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ac/missão China verme lha nas Nações Unic/asc/a
ASSOCIAnos"

Isto ,

ea Inglíterra
Assis CHATEAUBR.I.AND _

LONDRES, 1 (Via AFPl
Deram ontem Os ingleses resi
dentes am Londres, e que inte
gram a Anglo Brazilian Socie

ty Um baile no Hotel 'd'Orches-

S E L V A S
4

IVão passear na Europa à
custa dos cofres publicQS

sivo.

Aqut mosrnc no R'o de .Ta
neiro, onde as insei-íçõe« encer

ram .no proximo dia. quínze ú,�

junho, já temos CJ>l mâos va llo-

5as contribuições e comuníca

ção de que outras ma-s chega
rão atê a data marcada".

Visitará 3 Baía
o sr. j, Peixoto

RIO, 2 íMer'dional) - A P1',1-

posií o da ida da delegação que
representará o Br-asrl n -, Con[e

rencla Enter'naclorial 'do 'fl'aba
lho em Genebra, um matutino
comenta que a delegaçã:> vai

fazer turismo à custn dos co

fre s do imposto sírid+cal. Cita
norrrina.lmerrta Ai-naldo e Ates

btadcs, como os desfrutantea do
turísmo oficial, acentuando Que

araMunlllllilcllIIIpaIria ����v:e���a:�:U.l��é::��g���ti�=
<.l parao da deíegaçâo. Alem desta
'I!; conferencia haverá )utrC:3 con-

---,-,ro<l'_'s 1·;;:����l����e::l:':tS�:��II "O DIa", acentuando que irao

até os incapazes sem mereci

Taborda _ menta, que ,não pistolão. A(!en-

tua t a.mbcm que haverá {I con

p C5";0 dos panlf'cadorc.: tudo

agora em junho. Comcnt 1"11'5e

na carteíra 110 cambio lb }:':;'[1<:0

tio Brasil, que esta não ccucc

dcu cambio oficial a todos, r'd'
isso foi aumentada a ajuda de

custo para "H não fav':>l'('e!dos,
afim de que pudessem Icvar di

erhcíro suficiente.

o PRIMEIRO ANIVERSARIO
DOS QUADR1GEM10S PAULTf':
TAS - Completaram orrtern
interessante's quadrigemios pau
Iístas, O� pimpolhos, a essa aí
tura, �l�aiam 06 pr;me:i'o3 pas
sos diante da alegria ·je seus

o engenheiro .M:anfre!do

Gross p. �"'l. EliZ;bcth
ouvem. tambem, H,

quatro rebento", chcio '11' ('11'0'

cão faz um inflama'do dísourso
as pr-ímeiras l'uklYf":l!i

cord ial c f�st:va r-ccepcão foi
of'ercctda. pelos pais de Sandr-a.
Oswaldo, Roberto e Mal'iaflg"f!l;1.

seus familiarcs l' pessoa',
'Suas relações. O vovô ô'.)!j

saudando O� aníversarrantcs. Na

lt.! 0, os "'..lla'Lr.) p:mpo!Jlo,; nu

d'a em que cornptetaram um a-
A sra, Nelia Reis, a seguir e

xíbc o temá,r;n '.10 t;ong resso d"
dícado aos problemas preces-

11,.· dI'! idade, - (Foto MERUnO
NAL).

"'RIO, 2

vereador ary
RIO, 2 CMeridit,;,,.:} -- I) de

putado baiano Luiz 'lhns. �i1h·.),
unr-esentou hoje um projs lô co-

1�"fU1dJ :liJ mercauo de II\TC '1\111

bro um quinto da e ·
.. -rt acao 'i

�"_"o-pL'cuãria. d·.) pa is, � c ndo be

neficiados com a rnecl.da, entre

eutros, o furno, cacau, c:if.:!, al

godão etc.

NOVA MEDIDA DE SE..

6URANCA NA
•

AVIACÃO
•

BURBANK, California, 1 ro-
'P') - Um avlão da North Ame

rica Airlines levantou vôo hoje,
levando todos os seus oitenta.

passageiros sentado de costas,

isto é, voltados para a cauda do

aparelho. Trata-se de uma. noxa

me'dida de segurança, introduzi

da pela primeira vez na aviação
ccmercial norte-americana. Seu

objetivo é de evitar que num "a

so -de choque, os paasagch-os S<!

jam projetados de suas cadei

ras.

Peles
CASA

íoraln
. aprovadas reco

mendações no sentido de que Se

jam excluidos do texto do projeto
38-A, os parágrafos 379, 459 e 592, Nos grandes centros civilizados
da consolidação das leis do traba- do país, o problema econômicO
lho, por importar tais alterações dos consumidores, em grande par
da legislação trabalhista de todo te, é derimido com a instnlação de

J Feiras Livres: Pi'õP'õrCionando

populações a venda díréta do pro- azar das safras da indispensável
dutor ao consumidor em bases

e-I
gramínea. O flagelo das secas e da

conômícas mais razoáveis e justas. tome no Nordeste, representa uma

Apesar de Blumenau contar com

uma Fcira Livre, ftmcionando na

rua Nereu Ramos, onde o local
não se adapta a tal fim, a regu,
lamentação de tal instituição vem

fugindo aos dispositivos legais que
a instituíram. Toda sorte de irre
gularidades observam-se na Fet
ra Livre, onde comumente os in
termediários, em. cônivencia com

os fiscais, e outros interessados, se

locupletam nos lucros e:x;to�3ivos
e ilegais em flagrante detrimento

dos consumidores.

te, voluntário ou não, tem sido a

principal causa da fome universal.
A população do mundo, que é

de dois bilhões e o!,OO milhões.
cresce de 25 milhões anualmente!

