RANSI"ERENCIAS

COBRANÇAS
"

ADl\UNIS'l'RAÇAO DE BENS
ALAMEDA RIO BRANCO, 67/75 - FONE 1063 I----Blumenau

'

�""U'.'''''''''''A.U.''''_•• '',__ ••U."", •

BANCO SUl' DO BRASIL S/A

.

Total do não exigivel

Total dos depósitos em 30,6.52:i

AGENCLL\S' E f�SCRIl'ORIOS NAS PRINCIPAIS ....RAç \S DO ES
T/\DO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEffiO E CURITIBA·

TaXi3S de Depó.ito&
Deposttm� a. vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A JiRAZ{) FIXO

'

DEPO'SITOS L1.MITADOS Prazo mín.iiJlo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2/�O,OOO,OO 4,1/270 Prazo mínimo de 12 mêses 6%
'Limite de Cr$ 5M:OOO!OO 4:% DEPO'SITOS DE Avr.sO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias

.

Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias
(�etirad.as semanais Cr$ 20.000.00) AvISO de ·120 dias

-- CAPITALIZAÇAO SE1\'IESTRAL
ABRA UMA CONTA NO "I N C ()" E PAG UE COM

u. ,..od..fo do

lIlI, UCOft Uf cacau nVlfll. S/I

_:tmmmilmmiliíllllllllilllllllllllflllllllilillllnnnmllimlliiillllmmmg
� =

�_!i_= DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS �_:- Dr. Arnaldo Gilberti ::-
-

- nITIETOH CLINfCO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. :::lWo<

__.",___._ Di\ GLORI.A.
-

i CONSULTAS; de 2 às 4 horas na Casa de Saúde
de 4 às '6 Rua C:andjdo de Leão 39

.w

:Fones 4212 e 3055 ==

ª - CURITIBA _._ :

;;lIll11U1II1J1llllmlllllll1llllH1II!IIIIIIIIIIIIIIIlmmllliUllllltlIlUUli li'l li li r:
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�h"J,
';:
quando a l)ele estí �

ve-l' transpirando, tiram-se com a

os cravos- 'com uma pinça gua fria, depois de ter pas
:.lpropriada ou com as pon- [sado um algodão molhado
tas dos dedos cobertas com r em..tónico ou vinagre 31'0-

------------------��,--���---------------------=�� matlco,
, _.

-,

!'óetõíia��-a�-pãileI O soberano rnais gordo CAMINHOS DA POESIA
! do mundo é um. indiano, o

I Khan de Kald. do Belucis

i tan, que pesa' 120 quilos

I mais ou menos como o ex-

I
rei �ar�uk, mas enquanto
o egrpciano rnecie um 111e

I tro e oitenta e cinco centi
l metros, o indiano mede 50-

I

I mente um e setenta. Du-
rante uma sua recente via

I gem a Londres Iez-se exa

I minar porseísmodícos, que

I
;::2rn cxcecao alírmarnm uue

ele dc\'ía' perder peso, l� Il

1
Khan se D()" logo sob re-

I :�il1ie e p�rdeu �tn'�s qu ilus. lNIVEIU4 fRIOS:
I Mas declarou que voltando . - FAZEM ANOS noru-

I ii patria devorá forçosa- - a sra. Eugc>1i;l Brandão Vei-

I mente readuuiri-los: de Ia- ga, esposa do sr. Antonio Veir:a;

I d
-

.- a srtu. Deomar Mar-tins fi-
to, ca a vez que recebe a Iha do SI'. Brasl liano José �fHr-

II
visita de um chefe de trí- \Ü1S e de SI!:>. exma. esposa sru.

bu é uso que lhe seja ofc- Ro�a Marfins, residente 110 Bairro
• ...._la Velh�L

rccidn um grande banque-
...

- n srl;L ..Aleif; Ii t�y Schoen iny.
i te, durante o nual o }<:11al1 esposa do sr Atmiro Schoening.

� núo pode eximir-se de co-
- 2� sra, vva. Muríu Buet tgnn,

II �1er corno os hospedes, isto residente nesta cidade;

I
.

I
-- t." sra, ROS!l s. Kl1th)' PSpnS.l

I..', neve ser Sef'VICO de uns ,!u 5)', Gotliel> Koth;

r vinte pratos rnais (JS doces --- u rnantno Osmar, filhinho do

j,:, os b'íl()s� E deve compa-
c'as:.J Adcmnr-Lucínuu- BiteneOUl'l,

,
.

