
- "Este processo é
grande importancia para a

Grécia e o resto do mundo Ii
vre, Isto porque o julgamen
to revelará os métodos eomu- tado, sem noticias do panornrr-a

nístas para solapar as Ube]"- politico. Com qu ..m ficol! o pr,'�i�
dades no mundo livre". '{f.:ouchd na 2a. pãg'. letra Al

ZURICH, 16 (UP) - Novas
REPRESALIA INGLESA - - - _ - ,= _ - _ _ - - -" - � _. - --

avalanches rolaram nos alpes, Quartel General Britânico,
��.. -��=-

rJi�:l����ir��ía��v�:� �;d::�a�I;��:l;r���;i� QnrlllaQ g()tl��r;fiD(f c�lltra a Isôbre a Europa ocidental. A ali a 09 lf.lfUb6 uull
neve Interrompeu completa. egípcios pela zona do Canal

mente o tráfego entre a Itália' de .�u:ez, em represália, pela

� I �
l

e t U�ll�n�e aJugoslavía, e neste último ��:�!�açã�rítt:ic� r-rit�md� ·.,ma f9S � O jOV m DI �:
_

ri (Ipaís, na F..slovênia. a nevada
noite. O comandante inglês II II v '

li
foi considerada a maior do úl-

declarou que essa proibição II'
.

IItimo século. O famoso trem de 1
,. continuará até que os fUTO- TRES ADVOGADOS CON"'TIDADOS PELOS ESTUDANTESluxo '''Oríent Express', licou v

retido- pela neve no norte da víáríos egípcios tenha retira- DE l'<lANAUS PARA FUNCIONAREM NO JULGAMENTO
Eslovênia, e seus passageiros do os de�troços d_o trem, e que RIO 16 (Meridional) _ I da" frisou E acrescentou que. em seguida esteja recuperado

I
' '_'.foram recolhidos- a várias al-

t.udos os atrnzos sofridos pe ;»
Novos detalhes do drar;na com 11 mae de Delrno morrera quan

deías, depois de passarem 32
traf ro fe 'r�\'i,:,r'''s inglês A o estudante Delrno, Iínchado elo o garoto contava apenas

horas .no comboio. Jt� t,� pn:'i!:';Cd� d'e passagê!n .
pelos-motorístas de !"fanaus. f.o ::-<:_te anos de idade e, desde en

'--�-'-'------'--_'----- ---'-.;.,..-'-----........;;.;..-----;."
.
...------- ios' trens uií cios foi tota.; t !'am_ 'ago�a desvendados pel� tão, passou ao,s c-ndados da

81
\� .

mas só of e .; �� ,:0mhoios de Irma do Jàve!ll qUt; Se '!?'nC�)11- madrasta, que. era, uma pessoa
,

. ameoau ""'leros e �.tl"leiros ar ,'u trava-se aqui, Ceha Pereira '1ualquer qualrdade para admi-

• �., trens l�-'TJ�ssage�Pjâ '\;: 'Melo c,;mfirmou os detalhes j.á nistr.ar a educaç�o raciOl:al da
.��;_: ��_;.'" ,."'. �.

.' ,�â�Jii;���o��,l:1���::�?ses l�e�he�lda;7�g:ii���\:����;:�·,��J�lTo��;��C����d�{,n:��ê��
O 'oatt .

',., . <' ", -;: ..
"
..'....�.,. lMorih :posS;wndo"eoodlções 'rerarn as e::l!.!S€Cl.?enCl,as �e

'. JULGAMENTO DE "Ç(lMU_" 't-enft isas ·"'para 'o crime. 'una educa��o ,m3, onentad,a
1111111111,..111 NISTAS NA GRECIA' Dísse .que-a culpa cabia '1 sua po�' dOl1:, �rIstma, que nutria

ATENAS, 16 (UP) - O madrasta, dona Cristina Ce- ral�a.e ódio por seus ente�dos.
Conselho de Guerra iniciou, sar Pinto Ríbeíro. pr-lo crime proibindo, Iate, que o pai �'�'
_______ - __ . __ que Delmo cometera, declaraa- DeIIT

',o, o �ndus�nal Roberto

BLUMENAUENSE! .\.U do que ele r-ão reccbêra a e- Pereira, fínancíasse os estu-
'VYT T IA A CA1lI...-n IA lI.'ü AI. c.ucação que seria de desejar dos do Iílho.
�A.J:1 lUr.(1l." t<t

dai d
.

1 ' CONVITE DOS ESTU�
BLmIENAUENSE OE .\ f::af seu esencamuinamento

DANTES

VIAÇÃO! I "Minha madrasta p a culpa- MANA�, 16 (lVIeridi<�nal) ._
A proposito do convite que
os estudantes endereçaram ao
sr. Serrano Neves e srs. Van
dro Lins e Celso Nascimento,
o advogado Castro Pinto con
siderou feridos os brios da ela!'!
se dos advogados pela decisão
dos estudantes de trazerem, a.
qui, aqueles causídicos, afim
ele procederem as acusações
dos trucidadores do sr. Delmo
Acha o advogado q'le existe
no Amazonas elementos (''lpa�
zes, os quais foram. menospre
zados, tratando-se de um caso
de acusação muito facH, de Ilês
que todos os criminosos já con
fessaram, individualmente, sua
participação. Disse ter ficado
pasmado, O caso do Br. Delmo
apenas foi de um número de
motoristas, certos da impuni�
ciade para os fatos anterior
l'Jenie praticados, pois acerta
ram e ajustaram
prazo .superÍpr q 24 horas
para o assassinato do jovem.
!- - - -.-'-- -....,1
PEÇAS FORD I
LEGITIMAS i

C�tsa do Americano S. A•. I
I

r-ecur-sos clínicos e terapsuuccs,
ronrtderando-se . como exigeil-'ia
natural o alojamento do doente

em éStabelecimento espectar, onde

se completem os requisitos indis

pensáveis ao tratamento mais ••de

ciuado, evitando-se, ao mesmo rem

po, a' dísssímínacão 'da rnotéstíu

I � �A 14
·

�
;:>clo contágio, FPOLIS" 16 (Ag. Meridiu- deputado, está :programada

naD�Hr3 O 13 D caIs O D"i a razão porque nos 11'.0\'" o lIa1)'- Encontra-se nesta C;l-
I
para a próxima semana uma

.

mt!iíto de encetarmos a campatllu·l-;ital desde ante-ôntem o De-! vIagem pelo "interlalld" cata·
. e"l favor da instituição de um:>

"
'.

.

d SE'a:;scckcão de amparo ao< tnhet'- putada Federal Leoberto l,e, i .rwens<:>, (ln e • XCla. aus-

pO'rlo do Qa'"O Fr9gp.IIISRO dO '0'11 �:i�':� �:en:�: :��:��' :���:':�� �l;o:::�r:a g:ln�::�:!:I'�� i ;�\�::�!s a�a:ec:��!:�:sC!I:::Uti O u u u U D não ::ngarinr fundos não 53 MIa
C ex-secretario da Viação, 0- . nas percorridas, Para depois

atenue r as eventuais nece"sicV,des I .

J C' F d_____�lll . '11 j b bras Públicas e AIP'icu1tura. J ventila- as Da amara 'e e·
. j

I do? (toentes pobres, como �afn ê!Tl I

fest'·V8í1oente re'ceb' ,"do O gltvernador \"i�a)1dú a construção de U'H s,,"n- do governo l)assado. , ral.
.•

t6rio, onde possam ser intem;v;!<Js
. ! Da operOSidade do ilustre

tUÍJa�l;:losos sem recursos ,�que Sua Excelência tem sido v:- catarinense já tivemos cunhe-
se \-�l'" n� c<:ntingência de l('[,�T- v�mente hotn�n�ge��o por a-I cimento através de memora-
rer ,} solidarIedade humana p.l. a I mlgos correh<rlonarlOs e ad· .

d' f'd d'vm',niear seus sofrimentos. p,s

jfl;-I
.'" � veIS lSCUrsOS pra erl os e e

c; ativas particulares no terren' da tnnadores. j inumeros projétos, entre êles
assÍs'ie])cia 'social 'sempre s:1.j '1('0-, Seglindo apurou nossa re- Iodo problema do trigo e do
(Conclui na .2a. pág. letra DI llOrtag'em jnnío ao dinâmico carvão, apresentados na Iegis

"

---- - - - -'�- latura passa.da, à Câmara dos

Deputados e publicados em

jornais catarinenses.