Segundo a concepção de Mal

thus, enunciada no século XVIII.
os hahitantes do nosso planeta au

(Conl'lui na 2.a pàl;. letra I\}
A voz Ado trdna

Elizabeth II depois de sua coroação
dirigir-se ao pOVO· do império inu�ês

-----------------------------�---------------------------

IDau�ura�a a selun�a luse �a luta politica
I entre U�emar e Garcez pelo tomioio paulistaprir as :P1":messes que fez. Em

sua oração de l>uj€:, Elizabeth
Segunda "afirmou qUe duran
te todas as cerimônias poude
comprovar que é apoiada e
sustentada pelas orações
pelo pensamento de todos os

britânicos, o que lhe darão
forças para levar avante sua

missão. Et'lter,)U também "ma
magestaae, qUC} cumprirá

Louvável, sob todos os aspéctos,

promessa sincera que fez de roí o gêsto do vereador Ary Ta

estar a servico do Império borda, que na sessão de ontem da

Britânico. tal como Os cída- Câmara MuniCipal, apresentou a

dãos brítanícos prometeram Indícaçãq ao sr. Prefeito Munici

estar a sen serviço. A Rainha paI, sugerindo a criação de Feiras

disse, ainda: Livres nos bairros de Itoupava Se-

"Dur;:mtc ioda .a minha ví- ca, Vila Nova, Garcia, Velha

da, e de todo ':!oração, me es- Ponta Aguda, cuja indicação

forçarei p1r ser digna de vos- aprovada pelo plenário, tendo

sa confianç'l Neste empenho, vereador João Durval lVIulle.r. su- ...
conto com o '1):"oio de meu es- gerido qUe o governo

mUIUCIPaJJ]?OSO ,qu(. partilha de meus regulal1_lentas�e o �un"ionamento
ideais e de Lodo o n1CU afeto das FeIras LIvres. E do segum

por VOS. E tenno em

meus,
te teór ;, il1dlca�ão . d� verea�o:

'pais e avós exemplos que A.ry :r�borda, cUJa fma�dade vIra

penso seguir com segurança e b:neflclar grande�ente as popula_

cunfiança. çoes daqueles baIrros, -\ DR- ARY TABORDA
MELBOURNE, Austria, 2 ··Sr. Presidente. - Sr5. Ve:-eado- t

(UPP) -- Seiscentas mil pc:>- res. - o problema da fome, e urna; das páginas tarjadas da historia pã
soas, a nlaior multidão ja_ ameaça constante ã prosp.eridade trino
lnais vista nas ruas de :Mel- humana, qual espada de Damocles. A subSistência. e porq(le não di-

bourne se lançarmn hoje às Na Europa, a fome dizimava pc- a sobrevivência da raça huma-

ruas, desde cedo, aclamando pulações e só cessou após a intro- na, eseud<t-se, indubitavelmente,

jubilosmnente a rainha EH, dução do cultivo da batata, no rd- na produtividade agrícola oe per-

zabeth Segunda por moti'vo nado de um dos Luizes. cuárh.
de sua coroação, em Londres. Na Velha Chína, milhões de cria- O menosprezo á interdependêll-

(Conclue na 2,a Pl., tem") turas morrem periódicamente, ao da do homem com o meio ambien-

1:':10, 2 (:,ferícl, \ - O IJir'3tJr fatura, uáo podcndo. PO!' C,oI.:;!;

lIa Cartcll'u de Cumb:o 'do BE:H-' guinte, !':er ))?-;';o a agcntoéf< cu

Ct. do BrollsiJ expediu a seguini.e Ihrmà(lo,Jres no B�·asil.

circulflr: 3.0 - Nos eventuais l';;-'O'� de

"O Banco do Bl'U'5il S. .\. _.. licenciam1)nto em h,,-se 1'0::':

Fiscalização B«ncária torna pu· !:lorto estrangeiro os fre.e;; r:c

blico a todos os lmportlldores, importação pagáveis enl cl'Uzei

oexportad·.}rc" e empresai! inte- ros, no Brasll, nã? poderão ser

res'$àJas nos serviço" de trans- liquidados anteclpadamcr,t ç c

lí'ortes internaciona;s. que a � o.n I sim mediante aprcsel1ta�ã'J. d�:
cessão de cobcrturas call1ln.LlI' 1l0cumentos de embarrp.c ( a

para fretes de ir:lpurLação r:;'3�a mercadoria, nos quais scra t'llC

tá a reger-se pelas �eguinw5 tado o va,lor CO!Tc:3pondentc ;;.0

nm'ma,,: frete pago no dCdtino.

1.0 Nas mlportações Jicellc'<l- ,t.o - Ficanl cancclada� [iS Ins

iI.;!.." em base CIF 011 CXF, a!> (Conclúe na 2a. Página letra L)

,lc5pesas de fretes deverão S,'I'

llagas antecip'J.dan,cnte uo r·;<>�c- 1

n t �rÍJ;'. pelo exporta�lor :stl'J"np,"el�o evas a asen'do '<léU valor lficlUldo n t fa-

tura da mercadoria co' '·,:sp·,n-

denh·. A cob!'rtul'a cam)jial l·a-

1'0. C) valor CIF ou CXF "err,
[ornecida a favor do eXl)Ortô.Úor
�u <.wdentc da c'.Jbrançil, nt>

moo'ja estipulada para pagamcn
to da n"lercadoria >lnporll.H.I".

,"ANT'l'I'\GO DO CHTL&, 2 j A.s primei.l·tl!ol. mfora�lçÕé''; ..re:2.0 - As cartas de cl'édito - "

.

�

1.1ll5titulda� 'Sobre o exterior, �lm- (UP} - Depois de ,IlHa t,OIHW- ceb'das aqUI c1Jzem qu<.O cs tIO"

parando licenças de importação ça transito�ia, começo.l" (·!lo· C:H1asis estávam nomaIi;;antlo li)

<mncddidas em bruse CD..
'

au ve,' torrencialmente em �Dda a IJel' caudal com<!çara n·.nrat'wnt.e

CXF deverão c·.)ntel' a �iátt�ttla região central do Chile llue na a subir, ameaça.:l'.to prC\'ol,ar

e.x:pr��sll de que o valar do fre!'::! I semana _pasEad� f?i aço'��da no\'o de'5astre.

r\<I'I..erá �''ilt' previamente pago I lcmporals de vlolcnC1A. tora
lJma informaçã" ;'cceb;da da,

pelo exportador e incluído ra' c<)mum.
ci(Jad" ballleária .10 Constituo

don, na fós do rio Mauro, reve

lou que a 'enchente do mesmo.
em consl.'quenc;a d') tempor:t1
da ,;enlana passada, avariou
c&rca 'de 40 blocoS de ca.sas, rId.
;:cando sem lar trê;: mil per-soas,
pelo nlenos.

;-----.__

Pedra de a homenagem dos prefeitos ao governador '"foque:
HIO, 2 (MenÚional) .. � Estã

inagurada a segunda fa'3e da
crise politica entre o sr. Adhe·
mar d.. Ral'1'os c o govel"nauor
Lucas Garcez. O chefe polltic')
do PSP, que on.tf-\m à tarde el1p-

Deputados onde se assenta a li

nha de frente do "garcl!úsmo", Q

ambiente era o me'smo, A banca

da está interessa'da n':> banqu!)
te que os prefeitos do interior

paulista oferecerão ao governa

do bandeirante, oca.�iã(l cm quo

pronunciamentos políticO'il da

m:iior impmtancia serão feitro
cara um amplo esclarecÍlnento

da po�:ção em que se colocou I)

governador Lucas Garcez.