-

I
",'(,sitlente ern F lOl-ianópn!i;=;:I Cl:('l' :t LI\:!,; ianquetes «m

I :
._-- rr sr. Ricai-do Bugmann , resí ..

rned i;1 í'2rl.:1 ' >t'l"1 I

I
.. - ..C .• H la. I

dVllle crn llin dú Sul;

t
! _. o sr..Tensen Poeltzer. do co ..

I 11 "I( f"io IOl'al;
.

"DEVO a minha J'úl-
I

--- o sr, Nil(Oll KUrL Winklc·,", e

� tuna ao fUi,'; de hüver !'e':o- I --- () sr, Wigold Gehi('l1.

! ll;iuo, (�(J, t:,hi'io um ulfine1c, '(U'AMENTOr•[Eu tm!la ido a um c{)r;�er- AJ • J.
, .

1 nante pcl1'a prot:ural' trabD-
- Com a gentil �l't", Clotilde

�

II
_, Hovigo, pl'cndnda filha do !tr. �Tncoh

í �lU e nau rôra. adnlitido, J\',llifúelO Ruvigo c sra, M;lria Viei-

ltLl'-Indo t:!1eguél a p,)I'i.a 'lê, I'a Ruvit:", ""ntl'lIlI'Ú matrimônio,
rua" vi no d!:1iJ Uill �dfi!lL'h 1110';". dvH e l'eligí(,samente, () jn

te' lYle int:1inei... \'L'111 Orlw'w M"l'cdino Thomf, fi
!I)lJ do �<r. ;'Tlarcelinu Ct:1rlos 'rholné

-- COJ:l1preendenl0S --- ;1.' c' "r,i, l\ü,rl'lllina Múl'lllldo 'l'hmné,

Ü�rrOn1pé Ul11 dus que o "L�' ;:, j.,"'eida.

F---'
I

•• 11& ih!. I ln; f I .U ..

A vitamina C aumenta a resístencia das enfermidades em

geral; regulal'isa o ·metabolismo celular, favorecendo assim a

formação dos tecidos, o emadurecimento dos elementos san

guíneas e obom funcionamento dos orgãos.

Ewaldc, i

I

IRua 15 de Novembro

Oferece aos scus distintos clientes e amigos,
os seus incomparáveis. artigo.

CIN.TAS BOLAS
BOLSAS MALAS
REDEAS PASTAS
COLEIRAS CARTEIRAS

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

malor e m�is variado sortimento em a.."'ilg09 de eouro.

(
. ,)

I,

Outro

Pequenos
.

pARX' 'la�àr à� '1uva�
,

de
camurça, adicione' à ultima

I água �lgumas gotas de gli-
cerina, a fim de conservar-

Ilhes
a flex=dàde:

L:;;;;:;;;=:;;;-==:;;;:;;;;;;=�;.:J Quando achar que a sua
�----�--------�--���--

Conselhos I
escova de dentes está de
masiado macia, mergulhe as

cerdas durante dez minu
tos em amoniaco, e ponha a

I
escova para secar em lugar I
escuro.

0·-0

O estanho escurecido bri
lhará como prata se esfre
gado com pano de lã ume�

decido com parafina. I.. Quando um objeto de
márfim: estiver muito bran- I
co: de-lhe a cor adequada I
esfregando-o com pó de ca

fé.
o-o

-
..Se, mantiver ageis os seus

mémbros' e elastico o seu

corpo executando por dez
minutos todos os días al
guns' exercíéios de ghiasti'
Nr' adatlradàs aó seU caso:
há �1g1:ms dedicados a di
minuir ó volume &; ventre,

I

...Se, especialmente no ve-_

rão, dedicar cuidados espe
ciais às suas extremidades:
temhrese que um pouco. de
creme, algumas fricções
ccrn a pedra-pomes duran
te 'o banho e uma revisão
das unhas cada oito�dias são

AGORA SIM
PAO QP�NTI):: 'A TO

, �. DÃ. 'HORA
OFERECE_LHE

I'ANIFICADOLA
TOENJES

Rua 1'5 de Novembro
6()i�l';ta vàr1ed:ule de p�u
éom,ml ." 'especiais, fabrIca
do" por l'toc.essos moderno.

EXPERIMENTE UMA
'VÊZ É' COMPRARA.'

.