194
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\tIIS VITIMIS
PROVOCAM
a$NEVIOIS

o antigo ministro da Justiça,
Shamsedoin Amir Alai. E isso
pelo motivo destes se terem
recusado a pôr em liberdade
o chefe da' seita de fanáticos
Fjdai Alhan, a que pertence o
criminoso. Este ultimo deu a

gora seu verdadeiro nome
como sendo Mohammed Rafi;
e passou toda a noite na pri
são cantando versões do al
corão e gritando: "Deus é
grande" e "morte aos traido
res". Enquanto isso, sua viti
ma recebia sucessivas trans
fusões de sangue durante 3
noite.

.BJHsce
.

�e Gehllio Var�3sl
,-----�-'...

'�
...'.;.� ASSIS CHATEAUBRIAHD=�-�--

JOAO PESSO_�,- Paraíba, 31
"Iluda-se quem quizer dizia-me. de
uma feita. Q vice-présidente Café
FiUto: O presidente Getulio Varg35
ainda tem um casco de popularida
de muito sólido, por este país a

foí"a" ..

Há num homem público, sernpre..
dois homens' diferentes: () que ad-

",' !
"""""""'---""""-"'--�--

,
.

ministra e o que deixa de ser gover
no. Ou melhor, <I que governa e o

que faz oposição. O caso singular
de Getulio Vargas 'é que ele é forte
nas duas condições, que possa even

tualmente assumir, como governo

e como adversario do governo.
As duas grandes campanhas, às

quais se lançou em 1945, para ele- ,

ger o gençi-al Dutra, e a outra, que
elaborou para se eleger a si mesmo

presidente. em 1950. são provas dís

to.

LEOBERTO LEAL NA
CAPiTALDO ESTADO

São Francisco do Sul, 16

(Merid.) - Chegou hoje a São
Frahcisco do Sul; a bordo do
navio "Santa Catarina", o go
vernador do Estado, senhor
Irineu 'Bornhausen, que veiu

a est� cidade inaugurar o tre
cho já construído do novo, cais
dó Porto. Sua Excelência teve
urna .das 'nlaiores recepções a-

irancisquense, a políticos e

governadores que os tem vi
sitado. Milhares de pessoas,
desde o romper do dia, se a

cotovelavam ao longo do cais,
esperando o ilustre e dinami
co governador catarinense, pa
ra significar-lhe a S�ll! admi:-
ração e seu c:ontentamel�to' IM' d

· 1 a
-

por rever aquele que nãó"tem 1, alar lVU g çao
poupado esforços para " lf.em

d dI.servir a coletividade e aterra I O eseOVO Vlmen to
de Lauro Müller e Hercilio
Luz. i econo

A

mico doBrasiiApós à inauguração do Cais J
do Porto, o·Governador e �o-;

------,11 II
NOVA IORQUE, 16 (UP) América Latina. O suplemenmitiva se dirigiram ao edifício

_ Um suplemento do "New to será organizado de acôrdo
da Prefeitura MuniCipal, on- York Herald Tribune", tra- com o escritorio comercial do
de receberam cumprimento da tando do desenvolvimento e- governo brasileiro e cobrirá
população. 'As d07.e hO"'as foi- conômico do Brasil, será orga- o desenvolvimento industrial

nizado por dois destacados desse país, investimentos es

jornalistas que chegaram do- trangeiros e diversos aspéc
mingo ao Rio de Janeiro, pa- ,tos econômicos. "Sabe-se que
ra.-prepará-Io. Trata,se de Ha- 10 sr, Horacio Làfer, Ministro)
rold Brown redatór-chefe ad- : da Fazenda do Brasil, se inte
junto encar�egado das entre- ressou por êsse proj.e!o, quan
vistas com altas autoridades do da sua recente VISita a No-

,C'.

.

REFRIGERADORES DOMESTICOS

"ALASKAH
,

.

REFRIGERADORES PARA BARES,
NEGOCIOS, AÇOUQUES, ETC.
BALCõES FRIGORIFICOS
COM REVESTIMENTO DE
MATERIA PLASTICA,

AÇO INOXIDAVEL E
MARMORE. SORVETERIAS

DOS TIPOS MAIS MODERNOS
MA'QUINAS PARA GÊLO ETC.

;��:�
ATENDEMOS TAMBEl\! 'A INSTALAÇõES
ESPECIAIS EM FRIGORIFICOS. DISPOl'<lOS

DE OFICINA ESPECIALISADA.

GOIB. e fufiillO ST S. A,
-

FILIAL":_' BLUMENAU
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ElECTRO

ssberr, muito bem que tudo o

que têm a fazer para ajudar

I certos espíritos amargurados
lé escutar suas historias, Con

v.rnca -se o coração angustia
do de que ele conhece '(I se,

�J'0(tJ tl4.:� suas arigúst ias e

ansledades e ele já está meio
CI[l ado. Até se conseguirmos

óecr-nver (',,1" nosso íntrntgc

11 O S P I T A I S�
Sanía Izabel " .. 1196
Santa Catarina ., .. 1133
Municipl>� •• ., ., ) 208 '

PONTOS DE
A.urrOMOVEIS: ,

Al. Rio Branco .. 120{)
Praça Dr. Blumenau 1102

e iI '18
Rua B. Reti:ro .. ,. 1111

Saí dali e casei varias apostas f

'(:ue "UI) guardamos l'3ra (l�
que me era;'n apresentadas da \"i10-

ncsxo coração contra f�!(". ,ria do Brigadeiro, Em janeiro da

:3(.l', braco não nos fel';�" T.> quele ano, eu havia tido em Pet"D-'

das as a -iormalídades mentais polis, no Rio Negro, um encontro
.

Ih a que durou quase :; horas, com O
têlll <,U','S raízes' merg» a as ·sr. Getulio Vargas, Deu-me" hon-
'r:o

'

eg'oi�mo. " Toda ieHeidaCle
ra, o presidente de rasgar o panora

tem ::U:)l:' raizes ria bondade'. ma da sua sucessão agttando.,o em

Mas, p;l',a ser realmente bmiL termos de "abertura pronta dos co-

- "

en C" n;icics, Eu lhe disse. com toda a
O norne-m precisa ver .1 cr-

franquez;l _ a í'rnnqueza do amigo

I 'da semelhante uma alma �mor- ulcerado por graves desen�endimen,
tal a ser amada, em nome de, tos provocados, entre nos ambos,

Deus. l�n'tão, cada pe<;s'»: se I ���
colnbor-adores de se-u gm'er-

torrra preciosa,
d.id t d ve l. E' colossal, a quarrtidade de

SETOR JUVENIl. '

-, "_?uponho qu� o c�n :_ a o a

d
·

'(
T •

Hcposiçao sená o brigadetro J!:duardo banha e de carne que o sr. nctnlio ln Us'(,!i e omerclO e emanoPrãli:sr;í hOJ'e em Inda.. Gornes , com _luem já rne compro- \:�gas te,,, ��ra das às íe�.::. nc

'" U I"" t Imeti, atr-avê s do cor<>n"l ,Juracy Ma- c .. co". da jmli ttca antr-opor.ígí ca elo l!:DITAIJ DE CONV9_CAÇAO
,I· " •

do Jav�r= galu;';es. O senhor '" li"ri's"'lÍ,;_rá� , L�il�lL
"

c
'

", , ,', , � _

'

;
"

§i! f a, equipe " j

I Se tivermos a sua eand.diiLiora, 'Iii) \ '�������:·i!�·;�������i!ll�i·�������;·;f�"o;l : ,:P�lo �l'e�ente edital'�e convoc<;ç�o, s�? cO�'Wl�ad�s os �:=
,

:lhmentJ d:,vidH' ))",tar-Ihe-i

õei-I O ! n?ores Acíonístas da S�cl,�dade AI:O!Un:a .
Indústrta e ç,ome!_O íuieból juvenil em nossa el- xn " • J � .' • >'nar o meio ,

CIO Hermann Weege S, A , a retllurern se e1U Assembleia Ge
, nr- �

, l',,(',,� com sLnr,�tla e lipla1..>J� ',\a ral Ordinária que será realizada em nossa séde social às 16
d d lt· ente tomando c a I" Sua ...."manenC1e no pOGer .

_.