[-orteres, dando orderrs ao� SLUS

secr�tarios para que informJs

sem ainda estar a caminho. Do

rua. entretant'J, via·se o sr. A

dhemar de Barro'5, no Eeu gabi
nete, ag:tado. di'3cutin',,!o com

correligionarios, Na Câmara dos

A FALTA DE RESPOSTA

Os deputa'dO'.;; que formam a

corrente "garcezista" conside

ram que o cas':> ainda 51! encon

tra aberto, uma ve� qUIIJ o sr.

Adhemar de Barros não deu aO

br. LUCil.'.5 Garcez a re.sposta. nQ

pedidc. vara chefiar o PSP pa�'
lilOta. Thsa rca ção cst.á se ver:·

fican'do após as última'i> decla.·

racões do >'1'. Adhemal' de Bar·

ro�, a respeito da GucN..�âo prD

sidencial. pp.)feridas em Ikl:)
Horizonte. ,tirando partido 'da

situação criada. E racioc nUll1

qUe os podere:; politicos de que
"stá investido o sr. Lucas Gar'
cez não forarn dados EOUlcnte

(Conclúe na 2a. Pãgina letra I

gou ao Rio. ocultou-se 'do l re-

Adocão de novas normas
,

paro cobertura cambial

a região cenlr31 �o
C�ile� por �raD�es � eDC�RntRs

s. José

li
•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OPORTUNIDA1lfS .. I
-----11 Ui---;""'-';_·

AUXILIAR DE ESCRIT

-

(jne·
Moca ou ranaz COn1 boa letra que saiba calcular. Pode

apresentar-se na- INCARMA LTDÁ.,' 'Fábrica de Brínquedos,
à. Rua Joillv-ile (Vila Nova). I

Não precisa -saber datilografia. I
:l----�,-PRO CU R A :S-E---�

--II

I

HOJE -

SemmciOllal PROGltArvIA
DOIS boro filmés:

Usados
Usados
Usados

DESPACHANTE ADUANEffiO
J1.1 A T R 1 Z:

Rua 13abitonga, 23 Edificio proprio, 'l'eJefone, 213. Caixa Postal,
35 - Er-.-:O.'l'EL. "BUANCO" - SÃO FRANCISCO DO SUL

SANTA CATARINA
.

pal'a um casal sem filhos residente em Curitiba (Paraná),
uma' 'empregada 'de: boa eondnta+e que uaíba: cosínhar
bem, de !ll:eferencia" de decendência alemã, idade 25 anos
cu mais, garantindo se bom ordenado .

Qualqu,e,t: iuformação será dada pela Redação deste
Jornal ou .em Brusqne. :pelOI Sr- O�ald9 von Buettner,

V·EN·Df .. S,·E I'à :vis,ta ou ·a prestaçã,o, uma UMA CASA de dois anda
bicicleta de senhora, em per _ res, apropriada para negocio.
feito estado. Aceita-se em troca automoveI
Informações no Hút,el Ho- ou terreno.

Ietz, com srta, NILSE. � Ver e tratar na oficína
___

,
__ - _ - _ ,,_...... F,roeschlin, à Rua 7 de Se-

tembro, 1051, Fone 1321.

VENDE-SE

CENTRO DE
A UI O M O' V E I S

I
I

---0--- �--- I
IWIPORTAÇAO - EXPORTA(�i\O E CABOTAGEM

"- QUESTõES ADMINlIS'l'RATiVAS -

'

bom corno todos os serviços jurrto à Alfindega de São Francisco do Sul,
são executados com pontualidade e pr-esteza, dispondo para êste fim de

I

urna organização perfeita com escritórios e técnícos.

l' I L I A L:

Praça Gen'OnÜ Osór io, 115 - Edifício "'SAN'rA J'ULIA"
prôprto, 32 - Telefone, 4773.

CURITIBA PARANA'

Do> "RE;U)ER'S DIGEST"

VENDE-SE uma cOn1p�eta,
com 22, volulues, eonvemen
temente encadernados, a par-:
til' de fev:.ereiro de 42. T.ratar
com Prof. Jcaquím de Saleu.
11- - - - - - - -I

VfNDE ... SE

Automóveis
Caminhões
Oamícnetes

Dispõe de páteos para t'epõsito de l1ladeira'lunto ao quadro da esta
ção e nos trapiches de embarques da Ponta da Cruz, bem corno armá-

'

zem para depósito de mercadorias em geral, junto aos trapiches
barques na cidade,

TROCA
VENDA
COMPRA

ENCARREGA-SE DE EMBARQUES Dlo! l\'IADELRAS E DE
MERCADORIAS PARA O EXTERIOR DO BRASIL E

BRASILEIRAS,
Um Dndo' terreno, com. uma ea

ola de madeira e diversos ,raru::hos,
perto do perímetro ru:bano da Vi
la de RIo do Testo, medindO' 50 x
500 metrs. - Frente com o Rtlt do
Testo e cortada pela estrada geral
Blumenau.Jaraguá do Sul. -Tratar
com: Rodolfo Klotz, na' Empresa
Karmo Ltda., Rua dr. Sappelt, 177
- Fone U35 - Elumenau.

Ooneesslonârícs:
CAMINHõES F. W. D. (Four

Wheel Drive)
TRATORES: L. H. B. Diesel

TRADIÇÃO DE MAIS DE 20 ANOS. DE SERVIÇOS
MAIORES FIRMAS DO ESTADO

Diversos Iótes na Rua

Setembro. Otimo local para
moradia e comerCiO.

I terreno (le 750 metros qua
drados, no Bairro de Bom Re�
tlto. {'reço ,de ocasião.

1 teHen'l no Jardim Blume

nau, m"dillllo 1: metros por
40. Local de grande futuro.