SElWPRE,

Senhore$
Receb�mo$

.. BLUMENAU, 22-11-1952

t
AMADEU AMARAL

.Tudo isto há de pa2sar, decerto, muito em breve ...
Branca névoa, ir-se-á quando o sol nasça;
branco sonho dQ' amor, passará, como passa
peras ondas em furía Ema garça de neve.

Passará dentro em pouco, imitando a fumaça
que se evola e se esvai, nas curvas que descreve.
]l�lunaca de ilusão, forca é que o vento a leve
Ior�a é que o vento a leve e disperse ejdesfaça.
Q�lel importa! Uma ílusão (lue nos alegra e afaga
ha de ser sempre assim, no mar bravo da vida,
como a espuma que fulg(' e morre sobre a vaga.

Esta me há dl1 fugir, esta que hoje me' inflama!
E antes vê-la fugir como uma luz nerdlda
que possuí-la na mão como um pouco de lama -, ,

P�lS�-,Ü:'� i!posie;h lI·;-.lldOl'ff. Werner
GlI,.t:W[l Rkhlin, Arrnandírio Capa
I di. Edmund-r Spel tu, .Tulio -Schaln,
C=irlík1 S. Santos Bueno, Clodumt ..
1'0 Mah {Ia Sih'a, Michael D Na
der. P. 8"ntn, c srfas. Dora de A
mnrurne Rornar iz o Mar-ia Crmr-e i
eüü V. dê' Cnr-vnlho.
� HOTEL HOLE'l'Z: -srs. Joi:a

,\ugusto da Costa, Lauro Costl',
Cí.rce Amado, Rafael Lanarotto, e

componentes de programa "P, R,
A. NENO", éb TIadio Nacinnal, que
se nprcsentarnm com gr;1ude EU

cesso 110 palco do "Cine Blumennu:
Berger Kassedi:ll1, Mercedes Kas.
sedínn, Antonio 1\hl'inhn Perclígúc,
Roge·ria Pe::.:tan:.l, rreTEsa M3.g�uhãêsi
11. Hu"lin, B('1'1e<1ito Silva, P, Pe
rcirn, Le::.�b I{:lpzer Frnnscoríno e

lvl ariu Cesso.

� Preceito do Dia
CRECIMEN'l'O DO CABELO
o crescimento do cabelo 1'az-s('

peja raiz e 11:10 pode ser estimula
!lo pelo corte GU por qllalqu('r in
�;r(·dil-:.nl(:<. Não obstante. é l1ossj
veJ rn�ll�or�lr ns condip,flCg dê" nl1�

lrição da r:iiz. s1ivando .. se :t eircu
b.e:1o d.n s�-I..ngue por rneiü dt1. I"!YF

ug"ns !lü couro cabeludo.
l)ejloi,; dI" lavar II <'allt'r;;t, {',_

fre��ue ...a. vigorosattlente coril tl�

llimtas d:.s dedos ou corri Um"
l'Oa.llm, f.'ljllllla, - S"ES.

ASTRAL DO, DIA
veln - .. o ccmen:Íante, \'E:'�

rificando seu espírito de e

conomia, deu-lhe um em�

prego,
- Não exatamente assim

- replica o milionario - o

comerciante não ViiI o alfi
nete; eu o aJ)anhei e o ven

di. hso foi 0- inicio. n,)is so

bre o �üfi!1ete está\�a mon

tado um grande brilhante.

po,. HAG." SWAMl
2 de NOVE2\m�Q

Pela manhã, o Sol prrsngia elO

to aos prudentes, prometendo bone
lucros em pUblicidade e propagan
da, Lua e Venus, fi tarde. favore
cem Grtes, amizades, reuniões SQ

::-iais, interesses de familia. Yiagen5
OS NASCIDOS NESTA DATA _:_

Ull\-en1, podendo, evitar sociedadf".
trl'balhando d.e preferencia em 'IH

.

v'dades jndependentes .. Sua vida <
----:- Estiver·31n �hospeàados nu ci- laboriosa. 1112.5 serena e feliz.

dade:
- HOTEL� HEX: srs. Ecgue::and

I\.!buqucrqüe Neves, Alair Guilua
:'"el; de Olivein, Altino de Oliveira,
lVl.:!:.�{j(il de B�U:.ro5 :"�cves_ ,Jose Ho

nora DAT:l\-are:;. ·'\lceste C.a;}npaCll e
::;r.l. Dante u.zni f:;- .. ra ... Kurt Otc}
w, B181�I{en,;tcin, Atair '1'. da' Ro
SU, Re:rui �:"Irpnci "}::o dE: Pnula e 1.�1.