-

�. .,'"
�

�.
T • Ja e vem u unam

I r"']'ilir<;::lo, pr-ir.ctpalrnente d. par- (dezésseís) horas do (lia 15 (quinze) de Marco próxímo, para I
vulto, Inúmeras agremiações fo- � = � � = � � = � �

li<'
das classes conscrvadorr-n. 'I'." delib'erarem sobre a seguinte Iram fundadas, com o propósito oe B "nrne ls deixara:1c perecer 03 l.,(;> i- ORDEM DO BtA

estírnulat- os "mignons" símpatízan- rnent os de tão magna imp�rlillic,'8 1 .o ) -- Aprovação do Balanço e C( 11 l3.S do exercício de ", ln que revertem em benef'Clf) o.. 1951, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dates dessa modalidade de esportes, bó! o periido do gr::-r:;!') de colettvtdade. A campanha comn a I Diretoria,
Já foram realizados diversos tor- Buenos Aires,

, s<;m C'1Dsu�tar I tuberculose é um movÍn1C'nt, que I 2 O j _, Eleição do Conselho Fiseu I para o exercício
nelOs nesse setor. cabendo aos ven· nn rnen�x; O tecnl:o ,LOU:IV:ll I ?nob:;;,ece e dignifica os propllGl!a, 1952,'

, fé S ti ILon:nzl, responsave, dIreto dores porque (")llstitui nm[. obra HI52cedores lmdos iro uso Ug�S, vos pelo scrach de nosso Estadíl, de redencão nacional :J ,O) _. Às�untos de interesse da Sociedadp,'amistosos são efetuados dommlca1- O coaj:!h que orientou a e�pli- A V I S O

\mente, onde futuros "3zes" da pe- pe do Canto do Rio ficou um -H Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, no escri-
( lota exercitam-se, colocanõo em tan,to descontez;te �c:m �"a<!(�n- _. , ,

tório da ·S�){;iedade, os documentos de que trata o' artO 9-9 dei
;I prática um futehól viStoso, e a(!ima teCIdo, o q�e JU5tJftca��,-, ple- çao das pesqUls�s -",qUi, '

,
Decreto-lei n." 2627 de 26 de:Setembro de' 1940, '� �,

I -- dI' , , namente. Cmco 3U seIS .Ioga- RIO,! 6 <lVlerldlCH"al) ,- A

I Rld DO '1'ES'l'O em 12 de Fevereiro de 1952. '

de tu ,) lea ,

.
c10res do seu esquadrão fica- Comissã'o EspeCial

-

'desiguaFa VICTOR We.f:ge' _ Diretor Gerente
'

I �'l.ssim é que, dando sequen�la li rain ,?onttmdidos e seria par I pelo presidente da CN�, 1:I$1'êi

i
'ARNO WEEGE - nJretor Gerente

'

e�Sa ser;e de amistosos. exurClOna-' delualS temeros,} e1l1rar e'11 I �llgpri<' � JHHiid_as atmelt\�!' =-- _.;..... _ _ _ _�__ ���� __�

rá hOje a vizinha cidade de Indaíal . campo com desfal�ues l?e;) prodl1çao, de nll�H'nlls aq- A -I' iii f._,! = d (�k= 1-=] , f -1--' -' ( A
• a J' ali F C onde em

nosSa ,parte ach�mos que nau I micos, reaJ:,znu (hversas reu" Pi fhdJS5W! e uOCO. ihe JiI ware ,J. J.\ . ,a eqUlpe o. a'll .., • devel'la ser efetuada esta 1'('-1 niões nas quais foram df>bali- . . , .,' '. '
"

interessante embate amis:oso. me- vitnch,e, Se ;na!erialmenh; im' dos aspectos impartantef! do :cm o pC7,ar de comumca:r an,s seus acwnIstas, anugos e f�eg�
dirá forças com o juveml do In- v�ntaJosa, tecnICamente pod�- I complexo assunto, Esses deba- I z:=" ��e na lll�drugada .do dla �O do �orrel1te, toda sua mdus-

1 'd d ra 'ler desastrosa sofrendO I tes levaranl a COlUl'ssa-o a cor.-
tna [01 destrulda por VIolento lllcendw,dependente daquela Cl a e, -,

'1 A'" d f d' h' t J. -

"I,_ ,. F C se
talvez nossos craeks um t1'o-1 cluir pela necessidade de esta� era eee, com pro un o leco� eCl!Uen o, a a"nega:çao ,eA embmx3ua do Java'l , .,

-

peço tão espetacular como () belecer-se providências urg('r;, .
todos aqueles que, IlrOCUral'ám exün�lllr as chamas e salyar

II'
guirá 'assim constituida: Iugo, Pelé- dos platinas. Aguardemos pe- I tes no sentido de desenvolver a!�,uma cou.za; tambeUl a comllreensao dos seus olJeral'IOS,

1'&), co e Cressenço; Ioldori. Helio, e la noite de terça-feira, f�zen- !; pesquisa do ];1';1' I de mine- fieIS .cumprHl.ores, dos se�s deveres. \, "

---���-----�_...
Diquinho; Nelson, Pinheiro, Bubi, do, vot?S �ara que se repüa ) I rios ,atômicos sem p:ejuizo �; �s _�essoas l��eress"das e com ne�oclOs -pendentes, a II�

,
' SCOl'e do dIa 13,

I medldas futuras, orIUndas '1, �ustrla �alwa�e ::;; A pede o con:par�clme.]1�O nu mesmo. antl'Nenê e Natalino,

I Hma politica deral sôbre a E'- go enedereço, íu�dos, onde estara a dlsposlçao de todos,

I
- .' t"·

'"
. 1 BLUMENAU, 14 de }'evereiro de 1952.,

-- - - -
- - - _-_ - - - - - - - - - - - - - -

nergla a OlTIlCa, que ,�n la ,

INDUSTRIA DE CHOCOI A'l'E SALW\RE N A.�_'fli.llllllltlmlil,mlflllm!IIIIIlI!lllfnlflllfJn'fIUlt!IIUnIIIIIIUllfIIUUI.U__-_�
f! 'ser adotada pelo governo, As ( • ,," I:i. - •

:= - U ! conclusõés da Comissão Iorau - - -- -- - -_ - ._ - - - _' - --

E '

S 1= cédula de mil cruzeiro', Não levadas ao conheciinento do INDUSTRIA E COMERCIO HANfA SiA� t
·

CU ff"'IIse:: tenho troco e t.:2sejandu \'er- Conselho. Deliberativo. tendo I ,,>,,', ' ,J ••

ª 1Ca 'if::' ª �� ILvr: do estLtlÜl0, 0, !not'., falaao o conselheiro Mar:') \ ASSEIYIBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
� , ,= lls,a nao cobrou a COlTiC!3, Nr) Pinto, que apresentou um 3- l.a C()nvocação
S 8Gb a direção de ex-técnicõ da Otica Fluminen�e,. ti?:: ,lia sE.g'uinte, peios jormm. \'.� denclo ao' 51'S. Costa Ribeiro e Pelo presente, sâo convidados os senhores acionistas des-
:::Rio de Janeiro, formado pelo' Serviço Nacional de Flscall-:: ;'ifiC'on que cel'!:'mente llav'a Barbosa Silva� Essas conc111� ta. Sociedade, a se reunirem em assembléia geràl extraordiná
:i!;a'ção da Medicina, do Disirito Federal e Bausch 8& Lomb. E .::',�ndll:Ôdo em seu carro \,' tc- �?es_ serão subm�tidas à apre- ria, a realizar-se no dia 22 de Março do corrente ano, ás 1 �
::

'

'

_'__ (I G --:-- :: mente Bergman O Com:' .1i:10 Claçao das autondades comp2- hor_as, na séde da socied::de, em. Ibirama, Bela Vista, afim-de
- ria Prjm�ira Zona Aérea �O,Hi-1 tentes., delIberarem sobl'e a segUInte

= Lentes 111elhores, arnlações confortável� e� ,1lW desEl1volvE.ndo esi,,:,:(l� K ! ORDEM DO DTA

�===...
- sfim de recaphlr:ol' Bergl',m,. I 1) Alteração dos estatutos,

::: aparelhagenl lnoderna, ajudarão \:'". S. aªª te::\do designad'1, para iS',,1 0-; "ínextremis", consegt,;n, 2) Assuntos de interesse geraL
1T1iigos comand.;c'os do fugHi" do que o sr, Garner :1' IBIRAMA, 9 de Fevereiro de 1952.

ver lne1hor : voo A fuga foi C0mtmicaca à diasse sua partida, I
TECLA KOFFKE - Dir.-Presidente

=_ Iodas as zonas êé!eas d;J Bt:!l" 'TEERÃ 16 (DP) __

FRANZ HENSE - Dir.-Gel�ente
§ Rua. 15 tle Nov., 1436 - Defronte ao Cine Blumellau "11, :=;'Jlicitando a capt!.ua je Acredil1í-�e que Mor.a- VICTOR: HEICHOW - Dir. Sub-Gerente

�"imml'nmmUmmmmmmmnmlmUUmnUmllmUmnnmmml� BClgman, A PUllcia re\-L�tou med Rafui autor do 2,

R riA.......... •
,. citUdamente todas as ca,?, ,;,c: tentado co�tra o ex-mi, RODOLPHO KANDE '.) •mcretrJci(l, que ficrun siu,,- nistro Hoshein Fatel1li