1 Concol'dia, ao

pcror do 'I'rabalho, C01l1 base 1 Aymará e para,bens ao sr. Lo
em certo" dofl�it']l> de fundo e 'de

I
thar- Paul, tê.udo Em vjst.a que

11'orma no f'uneionamentr, '10 01" ,UMA ':N'OlTENO POLO será du
"A C I S A" - Fone 1324 - ",ão maxírno da ju'�tiça 50· l'ante muito" anos, motivo 'de a-

ELUMENAU eíal, gradave'" I cco)"c1a,çôe",Rua 15 de Novembro, 983 Com muito propos.to, muits.s ANIVERSARIO
Telegramas: VANDEMEENE têses oferecidas demonstram prc-I :f.,IO DO SUL, 2 - Edgar Beh

cis",mení:e B. conventêncta da ríng _Pbzera é o aplicado aluno,
manutenção '.laqueIe tribun�l e

I
(ln Gin;'i;;:;io Dom Bosco que cnn1-!

apontam formulas que escorna.m pleta mais um ano de idade n')

\ raros -defeitos lle S"'1.1 f'uncloria- próximo d'a 1), do corrente. F:-
! m ent.o, provando que o justo ca- lho do ar. Edgar Piazcra� com-

i mínho a seguir esta não na su- potcntn Sp��d;!ll'io da Prefeitura
pressão, mas em dar destino Ivluni.l3i;xll, c. 'th ';1.\01 exrna. esno-

I
certo à instituição encarregada so> da, D;roD Pinzera, é um gar
da fixação e uníro rmtzacão � as tO'VIUP góza de geral címpattaIeís especiaís sobro a �ealizB,:ã1' cm nesses me.os,
de emprego. Por tudo Isto pOLI:' I VITO.nOSO O UNIAO,
m03 compreender bem da

im-I IC"r IBIR.\MA

po_rtaneia e i�üercs�e que o orn- nro DO 'SUL, 2 _ Em di"pu
clave nn Bahia está despcrtun.lo. I L.,_ do Torneio E�=:ra, ') U.niâo,
�1.ão pS? entre 0,:; especiatistaa (ltl } d0 Th:ralua rocel.ou a visita ,da
mat.ér-ia. como t.a.moem entr e os

; Industr-ial desta _Q'-"..!ad2. A!)Ód��������������� I parlamentares
e as instituiçõC,3 I um pr8l'o em f'ue os HÚ'amen-

l:':oycrnamentai.3". ' .

�

I ;','c;' foranl donos da cancha, o

nln.rcador n.O:::5!n�lava a contag'�}i!
---',_----------,_...,..-----------�------ de 7 :'< 1 pró Uni5o.

P R O I B I (.' 1 O I DC3ta fo1'r'1a a i'cpresent<i.C;3.o
I r}.j "V'i�it1.h(, lil1!.uicjpio �stá firme
I l1't v' ce Iidcf!I!':a 'do Tornei,,,
, '

1 E:dl"U.

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

Linha -

MOPAR

Uma perua "Ford F-3", ti"
po 1951, para 12 passageiros
e uma perua de aço "G,Me",
modelo 1950, para 8 passagel,
ros, ambas em perfeito esta
do.
Informações no Rápido CO"

meta, - Travessa <1 de Feve
�eirf).

_ � � .

precisam exibir a caderneta.

Lotes em div..ernos pontos

TOl\UO & WE:RNER I�TDA., firma csianelecWa com

séde na cidade de Rio do- Sul, possuindo uma ;;Icba de ter
ra 110' lugar denominado Serra do i.aurel1tino. outra no lu·
gar Faehinalzinho e em São JOii'ge, distrito de Apiuna, 110

municipio de Indaial, neste Estado. vêm por meio desta,
tornar público para que niuguem ignore que, referidas ter_
r.as estão devidamente legalizadas, nãGi sendo, portanto, de
vo.lutas, ficando por isso, terminantemente proibido o uso
de caçadas, a passagem nos mesmos terrénos e principal·
mente a derrubada de :páus de qualquer natureza, cuja
pr;oibição se refere a todas aG pessoas que não llossuam au

tlrização dos proprietários.
,

A firma não! assume nenhuma l'cs!,onsabilidade !}elo
que possa acontecer aos qUe desres!Jeital'em esta lH'oíbiçiio.

Rio do Sul, 23 de' maio, de 1953.
DANTE TOMIO - Sócio gerente
ARNOLDO WERNER - Sócio gerente

I;
--- .. ---- o - ..-------

.

..J

dados 'exatos a<:erca dos há

;btto.§, .. q�� ,<Jonas de casa que
trabálliam" fora, não tendo
,pretensÕes oa tratado de
ciologia.

mcntnrn em uma progressão geo- gico em que vive.
'

,,'esta
colenda Càmar:: Municipal, dias ,;JTazado�, de

métrica (1-2-4-8--16-etc,J, ao Entretanto, senhores, Blumenau, para'. devido estud,:_ e votação, a

Pfl.?so que � meios de subslstên- o ue no �no de 1940 contava com segurnte INDICAÇAO nr 17'53:
.cia são produzidos em progressão Í3.aV7 e, cm 1950, com 22.219 ha-I "A- Câmara Municipal de Blume
aritmética (1-2--3--4-5-etc.), hítantcs. ccntn seu poema vírgüía- nau, indica ao sr. Prefeito Herci,
Embora pessimista e hipotético,' o no dr> <1"'01' ao cnrnpo e de

retôr-jl'Jio 'Deeke, a instalação de FEIRAS
principio malthusiano corrobora ? no às lides [�.udáveis da terra, L::I1RES. no= .

bairros de Itou�ava-ímpr-evlderrte desharrrionja das re- consubstanciado apenas elTI um Seca, Vila-Nova, Velha, Garcla1 e

lações entre os seres vivos. 'vocBbulo� ACÃO. Ponta Agud?, com ?"' recolnenda:
Geralmente, não se devolvc à' 'Quero ref�ri�-me à Diretoria do ção express? cip.

terra, atr:H'és do 11:;0 de 'fertilizan- Fomento Agro-Pecuário, cuja a

te5, o hutnus que as colheitas Ih':! tuação vence galh�.rdllmente a re

subtraem. A incliscriminada e im- óist&nt:ia de C0101)05 ncgligentes'-e
piedosa dev;:slm;flO das matas, rotineiros, dando-lhes uma ass�s- I
tranSfigura n fisiononüa cUn1ática ti.ncin até então desconhecida, lC \ '! ,

de extensas regiões. Clll que as: ri�e é urn eloquente atestado do J-incompatíveis com a co-nj-untura
enxurradas eompletam a ac;ão des;: alto des"ol'tino administrativo do] travessada pel�. p�ís.