Huspital 'Sant:. Isabél", ocorrE."-

r':"I!1-J os ::eguir.teE !1UsciJnentos:
- di" 16-11, u'a menina, filha

ctn sr. Bruno Klein e sra. norvnli-
IIn KleiLl:

- dia 17-11. um menino, ,ilho
do �1". Jq!->é f.'" 5r.:.�. Erica Cast€liani, 0

·-dh, 17-11, um menino, fIlho do
� l' Franci�co c sra. ETna Margeski.

Viajantes:

-- HOTEL

i�R.�Q REBELO
.

Aâvogado
.

Atende em quaisquer CO�
marcas do Estado
_·BLUMENAU
Edifício "INCO"

H<lllS "\Vie"!""1e!." e sra ..

E.�t.e ln;le;.H·;tn ce- algodão nu fhHH'
la é j(j('al p�tr3, :-1 eria.n<;a. q1.H� cu

gatinha., pni tun (�ln eul:t l)etn:l�

;-t altura do joelho? unia c:lrinh:t

(lt.." (':\0 qup· ltrt)te�e os jü�lhinhos
da ('ri;llll.:a. (it) ;uritn {'Otll:. o "11:10.

Ca:sa(�o tJ·ê.s ...qua.rto�, ótilno llar:t.
;�leia.-rsta(�ilt pois coul.bina. com

'L,,"1'111"1' rn"pa. F:u;a--o e111 lã lisa

ou esefH.... f'��l. Os bolsns s!i.o ("lnl�u
tidos.

Casa de Saúde Nossa Senbos:a da Gloria
.; :

-

-
-
-

ASS!RTENCIA lvrn'DIC A PERMANENTE A. CARGO DE . ESPEC1AUSTAS
Amm'l'A, AOS ME'mcás EXTim:Nos

-

-
-
-
....

E
::::

=

m,ETIUCWADE ME'DICA - REPOUSO - DESINTOXICAÇÕES � AI"COO·
USMO - 'I'RATAl\IENTOS ESPEClALIZADOS· ....:. ,

'

AVENIDA :M:UNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone, 3C55

ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
C U R I T I B A P A R A N A'

-
-

-

ª
Rtp lã de Novembro, R.O

Telefone n.o 1366
Caixa. 'PastaI, 299

Telegrama - "JAf.AUS"
'��--=-------�--------------��-=--------_.��---'-----------=----�
E

. ."
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Houve

pelejas.
maneira

uma série de bons

destacando-se sobre
vários jogadores 10-

Tivemos: a' competição díví
d ida em duas séries, as quais
apresentaram os seguintes re- J.sultados: -----_---_...,...----

1, SE'RIE:VItórius-ctõ Boa DElEGA(IA
Vista Tenis Clube: 6

baiara Tenis Clube: 3

Vítórías 'do Boa
nis Clube: 2,

oOli",
Sérío compromisso terá 110-

Je à tarde em Gasnar o es

qu::ulrão juvenil do Gremio
1�sl10rtivo Ol impico, campeão
ll�, Blumenau. O certame des
S!l. C!ltegol'ia, que agora che
g-a iI sua fase final, indica co

me, seu ,advel's,írio o Clube
A�létieo, TU!lÍ, fi único, aliás,
que ainda não fez sua estréia.
E !lCr um destes casos inte

ressantes que só o Iuteból cos
tuma, apresentar, os bugrínos,
sem ter jogado, eueontrnm-ss
na liderança do certame, sem

qualquer ponto> perdido, en

quanto que os pupi los de Re
nato Benito estão com um no

passivo, em consequência de

um empate com o Carlos Re
naux,

Ante tudo
'

isto, fácil é cal

cularmos a írnpo rtâucía elo

Imateh desta tarde, quando os

aIvi-verdes, em seus 11l'ÓJll'ÍC!; i

(lomínios, perigoso alçajião,
onde muitos favoritos icem icaido, tentarão afastar mais

Iainda o gremío da Alamêda
Rio Branco da conquista tIo
título máxime,

O 'l'u:!_lÍ está com uma equi
pe bem, armada, que vem se

preparando há muito tempo

Atraente p;elej�
a resjreito ele suas

Vel'cladei-1
interesse em nossos .D,16i!>s es- qliadrol que

ras !lossibilic1ades neste cam- ,portivos e "()< qual poderá ter sentando, ou sej_a, o

neonato que desperta regular um desfecho favorávei, ao Esportivo Olímlllco.'
- .