I'I
das p?-,oxima à Zona Nérea. A- tenha sido escolhido pe: Cm' rc'ia fi I d' l'tlria B1ut'lUlinau !nunCla-se que to�a a guarda la organização dps fana- O e I' t::,' fi :.l."; fi

�w I 1iL'V

que estava de serVIço no Q,llar- ticos fidayat-islam para ASSEMBLE'IA-GERAL ORDINA'�IA I

Itel General da Zona Aere3, o crime por ser de

me,)
Pelo presente são convidados os Senhores AClonistas des-

(tuando B�l'gman fugiu. foi dc- nor idade, Assim sendo, ta Sociedade a se reunirem em assembleia geral ordinária, a
hda e o seu com�ndar..tc �ar- a sentença má.xima não

,
ser realizada no dia 20 de Março do corrente ano; as dezeset.-=

Igento �l;ady, esta preso JI'- poderá passar de 5 anos t (17) horas, na séde social, à rua 15 de Novembro n.o 727 em
comwllcaveL de prisão, Blumenau. afim de deliberarem sôbre a seguinte: ,

,

ORDEMDODIà ---------------------��------�����-=�.. c
J , o) _- Aprovação do Balanço, Relatório da Diretoria

e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao e-

xercício de 11:}51;
,

2, o) - Eleição' dos niembros efetivos e suplentes
conselho fiscal;

,

3.0) - Assuntos diversos,
BLUMENAU: 16 de Fevereiro de 1952
RODOLPHO KANDER - Diretor-Presidente

1 AVISO
I : Acham-se a disposição dos senhores Acionistas'desta so

I ciedade, os documentos a que se refere o art. 99, do decreto-

11ei !l,o 2.627 de 26 de Setembro àe 1940,
BLUMENAU, 16 de Fevereiro de 1952

• RODOLPHO KANDER' - Diretor-Presidente

11!��!�4��arlI Durante este mês, es- I

tão sendo cobrados os se

guip.tes impostos e taxas:
Patente dê Registro, para
a Indústí'ia e Comércio,

ko semanas, quatro Estude;
Nordeste. Há resh'içõ-;;s, neste ou

naquele ponto. ao presidente, :rvlas

a sua substancia continua Inataca-

até 28 de Fevereiro; Taxa
de Ocupa�ão. até 31 de

MaJ:çó; Imposto de Renda, I1 dependente da deliberação
I da, Delegaca

. Se�{liOná1, II Na 'l'eSOl.il"a::la CIos COl'� .

:reias e Telegrafos esta !

I senda procedida, este

I mês, a eobrança do Im-

! posio ,de Radio, refe�

, nmtê lW anO conente.

1 NA FAZENDA

t J\fUNICIPAI,
! Na FáZ€llda. Municipal

Durante este mês está
sendo cobrado o impostü
de licença para carro

ças, carros, motocicletas
e bicicletas (ano int.f' i-

Avisa que Ja estão CÍl'culãndo seus novos, confo,rtá�
veis e luxuosos ônibus, oferecendo"o'má's:imo de con

rorto. Com Ag'ência nesta cidade no Hotel Holeíz. ,

SÃO OS SEGUINTES OS IIOnA'R�OS:
P A R T I fi AS" , _'

RIO DO SUL
'A's 8, !l, 12 e lã horas

..

BLUMENAU
A's 6, 9, 13 e 16 horas

Concurso

Americano SiA'
Mercado de Automóveis "

Jolm Lo fresnel .... FUndador

!���N_'OS_._.;SA__;_D�IV.....:...,·IS.;....,..A......;.r__,..SE;...;..;...RV....;...IR......;.'____.: I

I 2)

-COMPANHIA-MERCANTil VICTOR,PROBSl iAp. 1 3)'

� - �

• '. I • . �. ".

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

I ' Pelo presente são convidados os srs. acionistas desta so-

ciedade, a se reunitem em assembléia geral ordinál1ia, ha séde

I social, à rua 15 de novembro, n.O 579, nesta cidade, no dia ,22

Ide março do corrente ano, às 15 horas. afim-de deliberarem sô-
,�

brê os seguintes assuntos: ,

'

,

Matriz rrÁJAI _ Filial BLUMENAU 1. o) - Discussãc e a!lrovação do relataria da díretoria.
Rua Blumenau 170,'- R.l1a 15 de Nov., 151:.1 balanç? geral e parecer do conselho fiscal, referentes ao ex�,:", ,

cicio de 1951; -

,

_ " 2, o) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do ASSEMBLI�IA GEILi\L ORDINAR1ji.
I.ongll; vi,da e_ economia sempre fOl'am a ,pl'eocupaçao m�xun:t I conselho fiscal para o exercício de 1952; I, _,' <: . ,

da FabrIca I\'IERCEDRS-BENZ no traçado e construçao, ?I! , 8. o) _ Assuntos diversos de ínterêsse social. Pe_lo presente, sao c�mvldadús os set;h�rE;_� aClOl11stas, des�,
se"us vciéulos, aIll'csentando mtlá série de va_ntagens espeelalS, i BLUMENAU, 15 de Fevereiro de 1952, I ta SO�ledad�, a s,e �eul1lrem em assemlileIa geral ol'dipárin,
reguiagem automática de temperatul'a do ol�o e da agua, e

I
CURT PROBST _ Dil'etor Gerente. I ti realIzar-se f!0, dra 22 de Mal:"ço do ,co�rel1;t<:-anorá.s,15 hora�,

outras, (lue garantem segul'all(!� e econonua CílOl'me na. A V I S o. I
na séde d� sócledad�, em Iblrama, B�la, VIsta, a,fIro-de, í:lel� ,

O Ginasio Dom Bosco, !lstá situado. no centro da ci-
' manutençao Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eseri- berarem sobre a segumtit En T'

' _'.'
,'.

dade de Ri� do Sul cem ótimas' instalações modernas. I " tórios da sociedade, os documentos (le que trata o artigo 99.
1

' " ,O r:7 J1:dD� p�A "
,
-. . '

Estudo efJ·C!·�Iltes. Aliménta.�ão sadia. -Discí"lina segun- A.DQUffiA HOJE MESMO UM MERCEDES-BENZ QUE ES- elQ decl'eto-lei n, 2.627, de 26 de setembro de 1940. ) �lscussao, e aprova!yao o, a ao<:,o,: re!:at6l'lO dà dlrl;tc-
du ° sistcm: de São João BQSCO, que faz do colegio a I

'

TARA' BEM SERl'IDO \
A DIRETORIA na, �o�1ta de lucros e perdas, refel'entes 'ao exerCido:.

,

;t,' ,
- - - I de 1 5"

" ,
' ,d,",e'f}ntinuatlãô (la vida d� íam.hta:· ,

.

F 2) Eleição do Di\refor-Presidente, '�- :�,SecçõeS: futel'uatQ. Exter�ato: �,;Sem,i-,intel'nafu., ' I ,II VIAJE PELO "EXPRESSO ruo DO TEST,Oll l'
3) Eleição do Conselho Fiscal 'Para'ôtâno deCursos: Priinífrio; Adri�isSã9� :GinasiàJ. Ci,«;nW�ctl oe "

d
'

4) A' nto d
'

ter se gel' '1
','� .. ,

__ Coinerciál--'--
' ,.. se que regíshou-s.e, ali, no periodo d� 1.;948 a 1.950" um ,:�� I ii Que prop9rciona conforto e segurança. Saldas f

ssu s e ln es :'l,' ,

d d vio r'ue atinge a ImportancIa de 9 mtlhoes de cruzelros. 'I I e", 1'1 de Rl'O do Testo 6,7,45 e 13 horas. De Blumenau,! lBIl1AMA',9 d,e F,:verelIo,de 195�.O curS6 de ,A(hnissão ao Ginasio �c',ona es e o

l
...

O d' I ,TECLA KOFFEEDP d t';i:� 15 -,� "�I'JA;r"':; _:_ Ex.ames de .AdmiSsão nos dias 22 funcionál�ios estão envolvido� e lh,;s foi d,a�o o prazo de 1 ,las II ('defrollte A Capl'tal' 9,'30 �_, 11,30 _ e 17 horas .. 1J, 'r,roA HE R -.
11',- �esl en e

u= ..� d_=",. "

para a:pres,entarem defesa, Nao [JUIZ o MinIstro fornecer os no· , ti

,.,.<\.", �JZ; NS� - Dlr,��e...e,nte�::__=:=���=d==e�_fe=v_e_r_e_i:r_o_._�_M_A_T_R_I�C_U_L_A":"S_A_B_·_E.,..R=T__A�S�.�_�__ lr,es. dos implicados.'
,

.
' I! :I' VI",'] OR REICHOW - Dn', Sub�G;e_rente

Casa

BATERIAS SUPER REfORÇADAS
,

.
Novo plano de ve.nda, _:_ Receb�mos baterias,
usàdas em froca Garantiá: 12, mêses
18.000Kfmls.; ",

PREÇOS BAIXOS ;

R E V E N O E rf (} Rl S f O R D

DISTRIDUIDORES DE AUTOMOVEIS S. A.