_ I vçm, ""1' ,Plluporcionadas maiores
truidora, ger�ndo a erosão. qU(! lncansá;vel e dinâmico Prefeito sr. _Aprovado fOl a' recoITlcndaçao a-

'" racUidades ao financiamell:to, à a
"lev'l tI terra fértil c o i�us pa- I Herdlio' Deeke: ;secundado nêsse ,·tW&iva, 'l'iSando ,: � . manuteu1<ão aiO, f gricUltú;,u: :p;rincipaunente :aos :p�
rEI o 'mar, roubando desta forma l) ;setor pelo fr. Ayres Bento, compe- .tua.l, do :�térlo para calcula do

\
quenc5 produtores: nntens;ificada. a,A eongcsHio de pessoas nas n05SO pão e j'�lzcncto �entir ao �o, ti'!nte e dedicildo técnico, "the Ils�l�rw mml�o de aco:do com as produção de fertilizantes; ele se

rU<lS de Melbourne era tal mem a sua vmgança". como disse !'igIlt miln in the right ph,ce'. diversas reglOes do paIS e que se n::entes selecionadas em fazendas
que I pelo menos quinhentas Victc>l' Hering, grande enamorado; CO(I1 ii, inauguração do Põsto A- ,pleiteie com'o Ministro do Traba: '2xpecimeutais do gover:n� e da
,pessoas foram s:)corridas' pe- da nat�reza, em memorável dig-', gro-Pecuário de Testo Rega ..

no d�a IlhO' a manutem:ão do'Critério. fixa- i prioridade de Gp por' cento nos! los médicos. Vinte e cinc,)
_

curso. ,\ 7 de 'Junho corrente, a Dlretona' do pela portana da CNS, numer?' transportes de gêneros como já ê
pessoas S9�reram Iêrimenios As queimadas. com seu;; r�los de ; vencer;, mais uma etapa de suas 1328, de ju�h� de :1:40, para calcu- ir. feito pela navegação de cab!)tl:'f-: durante as manifestações. Em fumo c - suas chamas crepitantes, ! plélficuns atividad2s, que cobrem 110 do E�l1!l'lo 'mll1lmO dos trab3.- gEmI e suspensão p'e'la COFAP, emi tOd2S as outras cidades aus- em fantasmagórico espetáculo. cres- ; o município tôdo por inte�médjo Ilhadores remunerados por tarefa_ titulo expcriment.'ll, da', ,tabela: tralianas houve idênticas ma- tam o solo, desfalcando-lhe de o 'dGS Suil-P'o�tos da Intendencia de i A lmidade sindical foi a princíI nifcstacões. que há de mais precioso Clll ele-; Rio do Testo, de Vil� Itoupava, (_piO vencedor? n? comissão e no

i LONDR.ES, 2 (UP) �
. A Ille�tos rt."imicos C biológicos, I Itoupava Central, da antiga Esco-I p!enário, ,Rem qual5'uer m�difica

; Con rcrência dos Três Grall;- R�(ls piSCOSOS, e mat.as outror_a i la AgricoJn, e de um em fase. de çao ou. re_comcn�açao sugerIda pc

I ctes nas Renundas será reaU- hahltada', por Ç\ves e outros um-, estudo f) organização no GarCIa. 'lIa comlssao. FOI recomendada

17.Rda na últinlH semana deste n:"Ls. hoj<' f;�tã" c!eSf!rtos por in- I Re',urnindc>' e,;ta justificação pre- 5Ua manutençüo. Os cO'ltr�t:,s co- .nf'f'('iOb lÍs""is nllS pequc�os ,pro,nlés_ Isto pórque conforme se "lIr,(\: ""nrbli'mn c flagrant? �e�-Ilimi.,r.r, passo a f"zel' as seguintes ,'Ioca�os dever�o ter 5�U pratIca '?-', ,'liltore&, j�c!Dt�ndo·o,,, dos -impos-I "nuncjou� ns trcs potencias TC:"'Pl�tt{} as CpOC:\5 de procnaçao. consi(h!raçtlcs� centlvada, pOIS conshtuCJl1 lHelO :1 tD� de vcnd;ls P. consigrwções :nas

�l'o"a ol'adol·"'. '>_ '·cau"�"'ll'.--�", ' 1 . chcgaraln a I.un acordo para. A nlOnt'cultura, aind.:l '1'-,e um' CONSIDERANDO que em nosso I
indicável para a fixação da� nor- V. "p'el'FeÕ'" que realizem: Ü>1 qual- - < ,"- ��

;:."., 1r'lvl:r", t�l)m �'!lb hon1l.'n:·, '1L-: o aclianlenti:l da conferencia, <lo,> cs�',io� fia e"onomiil, .:I afastar "halJitat" não existe ainda a mi- i mas de relnção do trabalho entre

tE
.ii, ,,(é> r':zem cm São Paulo, foi- a-mirada no al�o mun'do do ni<::' ante (lo �Io,nte C[ts�'Il1{) " ,Jutl'u:; ; O �)�did'} de adiamento par- o br:'ço t.rahalhachr de out.m5 la- "L'ria no sentido l".to dn palavra,: os empregados e empregadores, pro ..<:d" � l'ecomenctação para quee São Pau!'), Sentei-me entre 'elores !lr,IEHsuinre:;, O 11l:11"'S'; till ,la Grã Bretanha, não sen- VOUl'a', am�aeHndo-as do colapso. J�to é, " fume quantitativE e, sÍm'proporcionando possibilidades de lal procedimento so::ja fambem a-Lady I{imsley c a embaixatri?: ehal Masrarpnha'$ ',1" MDr:' i" ..: do revelado seu fUlldanlcntQ. E .... lmmanirl"rlc �ofredora, sub-a- a qunlitativa: : entendimentos f:' direitos qlle as-

�
d"r',,10 ]Jo,' c,utros Estados.

'

Il1la
India, 9sb? "sbelto c T"!Oren':) seu assistente, c(H'onel 1\.f'Jl"·';';, o: Por outro lado, espel'a,se que litnentarla e f::nninta. volve sua� CONSIDERAj\IDO, ainda, que' a i se�ur� e h�rmonia d�� classeõ,

.

J\ln, Ta C?r!lO problemn de abaste-
. tipo de beleza dos salõos de Bom l('IT! nf.'l3Sa. conta. ! a Lé lá estcja solucionada a a- vistas, -:tn busca de lenitivo a to- máqllina humana trabalha cons-; pOIS fOI t"m�cm aprovada a reco- . " ..nenê'> <11)5 gênN'nS alimen;tIcios,baim e Nova Dp.lhi. O mm'ido Q

.

1 ," II t,.,'."l Cl'l'"e rnill1'sterl'al na FI'an t t' 't duma ra man(l�i'!ao soore o asunto 'uem co f-'''' ", d'
um terreno de 750 m�., no

I
� Uell1 pc!?'.:: (�[a ú .!jflrty" Lf ��. t:1 LO - an.?menlC e nCCCSSi a e t" .-!

_. f.. L

,.

�

'_1
..

�
�JI � ÇliHIOcn1cn ..e �iprova ti tJ. re-

centro d�. cidade�
Marajah Jaipur, bateu-se na 2.Q "rcsiden1p fl:l iI",\nf'."o B�'(L�:i'tln'f ,a. orgánicas. i?;:,ra a rendosa alqu�..