" --------_.��--

Jo OS óe JenisíDO Tab
Sábado c domingo últimos, .. caíS',e vísiüintes, constítulndo-

-

nas quadras do Tabajara T. C" se o acontecimento numa a

nesta cidade, tivemos ínteres- gradável festa social-e'sporti
santes competições de tenis. va, coroada do mais completo
entre o referido clube, que êxito.
comemorou mais um aniver
sário natalício e o Boa Vista

Tenis Clube. da cidade de Jo-,

Invíle.

ASSINEM ZSTE
JORNAL

em condições rle
invencibilidade

Vitórias do. Tabajara Te-

REGl'ONAt
Dt . P'OUC'A,'
A V I;S O

Concurso
,

as mais simples passiveis, bas
tando ulJenas que _ o interessa
do leia o lorpal "A Nação" eA DELEGAC!A R.EGIONAL DE

POLICIA AVIS_\ AOS IN'fERESS-,\

UOS ,!UE A COl'rIISS.'iO EXAC\Il
NAI.ORA A CANDIDATOS A MO
TORISTAS estará nesta cidade, no

dia 3 de Dezembro do corrente a

no; permanecendo :O.té o' di!!. ã do

mesmo mês, -

Blumenau, 2U de NOVeJl'lhro d"
1952. -

e jiortanto,
quebrar a

�UL, -durante O, transcurso de' '.'('�;'"linda� medalhas serão cn

tuna festa social do clube e- ':�;gt;�S e '{l'RÁDIO MIRÁ:DOR
leito. [' o jornal A NAÇÃO já pro-
Somente os jornais yj,dcncjar�lfI'� a encomenda dos

einantes e venda 'avulsa
Rio do Sul conterão os

,)S quais serão suprimidos

dos ,alv'i-rubros, que com mé
ritos indis(\utíveis sagraram
se camIleôes de, 'BlumemllI.
Um triunfo da Olíml)ico faci
litar-lhe-á

.

em muito a c�mi
nhada rumo :to título máximo,
já que no retrn-no os g'aspa
renses terão que vil' até nos

Sá citl:ld�) pois o fator campo,
,intlkclltívelmeute. tem influ
ência, dt,(;jsiva nn drsfethll tÍ:1S I

partidas.
O Cados Itt:Jiàli:>:, Il11!: t'cdu,

estará torcendo jHll' uma der
rota dos tUI1Í!lIWS 'ou mesmo

Flor 1I1n empate, ,h' {Iue tallio
aquela como este lhes será
bastante favorável. Verem os

como' se portam {JS adversá
rios dê hoje, �lara então tirar-I'mos ccnclusíies mais positivas

Clr�Irgiãó-�ntbt..
Rua Slío Paulo N. 2980:-'- lTClUPAVA SECA
-- BLUMF..NAU-,-

Um dos metucres meles de
t evitar um resfriado. é tornar OI

��, / Cegnac de Alclitríío Xavier,
,,� ,ft \ // que atua como preventivo dAi

�_�iI
infecções brônquieas e

r;..,_\:::: '

pulmonares, desinfetando e

li;;..'- fcrtalecendo os ôrgàos

i' �� \, respiratórios. Anticatlinal,
e expectorante e sedativo da tosse..

ç p "":', :- MaUI!.$( COMO 11M PINTO.
� ...::> MAS tOMIO... (.

COGHAÇ Di ALCAfllAO XÁ.\'I(R

C1RURGIAO DENTISTA

Raios-X
' .'