Exclusivos para S. Catarina:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,..t'�.i!..O .•�'" · ..0.... ..-4
� ,T]�Er� ...u�,}; L·�-H-.t .... �f���

--'*=_---�-_....--_------.....-- ..oã�ft�.u.�_���
c'!'cv€ndo 110 'L"anga,."'1ien C �.� �g�.
da, colonias africanas nas quais' se
estão:' in'v'estindo. colossaís capitt\i.�
pxi!:6it:'::.!'. Z !3!!lb')ffi ,,; Ct!d:m ��.

���;��:�;��;���; �:;;�a����!t,
,:,,,";-r:::-:_� :�:::.?:�rrr :::8. ::S�1:>�.q e �a J.:.._

-t:::.:::-..in. �':':J:::- _ ;;":':-..� ,�": pa!"t�é.��
�C::::_;2. ir'].-;:.é.�-:·�a C?�t::--.::r;�:::,s J:t�..

de 'pl'Bstígio e urna nova. :;;�b do .inf�uen�ia ii"ancesa ... Vfnh�
grande fonte de economia. � de longe o predomlnio francês na-

'Também os que são adversários! quela parte do Mediterrâneo. Des
da ação britânica e do egoismo I de as Cruzadas e OS Estados iran..
imperialista de Londres; devem re- cos, que d:t.1faram quase 100 ano'>

,:conhecer que 'nessa continuidade e depois com a função de proteto
de programas e na capacidade de ra dos cristãos' do Oriente. com

,

e adaptar-se fôros reconhecidos pelo sultão' de
às circunstâncias,

.

está a damons- Constantinopolis, a nação france

'tração de uma indiscutivel força e sa gozou um prestígio incliscutivel
de uma grande política, naquela parte do Mediterrâneo e

Não há divergencias de partido fIrmou a sua influência cultural e novo colossal império, fonte

na Inglaterra diante do problema
imperÍflI: os trabalhistas o defen
dem tanto quanto os' conservado-

Em. 1935. Bevírr, ministro dos

Estrangeiros éonvidado num Con
gresso do partido a adotar nova

amáveis desde que amor

eles beremos em

e felicidade.
soas são como

o que,

Mas, quase de improviso, a si

tuação mudou. Os países árabes se

subtraíram á influência brttãníca .

o Estado de Israel adotou um pro� ;
grama expansíonístaji e o Egito

'

reivindicou todos os seus direitos r
Ao mesmo tempo a India eonquís- Itava a sua indêpende�cia. Então,

Lo��res, sem abandonar o Orie�te I
Médio, olhou para a Africa e ideou 1
um novo plano político para for- '

Clinico Médica' Homeo'patico
-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -_

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACro N. 92 - FONE 2665

Residência: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529
C U R I 'r I B A - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAll3
Doenças da 'pele: Eczemas, Furunculose Coceiras Mancha!
Espinhas, etc. - ,Glândulas. Falta de r�gras, Ex�esso, l!'lo�
res Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilidade De
senvolvimento físico e mental, etc, _:: Doenças crÔnica!
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica

�.

Hemcrsoídas, etc. -----
Consultas em Blumenau DOS dias 26 li Sfi de

--'---- cada mês, DO HOTEL HOI,ETZ -=���

. mantem um varia
do estoque de ea

semíras e linhos à
sua disposiçã.o.

Rua São Palllo, 305%
BLUM·.ENA U

moço, isto é,

A explicação é dada pelo
e da"

; Ç'I)!1dli;ÓeS sanitárias
_

da popu

cornrassívo 0,

seu tempo aos outros, e'sem- f
pr? pncontra tempo. Como o,
pão.. multiplfcado milagrosa��
n.ente, ele dá e Iiindá reser-!l'l�
.nara si mais do que deu.

. Muitos psíqulatras' de hoje Nflo eootlnue trab{uumdo, se estiver res

frtado. ta perigovo para 110Cê e paTa os

outros.

O repouso é importante lIa gripe. Fique
de cama, até que seu médico lhe diga que

pode levantar-se.

Em 1918" Cl gripe causou 22 mi
lhões de mortes, no mundo inteiro,
era 3 meses. Na epidemia, de 1951,
na Inglaterra, 2.600 pessoas morreram
de gripe, em apenas 6 semanas.

A gripe é 1Lma, d.oença uh'lltenta, con
tagiosa e de caráter agudo, geral
mente propagada pelas gotícuías pro
venientes do nariz e garganta do
enfêrmo. Parece mais contagiosa no

seu início quando pode ser confun
dida com um "simples resfriado". Por
isso, é importante ficar em casa, de
cama, e chamar o médico, quando
estiver resfriado, Isto ajuda a -melho
rar.o estado geral e prevenir com
pUcat;ões - e' V. não estará. estio»
thanào os pe7igosas vIrils da gripe.

Calania? Febre? Mal·estar geral?
Cansaço? Inflamaçãó do nariz e gar

ganta'/ Tosse? Se apresenta 'algum
dêstes sintomas, V. pode estar gri
pado. Chame logo seu médico, Um

exame muito simples j� existe, para
dizer, em uma hora, sé V. está gri

pado ou não. Vacinas foram criadas

contra certos tipos do vírus da gripe.
Seu médico. pode recomendá-Ias, se

hã ameaça de epidemia. se uma pes

soa tem resfriados frequentes, ou se

a idade avançada ou precárias con

dições físicas fazem da gripe um

perigo maior.

monja ou outras graves compliéàgões.
-

O mais sensato contra a gl'ipe �:
1) Evitar 'Contato com pessoas resfria

das; 2) Agasalhar-se, evitar esfriar ou
molhar o corpo; 3) Nutrir-se bem:
4) Respirar suficiente ar livre, exer- .

citar-se e repousar, Em caso de res

friado, vá .para a cama. Beba Iíquldcs,
principalmente suco de frutas, chá.·
café. Chame logo seu médico. Não

deixe que a gripe o abata.

4,11'2%
4% SQUIBB'

.
. ":

.�-__ ,__......_�' ._""' .J-.-4-.�;"_.� •
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A li AÇÃO
canções e

questões
sogras re

os

prtvile- Um Valho Drama
��\ ���, ,

disso. ele lhe será sempre
grato por. essa harmoniza
ção CDm sua esposa.
Faça de' vez em quando

/
_-------- �------

deseja, não lhe diga: "Eu, gar de fazer
causa estará no exces

so de sensibilidade, no

nervosismo ;JU 11a simples
aversão tradicíonal?
A casa como sabemos,

está sob o domínio da mu

lher, sendo por isso. um

campo propicio ao encon-t

tro (quase sempre comba
tivo') da màe e da esposa

I' de um mesmo homem.

I· OS desentendimentos são

I comuns, a harmonia rara ....

ii -I
Mas um pouco de boa

li
f vontade, de habilidade. e

sr. Martinho Eberhardth �; de I qualquer segra pode ser
sua -exma esposa. .sr�. Olga! estimada. Basta que sigaEberhardt. tendo o feliz even-

!
_ .

to se registrado dia 11 dêste, as sugestões abaixo:

,mês, na 5,ecção de Maternida· Não diga a sua nora que
:de .do Hospital "Santa Isabel". o seu filho poderia ter se

- Tambem o lar do ventu- .-d'
'

raso casal 'Agr-cptno-Ivone AI-
casa o com urna Jovem

�'

que lhe traria t _' '"I'
buquerque, acha-se erigalana- eles rru-

do com o nascimento de urna Ihôes de dote.
menina, a qual veio ao rnun- Diga-lhe que gosta mui
do dia 10 do corrente, na Sec- f to da mãe dela e queção de Maternidade do Hos-! I'OPit:;re"Cs:n;!: Ids:beDl�:.

se senteria f'elis se ela qc[ll.lais-
r "Ihl \Ii;U

zesse passar alguns
em sua companhia.
Quando ela tirar dinhei-

1'0 de uma verba destinada
ao colegío para que sua

neta possa comprar o que.

Não
de seus

.um de
Na amplidão da. noite escura. sem poesta,
vi;;:lunlbro O' câos da vida em que vivi;
sentindo a lassidã.o d'alma em nostalg ia.
cnõro, em pranto,' a dôr que -I'nlão seut.i.