ç�o qU;llitativn equilibl'ada de alI-I,mo �10_ ref�rent: ;) crlaçao de lU11a cf)n1p.nd�<::'() rncdiFl:nte a qUill os
1 tecularia, 1 fábrica de óleo

Guerra. MUrL:tial, ,na frente ita- sir ArtÍlur E'éans, E](� e c�pc ,:, \ RIO, 2. (Merid,) - As for- mia dos la»orat{lrins, enfrnscando- menk,; "on"trlltor";s, ,reparador�s, cornl'isao e<pecwl para elahorar () gOitOrno'; ('Sl:'f!!lais c fed'!raI pro-sassafraz, 1 serraria quadro de
liana, "side by side" dos solda- .\ud3 lNU rJ" p,,,·tiovl:<,. <'0',1 I) t,ilez[lS do Di.strito Federal Si'! de c.mscr\'i" c de produtos sin- .'ll'otetcrçs, energéticos e ativado-I ?ntc"projeto c:e dis�ositivos ? S�'- p.'ciCi11 a iscnl.'iío elos impos;tos porcentro, 1 fábrica de pasta. me-
dos brasileiros. Era um leão de Brasil c, toutrcto nl Q n,,'I i'! .';1 :'" : (tl';',Jm às doze horas vintc e téticos, em detrimento da t>olsa res; I

rem ,�rescen, :!d05 a consolidaçao cm"" ':"-,c)'i c [,,':iJidRdcs de crédi•
•inleR eom 2 serrarias "Tiçat" .�aI!l dia c n�ite TIara r1.,,· "".,�-' lml tiros, COin� hOlnenagenl I c ctn saúck, olvidada de que a na- CONSIDERANDO, t<lmbêm, que, d,l> leis do traIJalho, regulando de to p,'r� :' 'Hont"gem de uma rêde
e reserva de 30,0116 plnheiros

' .

\enda a'Js n"�',c,,' C(:')1,"; r,,' :'" I do BrR.sll ii coroação _da Rai-j
turc?a lhe proporciomrria alimen- ii: :precr,so sem dem(lra facilitar! forma especi{ica ',5 rela�'ões do de silo<, fll'maz�:ms e fr:igorificos,adultos, 1 linda. fazenda com

Casimira Tropical e 'rodos o� ne",-'c:o'� que c�i]'i�" ;,11' nha Ellzabeth, da Gra Breta- tos frescos e baratos, se observas- prOdigamente a ?limentação �acío-I �I1(lb;lhO. 11a5 indi',itrias de con:- colabo,:andO. com ;> iniciutiv". pri-5�.1l00,OIlO :metros quadrados, Brhn t\rthur são l1p"ta ]lha \' 9'i: ,;,<>. nha.
,..

se :-5 harmOnIas du mundo ecoló- nal e con'Oorrcr para a soluça0 €- truça<:> Cl'nl. Sobre 05 seguros, (le varla, lC1,']US1V[, n� organização dastudo situado no mullicíplD de' "A CAPITAL"
'.

1 I" ce))lórnico-social do problema; acidentes do trabalho. a re�omen- n"pectivas soeieda(ks.
7a16. �:����l ��( :ç���:.:Ii p�::l�(';.t�I,'1< i '&��(-.,�f��1�1"'(·....-çA��.,..

..

M·��D�1( �A���O'ME"'ri��;I�r'�-Q.�fj,.�1 ���:!i:D:oRAp��!� n:�!en��l� :�ft:o af%o����i:::ãOP�;:S:�eti�� J
- - - -

-1-
- - --

Lõtes em Curitiba, Jituados (llaO"C·o,uU,.la·a �.Ocan1naqYuieeirl81.<,tl,J,1(·n�1,�e.:.'� �"':;j-�,'_I' �,�, L I 511' !;;
,

11. 'g Uil"A�..,A
,

em diversos pontos da cidade. K _

_ ,_ < _ ,'��"� _". :' POV!), aumenta as áreas de cultu- dade' securitária às instit\1Íções de ,..lO. .

Terrenos de grande e rápida te e nOl:SO� ncg'Jcios. I @�
---'- DR.. MECESLAU SZANIAWSKY --- ta e criação, em resultância do :previdêncià. i 'vaJonzação. Otimo emprego de,' -,' , Médico do Hospital Nos� Senhora da Luz incremento do consumo de horta-' Na parte alusiva à previdência pp.') PSP,

I..

i C 'AC O N social nada menos de 23 recomen- partid0Scapital. iperrrF:1l1entes de nossa po- Pergunte; a_ Lacly. Enltl" � ,'.", I � onsu,ltóri�: R.ua JOS� BONIF I '

. 92 - Fon�

26651
.,. R d R BAR

-

O DO RIO BR ANCO N 5"9 daç{íes foram feitas, visando ai-lítica de amizade para C0l11 e_3poso n 1''1::",0 da ml''''ll[l'll'�,n:, I'
eSl encla·._ A .">'. ..

.

Lembre-se lIue você realizará ati"i'_iade dc ambos na '30ciec1a(L' � C TI R I T I B A -- PARANA' _
terar o ante-projeto d:1. lei orgã-

os seus melhores negõcios imo- -Cohnl'loe�,r.e pOVO irmão do .nglem em introduzir bl'usildro,; §' Es�:cial�dade: .DOE�Ç.t:S NERVOSAS E lVIE.N,TAIS I' :c�e�:�:'Íà:len�i:!iv:�r:rnasm:;:;�;biliários na Of!;anizaeão Blu- Ambos rCDondernm �em pe"h'.w' ,Doen"as Çla pele. Eczema", Eurul1culose, CoceIras, Man-.

E d'
-

� clla<;
.

I t Gl- d 1 F lt de g E 'S: mais preciso conceito de uem._menauense Ltda., a :rua 15 xpressa, epOlS, 'O de- jar" ,
.. esrnn las, e c. -- , an U ,ÇlS. • a a re ras, xces_

�70 d
.