-
as liOtj� :11.1[>

aias mai) interessantes.
A. partir .rlo dia 1.0 de de-

IJM fROOU1O DO

UBlJRIlTÓRIO ueo R iH CACAU HYlER S. '1.
,..Utti

CIRURGIAO DENTISTúl
AO LADO DOS CORRÉIOS E TELEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BR,llNCO,N; 8

" '

- --

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

Noticiario 'Esportivo tlaICapital DR. TELMO DUARTFPEREIRA
....;__ CLINICA' GERAL __:__

�pecialista em nó'en<:as de. Criança,
CONSULTORIa: Floriano Peixoto, 33 � L andar

_ Fone: 1197,. �," __ ' __

RESIDENCIA:-Rua São Paulo, 240 _;__ 1'; ándafi':_

DOfNCAS
,

DR. CA�VALIIO
_

(E]ectrocardi()gr�fia) ;'
_ _

Tratamento de neuroses - (PsIcoterapIa)
Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao lado 40 Cine. Busch

-

-

-

MOLESTIAS DESENHORAS
DR. RENATO (AMARA

DOENÇAS INTERNAS,
OPERAÇÕES ONIlAS CURTAS

Consultório: Travessa ti de Fevereiro, 3
Fones: 1433 e 1226

DR. GEBHARDT ,HROMADA
t�pecialil'lht I>W Pllt:o! CirllTitilt f! doencas dI'! Senhora.

Oonsultas no Hospital .Santa Catarina
Das 9 às 11 e das:l5112-à!d" hs,

_ BLUMENA{.T - HOSPITA 1, SANTA CA'l'AJlINA

sINSTITUTO DJ� OLIJOS
OUVIDOS - NAliRIZ r-: GARGANTA

- - - DRS. TAVARES e HEUSI' .... -

- DR:. A_ ODEBRECHT. -
Radioterapia; ...;_.;, R:!lQs-;ç - "-Wotcrapla - Metabo·
Usmo - RESIDENClA: Rua 7 de Setembro, 15

�)ELEE'ONE, !.44L
sua nova 'séàe. _

Com a ida de Ernani Bastos

para C�ç�dor, perde o Espor
te Clube Concórdia e o fute

ból riosulense"

. :ADVQQADO .....

Especialidade:. DeÍHsB. dos empregadores 'PE:rante a

Justiça do 1'rabalho
,

ESCRITO'RI0:- Rua 15 de Novembro D.O '3ag,� 1.D
andar - Telefone-1447
Residência: Rua B0!lifácio Cunha SIN - . j,uinenau

A-DVOGADO
Edifício "MTJTtrA"� 1.0, andar _, Sâlas; 13;14
Fones: 1150 -,1375 ..,_ Caixa Postal; 506
_ BLlhuÉNAU _; Sta. Cataririà·�

Médico formado pelas Ullive�shi�des·
São Paulo>

.Corretores
, TRA'1'AMENT,O
:NI�RVOSi\S

ULMER LAfFRONT.
Zeni,

Silveira c Moacyt' I
, IFraqueza Em Geral

VINHO CREOSOTADO
Silveira

Em t,omc ,dos l'iosulenscs

falol) o dr. Orlando

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DR. HILDEBRANDO
DE AR.\UJO GOES

,

'

-

b'poli�" 20 (A, Mercl1rJO)-
- .

'

.0, dr. Hildebrundo de Araujo

PI·,�am'as ·:;'Oc.s. um' c]Ob nomes de maior

� f Pl".ojt;çii? 11[\ ,engenharia bras!
- :- �- !� l.(:lrc.. oe·vera hr{'venlente \'1-

,

.,' � I sitar FlorianOl?olis a convite do
�" ,

" �� govt-rn"c]or Inn('u Bl)rnhausen
"S Gap�s '" T�rn·e%s ." rUIIC;ROr etl'B �� I -'\ �ti!"ít;, yCfisf.ilui Ii1IJ:ivo ele
� ti � lU Dlu�Uv�, b. ":s .itltJllw, pOL, ('spl�r:]-:;{! éllll' as
�

, ,', ohr,ls "io n"rtn loeal enlrem
, 'r;t'�m ncriotlo de realidade. co-

mo r: reclamam os iniperaU··
V(JS d0 nosso !)rogn"'ss·.).

Co�àbõrarão Iodas as forças pOliticas Es�er�OI�(:�::r�� �e�u;���leo l�revistD amplo êxito para a reunião
BO estudo da reforma administrativa I

.

.

no m. e r ( a d o brasileiro socialde hoje 8 noite nu Codos Gomes
Deverá revestir-se de uni.

I
que ontem a notte exniii'uin- ·:lI'ti.;;tic'o-dallsuntf' de lioje 110

l'�'Cfllird.t' �lf; di�!tanda e excep- se nésta cidade (!WH �', lüàl:� (�arl�)s Gth�les, 1\", rtansas S(".
C:!OHH! brtlhantisrnc a encanta- l1lHli}O sucesso conquistando rao Impulslonadas pelo aplau,
dera noitada. arttstlca-dnnsan- fartos a'!.11ausos e a

'

sinlpat�a
.