Eis que surge o encanto na ternurn:

na carícia meiga do amê'r paterno
suroeande a dôr dUHI desventura.

.'

achei a- vida dum.p;:traiso �térn(i.

De

I
ANIVE

..::. 'De'flue hoje ca efeméride
natalícia da gentil senhorinha
Cecilia Berrihardt, fino orna
mento da sociedade local.'
- Transcorre hO'Je o an i

\ :?l:sário natalicio da exma ,

sí-a. Edith Laux, digna esposa
(lo sr. Artur LaHY .. resídenté
uesta cidade.

..

- Completa, hoje, mais um

"no de feliz existência Q Inte
l ígente menino Hélio, filho
:10 sr. Otelo Lorsus, proprte-
1 árfo. da "Casa das Louças"
c'esta cidade:

_.

--

,
Verá.. passar

mais: uma' primavera
'Ta.:' d::,Edeltraude JensGn,
vtrtuosa esposa do sr, Hanv
';ensen,

.

residente 'nesta cida-
de.

. : '

- Em igual data aníversa
ria-se a exma. sra. d. Lmy
Pamplona. digna esposa do
rr. Gabriel Pamplona.
� Regista a efeméride de

amanhã, a passagem de mais
um natalício da exma. sra, -d.
Lucinda Schluher, esposa do
H. Rudolfo Schhrher, desra
r-idade.

'\ Festejará, amanhã, mais ASTRAL DO DIAum' ano de vida, o sr. Ricar-
17 DE FEVEREIRO..to Pícolti, residente nesta ci-

M
.

S 1 Udade. ercurro, o e ra110 pro- ;
__ 'I'ranscorrerá em igual �etem sorre, a�s _prudentes,',cata, o aníversár-ío natalício I avorecen-: mvencoes, de�cü

do sr. José dos Santos, desra I b�rtas: COIsas Orlgl?ais, CJe�-
cidade. eras, Imprensa, transportes, I

_ A efeméride de amanhã I propaganda,
cultura. OS �1<1_S- I

assinala, ainda. "o transcurso cld�s _nest� da!a. possuirao t
ele mais um natalício do sr.:;:. fert�l rmagrnaçao E' podere o

.

duardo Nel·tzel "p<!;dente n""- I realIzar descobi>,·T"s.
I'''_ • L_,,,. �.

18 DE PEVEREIRO !t3 Cidade.

I E"
.

d' Ii lmprescm lve bastant'�

CASAUf-ÜYOf. ,0
lógica e pl'udencia o dia to-

l"I.1 .) do. A tarde é benéfica a ar·

, __ Ocorreu {,nh:;,n. 110 civ:l j tigos, d� primeira l!e�essidi1'
,� �'eligioso. o enla.:e matrÍ!Jl.o- I de. �lqllldos. laboratorlOS. Os
)llal do 51;. Jacob .Jardelil'o nascIdos l_1esta data -- Can

Mi;dler, comerciá�'io nesta c:' segll�m rIqueza em assy�tüs
dad€', com a gentil

;,enhOrinh:'llrelat�v.os
a' armas. meCR1lJC"l,

Lore Haí-tmann, Pl'-:.ndada f�- eletrIcidade.
,

Ihé! do sr. Henriql" e sra. AI:- ; --F • • .�

--- I

gusta Hartmann,. i, el'!das, ESllluhas, lHan· II
_ Com a graciq:-a Senh(ll i� 1.\1 ehas. {Tt,leras e Jteurnatis� I!

.>ha w...lly Zech. thl."ta filh�l II mo. i
do sr. Hermann c �ra. Anua :!,t.-i:u.X:FiC'i'XC '.o:' -...'fl.fl:....U .... II i

.zcch. uniu-se, ôlEe'YJ, pe�;:>s)1 Gí'an�e J}elJU1'atIvo i:

laços'matrimonütis, o sr. Er1ch ii an sangue ii ,

NiS(l�1Êthõit'�IO
loca:

ViageLJ ;á;d�S � ��g��as.1
so no

II
-- O feliz advento de L1m�

robusta menina. é o mot�v() EXP.RE::;SO ITAJARA
da alegria que reina no lar do

I
Rua 1:; r:ov., 61 tl, Te}, 1455

.

BLUME?'�hL - JOINVILE :"
----.--_.-------�---------

'li
I H O J E -- DOMINGO -- A'S. 16,30 e 20,30 :HORAS -- li O J E

� SALSICHAS I
FADA SANTORO - GIL FARNEY -- RENATO RESTIEl� -- SOLANGE FRANÇA�' ;.

,.

GRAÇA MELLO. na super- máxima llrodução brasileira da CineJalldia
'II,� • J

"\ preCIsam aI?

,�., Iv\OSTARDA! I �lj��:J::=i�E��S:Q-�U��l-�P·�·��R�"�<�:':·:·�·:�·�����-'-�:·:��!��v. ". I I t nVf\11 ! � n::. f\, t_(._, lh�··.d r ':'�'{::à,�)/

A:_Múda �m POU.c,IlS ,inlltos
.c..ID poucos mmutcs-a nova recei

ta Monôaco - c ome ça a cir
cular no sangue. ;:ü�viando os aces
sos e os ..rtaques d�J asma ou bron
quite. Enl pouco t- rnpo é possível
dormir nem reSplf'ariao Iívre e ia ...

� cH!nent�. Mendaco a Lív La s o, mes
J-r:0 que o mal seja a:(lt�go) porque
dlssol_ve'e remove o rn u c u s que;
obstrúe as vlss resptratôrtas minan..

do a sua energia, arrulnando sua
saú-re, fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Manda'co tem tido
tanto êxtto que se oferece Com a

g!"rantia d" dar ao paciente respira
çao lívre e fãcil raptdarnerrte e com
pleto f:Uvio do sorrtm-nto da asma
em poucos dias. Peça,Mend'O(,a, hOj,
mesmo, em qualquer f a r rn a c La .. !J.
n(l"S� "�ra"ti:l .. a sua proteçãr

Cúfdades com 0$

llurgativos
A prisão de ventre. em

grande parte dos casos, está
longe. de ser causada por pre
guiça íntestínaí. Muitas vezes.

;i=��;:�� :?:�;: �i: IICf
-

-E:
-

Buso
--

li
II

.

Não tente tratar a prisão
de ventre com purgantes e H O J E -- DOlVIINGO - A'S 14 HORAS
laxativos; consulte o mé- GARY COOPER - JANE GREER - MILLARD MIT-
díco, - SNES. CHEL - na maior barragem de piadas, riso e ,GRANDIO-

Astral do d;a SIDADE!

. I
A GLORIFICAÇAO ESPETACULAR DOS HEROIS DO� rSETE ltíARES! ELE DIR!GIA MANOBRAS E lHANOBRA
VA CORAÇõES FEMININOS! UM ESPETACULO ALE.

IGRE, BONITO E GRANDIOSO QUE MERECE SER VISTO
POR TODO o MUNDO! -- Acom. Compl. Nacional e Fox I

Jornal. -- Preços de costume. '.' .

•

! q C" '1-"'--' :'� i ,�

r-'i t.,,) t \__..� �\ i/�\
$
,

NUt,ltA,

DE PA.lXOES DESEJC)S
I
l

I

FILMES

línalre de rosas
TOME ''200

_ gramas de- pe;,
talas secas de rosas,verme-I
lhas cheir.osàs,' 'e' 2 litros

de bom ,.' vinagre'" bral1co.
Faca macerar as

las no vinagre pQr oito
dias; então, passe numa I
peneira de palha ou de se

-da, espremendo
.

bem, . e

deixe repousar o suco por
24 horas. Filtre, e o vi

nagre de rosas 'está pron-Ito. Com este mesmo pro
cesso poderá übter tam

bem otimo' vinagre' de' al- l
fazema, . de hortelã; de eu

calipto .

cetc.
Outro modo de preparar �11t::')Nt..r:-y >!J' bAnA

. r-j�f\.i, i !j "k... ,f, .. ,

um. delicado vinagre de !.". . ,�,,,,. ,

rosas eêste: ponha as pe-, I'
·'f.NATO RESTIER .. SOLANG::: Fj�{ANÇ,.\;·� CRA�.·, : .... :_LJ

talas da flor, de qualida-! OI�H(HrsA POlR. EUR!uES !;;/\:,,:!.)S" P�{C:!B. ATÉ.--13 ANOS
de muito perfumada, nu-. '

.
.