:ii'; "O F'lol'es Brancas Frl'e-a exual Ij'npoLe'l�cl'a E t 'l'd p'regadO", à criação de entidade enh-etar1l'J. serâ daela na nl'o'''I',
de Novembro 8 , 1.0 an ar, t

-

d "E" h�'�" Ufil l',n.l·\-·.'ço A U • •
"

L S., ,. _
L.. , S en 1 a- li

"'cre O, que a supressao as Q.-- -<O �" I Dl'.'
-

l' v. d stinada ii du
-

d

I
'-.' b '

.sala nr. 5, eom telefone 1512. -" ., . 'lUf' devemo- '1 In,"la+eIT�" �" c'e, esenvo vimE'[1�to .LISICO e menta, etc. - Doenças

crÔ-j
e

_ . :-ee caça0 e rea ilP- lua rC'Jl1laO úa aneae,"!" convo·
�"" ..... dO ._ ............... ,.,.....

l.rontelras 'suprema medl- Í'b' meu: �aro�"'c ��:,,� : b,H _ � nicaS em geral; Reumatismo, Varizes, Asma, lVLalária crô- taçao proflSSlOnal e outras. cada, para C'st;>, �emnna, P9ssive.l-da. que mais aproximam os "', �.:, ._

� -:_'- ,,�,o 01" as ,,1, � ---- nica - Hemorroidas, etc. As recomendações foram a- I mente ama,nhã. .._ - .. -"- � """",�,,�.� _J,eno.,. I"tn sao OS uI�leses. O"" ',," "TENC" O C lt BI d' 26 "0 �

! enfim, quef .::':, -!Í' '
. ..; � povos d Arge tI' ,.

l"� . � , ." o' • .�,.... r .Ir:" : OllSU as Cln umenau nos Ias a" (le" .c'_H"·'·J .....".N, ''''''ll'-\!",t'i*r-,' a n na e

aOllngt_es
na sua ",lan .."zd e na "

1
-

IlomEL HOLETZ é d dChil d b . f . , � caí a mes, no... --- éste cabedal merece 01' e pro-
,.

e, eve asear-se em sua orça C1Vlca_
����������f,iÇ..��������" te<:iio, a fim de alcançar ii recom-em um poste de luz da

lIum1-t primeiro lugar a" - -

tIla!;ão pública. Lembre-se s. _ .'
n supr.es· � �mlllmmlmmllll!mlmnmmmIIllIllUlllmmmfliIlIllJmmJllmlllHnmllllm!lnrnnm"lJfflUnUimUltii� pen5a a que 1az jus', marmcn e .em,

excia. de que é muito mais {3ao das barreIras q�e 1m- I:: C :x P R II: ( t' O B L II U E NAU _ ( U R I T I B A S
Blumenau, centro industrial por

nobre restabelecer a eoncor- pedem o estabeleCImento =
a; a.; ,J .J I'J &��

= excelência.
dancia entre os argentinos. de uma autentica e estreita ::

"""'d 'l'el"�l"'''''
-.'

ªd 'd d 11 - = ..,... . ....... .0 nmenan
-promoven o a pr�sperl a €. comunidade ,espiritual". = =daquele grande' pms, do que P d'd

"
.. _ = =

gal'l'oteando liberdades públi- e 1 a a extradlçao :: ::
cas e perseguindo O� ,seus ci- ROSARIO, 30 (UP) - O :: ::

<dadáos·'. �uíz nadonal Rumí solici- :: =_!t� = -Iou ao governo urugua'io a
_ ::: !

.extradicão ,de Emlilio Gu'- _ :: j
tierrez 'Herrero, refugiado �

� § Ino Uruguai, e processaG'o
-

Q � G".l

;:'j'por delito contra a ,seguran- 00

� .�$ ªÇa do Estado, Os tramites � r.fj O '"ll S l?;o Eda extradição serão efetua- 00 � � I< i} fS� ::
dos por via diplomátIca. : 8 � t:l5 â j;III � .-_'--__-'--_._,....-",...-.,.--_

·���;;�����;;��;;����;;;;i§� �
_- ...:l
_BSM08BOID.AB _ _

VARIZES E ULCEJlA!I �l
� _-OAB PERNAS: tUM lem 9ll&l'açle � .,

msrEPSiAS. PÍUSAO D� VENTRE, COL.rn;�. � ª= . ª�m:BB!ANA. FISSURAS, OQCEmA NO ANUS $ _

OOBAÇAQ, I"ULMOES, BJNS. UXIOa,.FIGADO � �! ':;:';;:):,,;.;;_:L;....._:.:,,:._ .. :<::'��" ..� =' ',;_�:;� •• ª
'� Viag.ens di?:t'lns entre BlnmenllD te Curitiba, de domicílio iA domlcmo. A�êbda�l �� BLUn-j.Js�iUJ: - Rua 1.5 de N&'V(!lll'tro, au (Hotel Roletz.) - Fone, 101112, -

I
�UR!TIBAz � Rua 15 de Novembro, ...�2 ,� Fone ,634.

3 ACFiITA.�I,8E VIAG'ENS ESPECIMS l"ARA QlJAlrQUER PARft. D 5 estrangeira estiyer incluído

=ítmmUIIUUIIIUUtJIUnmUllnUUlllllllllliilmmIUnUllllu,nUIIUnUmIlfUlIlmlllIllnlJ]mnnlllnnl}IIJlJlnj:f''':;:������.fo�r�����h{)S.

A ORGANII A ( Ã ()'
,

BIUMENAUENSE LIda.
tem para venda:

situação.
1 casa na praia de Cambo-'

riú, com 3 quartas, 1 sala, ba-

da cidade.
I bungalow no B:.lrro.da Vfl

!ha. quase no"". Terreno de
420 ml'tros quadrados. Otlma

nheiro, cozinha e quarto para

� empre�ada. Terreno de apfoxi
� madament� 28m ;li: 311m. Dista
:lo 7í1 metros da praia, otimamen-
te localizada,
Diversos lotes e casas' na

IPráia de Camboriú_
2 eugenhos de serra no mu

nicípio de lb!rama, 11,5 quilo_
metros da estação de Matador,
Area de 10 milhões de :m.etr�s

H

quadrados. Terras com gralJ,de
quantidade de madeira de leI e

que �e adaptam a diversas cul
turas. Preço de ocasiíW.
Uma casa residencial com

6

�,O'F O,R'E .'0;
;::t" (QfII.Replader IlleVII)

_",'

::; O'modernc tratamento, daI' 1f,'1�
funções' feminina. ,�{t

-DIt A.RY TABORDA--
- l!ID:'BICO ESPECIALISTA-

Clinl"" Geral de Romeu. Mulhelell e OrinCU

� ITOUPAVA SECA:. ÁJj 11 III 15 lIl1 h8. BLlJ'IIENAU
� -.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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riodo' governamental, ao rr'.)f.

t.Lucas Garcez, 1)a;1''t que 5. eX>

cía . escolhesse cntr e (s 'ndica-

I'
aos o represerrtan ie do �H·t;d': :

de Representação PJ:JU1ar roo

'.sDcretal'iadci 'paulísta.
.

o '1UfO i;Z

apenae em ruconheclmcnto à.

minha. inequívoca vocacâo par
lan�.i:'nttl.l' .. 81 ainda exato que na

qual'da'.:e dE! titular da P'lstiJ da

Jw;tlça, :tenho sempr-e rccehido

rcltoradas provas: de amizade
de or-dem I�e5súal que me. djtt�111
li .nccessldadc da minhu ienún

da. Por isso, não' 'seria nessa

em que s. exc;�. "tomou en1 ca ..