à,ide; jazz "]Vbrabá" de Joinvil

RIO, 21 (Mertdloual J _'. i'ontes os rumores de que vo l- Estados Unidos, repr-tind«: RIO, 21 (IvI�l"jdiollal)· - nossas moêdns ao Inves da

Contf'sta-_:<;c:, de. fQllt� offcía l, u I' u:I';'1I
a ter (,llrS(� �'om _;J iJI'iJ'[ "VOll, apenas euírtar da mi- O gov{;rn.o peruano está es- utilização do dólar, do qual

Inturuiação 1t('Jf: \)p.[pllladil de "um .. l'ef"l'tna lnilllster,al, $1)-- nna sa\.íd€"- dI'
I tudan 0-- um p ane lJUra n as nacões amcríéauas sen-

ílLl<: tJ 81'. l):;vataü Aran ta, "fl Í.l't' ", ;:!('ÜC'..:!,_; C0!Í1 o .esquerna Inúmeras pers.niahdades - -

.íesIíalil'.si.! do cu' CietltUo V:;'I' constante d.:. relatórjo que le·, compareceram ao Galeão, a, substituição do dólar nas tem a sua earencia. Quere
gr;,:; advortlra :1 sua excelen- l'i.1 :ü<.}o. �kl,,;; gPW"l'aí:�, PIlca- f'im de apresentar despedidas transações comereials entre mos vender e c.omprar no

da da g:t:ivl<lfld,' dn !'ir.ufl,:iiü minljf,ilú ;.t"i "l', Gr·tülio Var-
.

"tJ(} sr, Osvaldo ,Aranha, entre ' 1
. -

o 'I
.

p
'" tado -I' cols " r, e

..

I I 1 r'
.

)'
... -. -,

- . os p�uses su -aUWl"lCUfiOS. A uraSI enl crUZeIriJs. r(j5�
",Q't's ;1(J(, {C Lo usas �1,1- nao.se gao., i1 r:c,,,,,;r. l 'I g('Il('nt ,.(H'; os quais o nrtgadetro 1'.ctuardo

r,ôdf'ria tolerar flor mais dt' :V{ou Ipi f'á, I C;'1!llC-:;, Ilderes da 'UDN c iam revelação foi feita em Lima seguin:
dois meses, I-:�'t�l ';('mio l"::lIld;Hb. i,:lt, I hem ([p outros nartídos, O pelo proprlo presidente, ge- "No proxlme ano; no Bta-.
, Contostam rdn<l:i �lS mpSu1:1S sun, ,1<:(',,1 ua-se. a reforrna :ll1, (bt'ig<ldêil'o EdllU;'d.O Gomes ncral Hanoél Odrla-, -sil, ligando com o Amazo-

mintstrntíva, iniciativa que te-I
manteve paléstras rcservadus '.". _, . {J�le:

.

1":1 !1 co laboraçãó de todas as com o ex-chanceler. ; disse, aluoa, que, fi prnnelra nas, teremos reservas petro-

i(":.rç:i� J?': l.�t�.�·��. dI;, �:lo�Iú �'tP ,
.

CONVmADO O SR.
. p:rop�sta para ? efetivação I

Iíferas consideráveis. A�ora
nao JUstlllCaUU, ��\,I enqunn- I Gf:TUUO PARA VI- elo SIstema sem apresenta- I pretendemos desenvolvê-las

I10. �Il\alql:pr rnoctitlca�a(} nos Sl1'AR o ClllIJE da. ao Brasil. ! Em resultado esperamos
'{1uacil'oi> g:uvC-l'narrll·ntUls. lHO 21 (1\11- 'di 1) O .'