.----,

ma garrafa que encherá (IMPROPRIO ATE' lU ANOS)
<:om vinagre branco de HOMENS QUE PARECIAM: FÉRAS, NUMA VIOLENTA HISTORIA DE PAIXÕES E
!primeiríssima qualidade; DESEJOS! A PELICULA QU E DElHONS'l'JIARA' O GRAf'i DE PROGRESSO DO CINE
tape a garrafa hermeti- MA NACIONAL! - " '1'0 C A' I A "

- U�! GRANDE F1LME BRASILEffiO!
camente e mantenha-a �x-

I
"T'O C'A 1 A" - o FILl'rIE QUE fi.. TODOS ALEGRARA', '! -' ACQmp. COmIJl • .TornaI

posta ao s;)l por três :sema-jlng'lés e o short "'l'rofeus Trá gicos". - l"latéa 6,00 e 4,00,. - Balcão 4,!lO e 3,UO. - A'
nas e, por fim, filtre e" li-

_
noite: Platéa Numerada Cr$ 7,00. - N. B. AS POLTRON AS NUjYfERADAS. ESTÃO A'

quido (que sairá muito pü-I VENDA DESDE SEXTA-FEl RA. ... ... ..' .. _ ... '"
.

,

-':0 e muito claro) -

e está "TEATRO CARLOS GOMES � DIA 27: ESTRElA DE -"NINO NELLO" E SUA elA
pronto.

__ �_

DE COMEDIAR As assina tu ras estão á venda 110 escritor io do Cine Bnsch.

e

preciso, não
uma vez es.."

amizade en

tre sogra e nora nunca

mais se refaz completa
mente.

2m ca-

TOgd.I combate" :-" dores
ncvrátgír-as, reumáticas ou

gripais, venceudo-ss ;rápi
d iment.e. TOGAL, enérgico
dissolvente do ácido urtco
não afeta 'O orgianísmo. Os
comprimidos de TOGAL
não tel1} contra índícação,
TOGAL. específico de fór
mula suíça contra as dores.

DO"REI:! NÃO SE SUPOR
TAM COM PA.CIENCl.-t?'
ELIJl![IN:�itl-SE COM

TOGA.L
ao seu

nora, sal

p�dil' um

- � - -- -
-

Cine Blo.enau
H O J E -- DOIVIINGO - EiU MATINE'E A'S H HORAS
1) -- COMPLEMENTO NACIONAL.

2) -- "OCUPACõES INUSITADAS"
3 i CONT, DA SERIE "O SUPER-HOI\'IEM"

4)' - O alegre e divertido filme Nacional
Preços de costume.

H O J E -- DOMINGO -- A'S 16,:W E 20,30 HORÁS
JOi\N eRAWFORD - ZACHARY SCO'l'T -- SYDNEY

I

1

I

Tudo melhor
,

no NORT� 1)0 PARANA ....

i

I

I,
I:

I.

li,1
í

V AS' b' 2oce a ia ....

... '1'1" a. hrr05 do Norte do Po-

··'taná Ião ". Ol!!mos reconhoclda

mente próprl,,! poro (> cultivo do.

cal.?

... 'que no Nort.. do Paraná ",II

pi. d. co,. ch.go", .. PI'"duxlr.
numa lafra, moi. d. 100 .""05 dI'

.::a'i em c&co?

Vi ronllecer Mal1ngi •• ;
lU a IB211110 buscar a lamiUa

VENDAS A PRESTAcOes EM PEQUENÓS

CII.· MELHORA ENIOS N
ANT�RIORMENTE: elA. DE TERRAS-N.ORTE Db�'PÀRANA

,

'

A MAIOR EMPRÊSA COLONIZADORA DA ,iMÉ�ICÁ, DO SYL- "',. -;: :;
"

,�

.

'. ,; ,

Séde: Sõo Paulo: Rua, São Bento/· 329 8,ó ando
Centro da Administração e Agência Principal: Londrina R. V. P. s. c.

Informações com os escritórios de São pauln. L�ndúna.e .

Maringá. onde está centralizada a Seção de Vendria de Tcrra.s da Companhia
1ltulos regIstrados 50b n.· 12 de acOrdo com o decreto 3.1Í79 de 15 de Setemoro de 19:;8 ':: '. '.

I
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ZIGUE�ZAGUE
E CHULEADOR
"RECORD'f

,

quaiquet,máquiná de co�iufaf tilnto de USó doméstico,
coma lambem de alfaiate�-

- " , .,

. OlSJRI-BUIDOR PARA O SRASll
.' ..

Co

ob s t á. t u J fi . oUieil U� ser fran�Jostu encolltrarà
D ... �bacarifa Juoíors PO Doze. dOi C. t �arlos.lenaUI Motores

Elétricos
Brasil, ou

B:LUMENAD, 1'1-2-1951

-- ... _._--

", -: �""-�» '
.. ,

'ii'

í
.�.

��i�i
',�' ."r

�ATRIZ > Rua José Bonifácio, 209 � 5.· anel. - São Paulo

FILIAIS: Rio de Janeiro - Pôde; Alegr6 - Redfé

..

-ADVOGADO �

Residencia e esc:dtóno!
....... BLUMENAU-

Rua Brusq_u6-. 95 - Fmu�: 1472

EXPRESSO
BLUMENAU--CUBITIBA
f:n(l. Teleg.: "Limousines"
AGENCIA BLUMENAU
Uua 15 de Nov. N.o 315

TRATO:a,ES,'AGRICOLAS
Grande :Lli1l1a de Implement.os
MOTO�:E;S
A Gà$oliua e Diesel '

MOTO :iiQ.I\1BAS ,,'
, Diversas Capacidades

GRUPOS GERADORES
Gasolina' e Diesel

MAQUINAS PARA SAIJSICHAIt!A
Para Padaria

SUPER CARBURANTES "BONNI�X"
� ,c> 'PDI\IUfL1'fJrp:gs1_;( 'lNif.JH-Li,fX' '

MAIOR RENDIMENTO-DO·MOTOR

.0
'

p
",

DISTRIBUIDORES EXeLUSIVOS
32'1 - Av. Graça Aranha, !k!ánf{ar -,- 'I'e l: ::!�-2a-M;

RIO DE JANlmW

�

DR. IVO MOSIMANN
Cirurgião-Dentíst.. ��

�

éh� _'�;�r {iRAi''téoo
CfJT-RRINENSe ,S/f} agora COl'Yl

25% de õ.bõtimento e�'AVIOÊS MISTOS

_ Agentes no RIO de JANEIRO
-- -

$.w� jtir.eOO '&r.u.leir� do $�e

,

- ��

Snrs. INDUSTRIAIS, temos solução lrnedíofo. pare> �-,

seus problemas, ce -ELETRICIDADE
DE NOSSO E:S T'OQUE,

para pronta entrega oferecemos Grupos Día:el-qeradores com 220 yolts 50 ciclos trifasic(js..-�-:;»
Usina cempleto de 100 KVA com mÔT�res ,Diesel de

_

126 HP; 1.500 rpm,
\�':'

Grupo Diesel
Geradores

BOOeHIR

. ...r_,;

'�-tt�
"II. '

�,
.

-

.. -�

Consulte-nos com anfecedêii�'- ",
"".,

. "i'".
cia sobre demais defalhesp': -,

_

• . «:- "k.

,preços e condiçõ.f ele. '_ ''-
,

. ,��,
"'

Os Grupos Geladores sãg, �, .

oferecidos $gfvo Y��riCi Fr�'fi", . ,
. �. ,

'-",

-

,

. Represenfonts Exclusivos: "

�""""'- _,;; -iIt\: ��,. ,�'& \,

SOC� ·'CJm. Ar'GI_JO..�RASILEIRO Ltda"" "

:.,

Av. Nilo Peçonha, 26 - 9.° ah�ar' SI 91':�!.4 ': Fone: 42-9023 - C. PostaI248!f�".
. TELEGR.: KORBROS --"RIO DE JANEIRO' ',. "-

,

/ ....

lHARIAlVIENTE PARA NORTE � SUl, DO P,<\l'S
SERVIÇO DE CAMIONETE

,

PRO'PRIO
-_- SAlDA DE ITA.JAI--_

MELHORES INFORMAÇÕES
RlTA XV DE NOVEMBRO, N°, "I s li
-- FONE - I ILã 9 -�"-

se e§queça"!!!
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO"A OFICINA:

U.KERA
GRANDE SORTIMENTO EM V.l\LvULAS OORICA
NAS E EUROPE'AS.

.

.

'

- PEÇAS E ÂCESSORWS. RADios NOVOS -
«s:» SERVIÇO RAPIno POR PREÇO MO'DICO "-'.

Rua 7 de Setercbre, 4 4 9 .

liNHOS
fAM8RAIAl

TROPICAIS
O MElHOR SORTIMENTO PElOS MElHORES
PRECOS DA PRACA =-- Só No

, ' ,

. I .

Alfaiata Laolslàu
Visite-i SiUO' compromissD
RUA 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596

---�� BLU1vrENAU
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Para

Esteve reunido sexta-feira querro do Gremío Espo!'lI\ o
à noite.i.na Capital do Estado. Ol imp.co foram punido, ri
o 'Tribunal de Justiça Despor- gorosa E: injustamente e-m. It

Uva da Federação Catarinense 11,:l suspensão de 60 dias. Am
de Futeból. Vários casos se- .bos praticaram sua pr-lmeâra
riam resolvidos na ocasião, falta l,éstes dois mêses de
dentre os quais destacavam-se preparação da representação
os seguintes: - Antoninho e barrtga - verde, portando-se
Viana, dois dos jogadores que I sempre

muito bem e esfcrçan

emprestam seu concurso ao do -se ao máximo para dar
selecionado eatarínenee, Ira- 11Il;llor ,.d,�:lcialidade & rnes

viam desobedecido as ordens lll,j Uma vc'conha e;t,i d'::--)·
da F.C.F., quanto ao cumpri- são do ].1n ia entidade Sl dl,l
menta exato de suas úbrig'-1_- da {'�ll F.( t ·'�nópolis. VIHnt1
çôes para, com a seleção O muitas vezes organizou showe

n.assagísta Carlinhos f' ainda II e' espetáculos artísticos ínte
c técnico Loudva1 L:)-l'cnzi,
tinham sido denunciados pelo. E S C n L II O O Osr, Ivo Varela, Presidente da! .H
Liga Joinvilen,,;e de Despor-

bO:ia�;:s �::��lva;h�o d�ij�i�� GRRLOS RENIUX
encontre entre os combinados

'

do Estaco e da manchesrer O Carlos Renaux de B17t1S-

.

ne!�o;s das discussões, �ur-l que, como prevíramos, en-

15m o resultado. O antiga za- . trará no gramado do Estádio
gueíro do Palmeiras e o ar- j Côm,1.I1 Renaux, para eníren
- - - - - - - - - -- tal' o Chacarita .Jun�')rs, com

Em Brusq,'e
a 'ef:uints c�ns�ituição; Mo�j-

!J rnann, Afonsmbo e .Ivo; Te-

Gh
• ZOHra, Bolomim e Pilolo; Ju-

, 8 aeartta linho, Otávio, Petruscky, A-
. . . I dorbal e Teixeirinha. A preli-

Vla]ando em caminhonetes

I
mínar deste emporganta en

especiais, chegou ôntem a contro ínrernac: »na. reunirá
Brusque, por v_?lta das 13,30 (os quadros do Guamny. da
horas f! deiegação do Chacarí- 3Pf:Lmda divisá) de Brusque
te; �umors, que nesta tarde ie- I e c.o Carlos Renaux, aspiran
ra a sua frente o homogêneo I t,-,,,, Dirigirá f) prélio princi
onze do Clube Atlético Car- l,x,1 o árbitro ing1_�s Mr Bra
los

_ R�naux .. Os platinos vol- i' dl<:} e os preços dos ingros
tarão a Capital segunda-feira, sos serão estes:

o!_lde travarão contra a sele- I Geral: CrS 20.0) - Arquí
çao barriga-verde eletrtznnte : r.�mcada: Cr'S 3l!,:iU e C:dt·!-
cotejo revanche. 1 a numerada: ('rS. 50,';(;

Enlim, a Reabilitação. . .
A, XAVIER '_ da ACEVI

------I! il-�----
II Quem foi que disse que o futebol catarinense e infe
n rior ao de outros grandes centres esportivos do país?
I: Quem foi que disse que o melhor futeból do mundo é a

!' tualmente praticado na Argentina?
i: Sou um dos que discordam inteiramente dessa opi
I níão. isto porque, como pode uma equipe que se .aponta
ii como -;llf,,";o.r té"nicam�nte...levar de .l"encid<L outra. cujo
:: renome internacional é deveras prestigioso . .1:<,;' o caso ua

I; luta entre o "scratch" eatarínense e o famoso esquadrão
I, do Chacar ita Juniors, da Argentina. quinta-feira última,
ii no estádio da F.C.F., em Ftortanópolts. Reinava na oca- "

\1 sião grande dóse de pessimismo em torno desse embate, I;
isto, quanto ao resultado que alcançariam nossos rapazes. fi

II E o. resultado dessa pugna? Uma verdadeira "bomba"! O ii
'i; significativo placard de 4 x O construido pelos pupflos de i:
" Louríval Lorenzí, é um atestado eloquente de que tam- ::
I: bém possuímos bom futeból, porque não dizer á altura de \1
I i centros mais adiantados, ;1'11li' Depois das inumeras "mancadas" da seleção barriga-

II
verde, a que poder-íamos atribuir êsse triunfo consagrador, i!
Ao fator sorte? Não, absolutamente, A completa reabilt- 'i

I' tação dos insucessos anteriores conseguida pelos nossos lf
II rapazes, nada mais é do que reflexo da constituieâo com

li que se apresentou nossa representação em campo. Como I'
ii uma máquina bem ajustada, assim trabalhou à equipe. :[
II Peça por peça, funcionou maravilhosamente. Enfim, se- ii
li gundo tudo indica, conseguiu Lourival Lorenzi colocar as

"

II ultimas peças dêsse íntr incável quebra-cabeça que era a II

II: formação do "scratch" catarínense, Que possuímos ele- :'
:' mentos de categoria comprovada, já a ninguern é desco- "

\, nhecido. () problema resumia-se somente em selecionar "

I'ii um "onze" que trabalhe perfeitamente como ° colocado li
i' em campo quinta-feira ultima. E o preparador da F.C.F.

ii conseguiu seu objetivo. Acreditámos que assim formado
" <1 nossa representação consiga brilhar intensamente no

!: Campeonato Brasileiro de Futeból.
Hoje à tarde, em Brusque, voltará o Chacarita Juniors
a enfrentar mais uma equipe catarinense. bera seu ad

versário o C, A. Carlos Renaux, campeão estadual. Do re

sultado dessa pugna, poderá se aquilatar definitivamente
o gráu de progresso de nosso association. Portanto. a e

xernplo dos integrantes da seleção estadual. caoerá aos :1
pupilos de Leléco, prestigiar, lima vez mais, o bom 'nome I'

esportivo de Santa Catarina. !i
--��--i! I'

�__

I
jSenhores
QUEREM CONHECER A MAIS ,BELA PRAIA DO LI·

'TORAL DO SUL?
HOSPEDEl\'I-SE NO CONFORTAVEL BALNEARIO no

.'Í'EL CAMBORIU' - SITUADO DEFRONTE A ILHA.
'-- COSINHA DE PRllUEffiA ORDEí\<I --

- AGUA CORRENTE NOS QUARTOS -

A GERENCIA AGRADECE SUA VISITA.

ENDEREÇO TELEGRA'FICO "BALNEARIO"
,

ABER"TO DURAN'l'E O ANO INTEIRO
CAMBORUJ' - STA. CATARINA

,

aos

SAlDA DE BLUJ.\oIENAU
6,30 - 10,30

13,30 - 16,30 - 18,30

H o R A R 10 $:

I
DE ITAJAI:
7,3.0 - 13.3.0

1.0,00 - 16,30 _ 18,30

Dernals Informações nas suas agencias em Blumenau:
'I'ravessa 4 de Fer., - Braz Hotel, Fone 1402

ITAIAI:
Rua Lauro Muller, n,? 24 - Fone :395 e em Camboriú

,

no Hotel Silva ��-'--'-'-

• I númertrs

Banhistas

��--------�----���-�
�-%-�-X-X-I.�-�-I_S_���

A pedido do ( scarit J Juniors
ficou para t rça feira à noiteTransportadora Amaral

Comunicamos aos. n.o�sos distintos amigos e fregueses, que
mudamos nos�os escrttór-ios da Rua 15 de Novembro, ISO'!.
para a RU<l; Sao Paulo.' �60 �one 1249, (antiga Ristar), espe
rando contmuar ser distinguida com a mesma preferencia de
sempre .

.

Outrossim �omunicalllos ainda que, alem das agencias
_ r�dlcadas em RlO Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná ..:
Sao Paulo, acabamos de instalar, há poucos dias uma outra
no Río de Janeiro. para melhor encurtar aS-distancias num
continuo vai e vem, para bem servir o Comercio e a Índus,
tria de todo o país.

NUNe R E')<! 5TI U f G U J:l L
_� .. =-. v.,.... _... i

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
ESP1NHAS..!._ETC.
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