. . ,

•
.' ,

.; cri. ena -

"IVIeu governo está Inte- 'colocar esse petrélee no

V.U APr�NAS CUIDAR' ornbnixndor Freltàs Vale. Che- .' . " ,_

I nA SUA SAUDE ,,(. eh, f{,'prf'R('llt:'!(;ão Diplomá eessado nos entendimentos Brasit, !)6[S as comnnrcaçoes

ruo. 21 (Meridional) i\ i. RIO, :! 1 (fvIt.'l'idionalJ ! ica do Brusl l no Chile, foi com () governo brasileiro, a- pela se>!v}a perúarra, com

Divisão de ;Iigie!1c e Segl.ll'an. 'I ..".nte; d,', (-�rnb:;l'càr para Oci r�c('bido ?ntpw em aud�en,;,ia fim de que se torne acessi- Manaus c Belém, são faceis
rl 'f b 11 1 d dE' d ' i' r "r Osvaldo 'pêlo íH'e5lelemc da Republica 1,' I • t·

.
. 1 R' A' A

E'ça (} l'a' alO, SU 301' ma a I 's.a ,os ";!l!( Os ) ",'

SC'gw,do s� divulaa. no decor- ve, roa e de IVO o mter- ·l'c o 10 mazonas. prco
'ao Ministério do Trahalho, in ·Aranha Hiúnkve> impúl'tantes "

clará depois de amanhã as ,!_ cOld'cl'í:ncias politicas, inclllsi- r�,l' .da palesü'a o ct;ll;>aixador 'ca)�bio- comercial entre cs doios
I CU1?ação do meu gov.erno eso

tividades Chi Quinta SCITI<lIW'! '. e. com o;,; sr:-,. Odilon Braga E relias Vale iransnl1ttu ao sr. palses. O estudo do plano a ' treltar cada vez nuus os la-
bra,;,lc'll'a ,lI" nreV(�nç;ão de a- 1 :.) Arinos. Por outro lado o ex- Getulh Vargac; o C'onvíte Que t d E" '1' I' • •

h
. 'lhe dirigiu o Dt'csidente lba- ser apresen a (} ao raSl oe: ('OS comerCIaIS 11C}·uano- 1:a

-l,pntes e higiene do trabalho. ,"chanceler mante\'c, 'ate o mo-

nês, para visitár o Chile. o intel'cambio comerdal das
• sileiros.

Entida(les sindicais e cmpre-' H1t'Ilfo cio seL1 embarque, suas -

sa.� coooer<il'ão D«ra o hom f- odeclaracõcs de' que não leva.

xito da-inÍeia1i\��.
.

m·nhútrla HíÍSS;1.0 oficial aos

Semana ,. de Preveotão
f

de Acidentes no Tra�
balho

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

ISAS
B A
C

CAS e
ESar os
fluísstDlos
da

uDISTINCTlI"

�: Nolicias da Capital

a convitedoCentro de txpansâoCultural
virá a Florianópolis ouov. do Paraná

são dislribuidas 'pela'

FPOLIS., 29 (A. Mercurio) NOVOS OFICIAIS DA o objeto.
- Sabado proximo, Floriano-I POLICIA MILITAR Verificada a falta, veiu a

polis receberá honrosa visita Fpolis., 20 (A. Mercurio) - §uspeita e o caso foi parar na
do dr. lVIunhoz da Rocha, pre- I Dia 29, no Quartel ,_da Policia policia.
claro governac'l,or do Paraná i Militar, ha'verá a cerimonia Chamada a prestar declara
de cuja Uni\-ersidade é

pra-I
do bcnximer,to e da entrega ção, Maria Tereza dos Santos

�essor. das espadas á turma de novos acabou confessando o furto,
° eminente homem publico I uficiais que "li conclui o

cur-I
;encto o relGgio apreendido e

vem 'a convite do Centro de .50 de Formação. . dc,'olvido á legitima·dona.
,Expansão Cultural, e aqui pro-l As 7 horas haverá. missão ABANDONOU "TRES

�aneiará C'uHa COnfCTE?l1cia no
I Campal

e benção das ESPildas. FIL�OS MENORES
�lube 12- de Agosto. As 22 hon:s. baile de gala I Arge1111ro Bento' d9S Santos
O dr· lV[unhoz da Rocha se- no QuarteL dcixoll-se pncantar pelos lin-

.rá gr"alldemente hornenageado E' Homenageado da ·Tliri-na. c ólhos de um filha de· Eva.
inclusive !lelo sr. Governa-') sr. Gon�l'nador do EstadQ; e]r'! se roi com ela para Ita,iaí.
ior lrineu Bornhal'sen. e ser:\ '2 paraninfo c CeI. Marinho (C()!ll'llli na 2." pág. letra Dl

,considerado hospede oficial. Chaves. Comandante da Cor-

Gonfeceão

�,

Cuecas,
---

-----Noticias -ile Riodo' Sul

oolinua
.

prejudicando o
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