·

ratei' definitivo e cat.��;úric.)
que todo Sâo Paulo esperava.

que eu iria fazer' o jogo tios ('\,e

pretendem confundir a opiniãu
pública com a aparanc'a rlusó
ria de urna suprernacla politica
que não existe".

. ,

OBGAO D08 ""1)IABIOS ASSOOlADOII"
PltOP&IEDAD'I DAI

. .

81A c & N A ç 'lo ·lh.

nETEIL�GUNG AN

de ·tjúe :,j l5ecr;,tiú'ia!lo
.cstadual, em :fac!! 'da �iÚ:açi:io

.
crtc da pelas rpcen!:ns declara
çôcs do governa-ter de ,�tado,
haja pédiil!') 'dCl1li'ailâ,'J cotettva.
'r odoe os secretát-Ios manrés

, taram
- irreetríta eO]Ídarj(�dg_de

a S. Excia." e aplaudiram ,.

sem

.
decisão de' :(lrien['�r ',ioril.Vante

. ·'·as fo-rça-a ··situac'oa:cl"":as .�lê..

·

E;5.�)
PavIo como P:-L,ji!fonlc' da C"'

ligação ,Interllaí·t"lal·jQ; ,tpms
fortllfl.da em ·in-ltrum;m<:.)· do sun

açáo-. politica. '1';;>::111G, entretantv.
ã certeza de 'lu,'! nenhum .' tios
secretários cl::�ra o meni;;; '('m-

conveniente e opor-tu no pr-omo
",,7Ci� alterações no f.���'_l g"Qyp.rnr:.
Sinto-me perfeilal""nl:e':1 von

tarle para fa.z'�r llIna drclala

ção desta' naturr-ra; Jl�,rc!ua!')\('
tcdos sabem que jatn:::.is 1'10

prendi ti cargos ou rl'ch�(i�i T"J

.siç5es.. Os '

meu.s �O!",(ll:gionárTi."JI':;
são testllmunhas fle que impedi
que o meu uornv flft.un::._;:.:'·� na

l:'sta, enviada no COlt1CI;O do ]J'3-

-
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, GROSSBAUTEN
In westdeutschen Aussenhandetskreísen. wird . das

grosse Irrteresse betont, das deútsche Grossbatrlirmen an

den geplantE!U B.aúteh in Brasilien nehmen. Die treffen
den Firmen sínd, hereit, jederzeit .Angebote zur Beteílí;
gung an derartíge Plaene abzúgeben, gleichguelti'g oh es

sich um den Bau von 'U-Bahnen, von Fabrikhauten oàer
von Flussreguliérungsanlagen handelt, Die westdeutschen
Unternehmen betonen, dass Sle solehe Bauvcrhaben

selbststaendíg durchfuehren koennen oder sich mit Ma
schíners

. und Fachkraeften beteílígen.wuerden.
,.

ItUC11r'llaís:'mo: - RUa dO Ou't1dor D. 1" - f'ollee
I 43-7634 e 13-799'1. - SAO PAULO: - Bua '1 de
Abril D. 236 - 4.0 ...dar- _ FoneS! '-8%n li 4-(. iJ1
BELO HORI:t;(lNTE: - Raa Goiás. 24. - PORTO A·
LEGRE: - Rua .Joio Mont�url, 15. CURITIBA: -
Bua Dr. Murici, 768 - !.o aúda:r - Sala UI. 10lH·
Vn.E: - Rua S. Pedro, n.

cllelra

WllLY SIEVERT
o MAIOR E MELHOR SORTIMENTO, ANTES

E AGORA, SO' NA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1526

DISCOS' LONG-PLAYING - GRAMOPHONES
_ TOCA-DISCOS desde 815,00 � RA'DIOS RCA

VICTOR e SIEMENS - RADIOLAS - (Radiola
RCA VICTOR com 10 vávulas c 2 alto-falantes

de 12 "por Cr$ 6.750,00 ! }

INSTRUMENTOS DE MUSICA EM GERAL .,

Baterias americanas eompletns por
xo da tabela da fábrica -

ACORDEONS

preço abai-

"HERING", "TUPY" e da afamada
"T O D E S C H I N I"

Inarca

dE portação
Rua 15 <ile Novembro, 900
Blurnenau

e· Comércio

I"' i Bilhete a

SAUDAÇõES AFETUOSAS
.

. ,
_

I
Meu querido Chefe e meu Pa�U1. d<; cstímaçao
Continuam arrastadas as providências do governo para

\� auxiliar as vitimas das enchentes n? Am,!:zona.s. .

., Dcspac!1Cls patrióticos e eomovldos tem Sl�O yllbhcado�,
com fartura, de que estão mobilizados, t?dos '05 orgaos federar-::

·

para imediato socorro aos nossos patrícíos, que alem de doeu

I tes' perderam lavouras rebanhos. e as próprias casas 'onde

'�.' '..'
-,

I residiam. " Fiz'
Uma Comissão Parlamentar esteve na Amazonla· e-

I
ram fotografias como astros de cínema, quand? re_gressar.am!
Lauro Lopes, relator da Receita, espetou o d�dl pro ar. Citou

Getúlio Vargas cçmo .Q maior homem do U:mverso, posou ,p�
ra as máquinas cinematográficas.,. mas fICOU tudo por 1S,,0

mesmo... .- .,

A"
E alastra-se a desgraça, em toda a regrao amaZOl1lca. l�-

da agora, são telcgramas que nos chegam" dando-nos corr�u�ll
cados dolorosos. que continuam subindo as aguas em va1'lps
municípios para-enses, aterrorizando as p�l?ulações ribeirinhas,
destruindo casas afogando crianças e diZImando o gado .

, Ontem esse' boneco amável que se acha no Ministério da

Viação, :0 elevador parado, como é conhecido o sr. �ouza Li
ma acordou. E apareceu com uma Exposiçao de Motivos, pro
pOl�do a liberação de �otações o�ç�mentarias para f�cilitar
a remessa dos quantitatIvos necessanos para a AmazonIa. To-

o davia, fez tanta atrapalhada o ministro da Viação que_ o se

nhor mandou ouvir o ministro da Fazenda. '. porque nao en

tendeu nada e quando manda ouvir o Lafer, nã'o esconde que

fJ processo vai para o necrotério.
Está tudo errado, e, inexplicavelmente, os recursos estáo

sendo enviados com morosidade.

I Prometemos este mundo e o outro à Amazónia, e o cruel
· Destino apareceu com a desgraça das enchentesl

Há dinheiro com facilidade para os regabofes e jabacu'
lês dos tubarões, e d'JS afilhados da situação. No entanto, não

,

existe possibilidade de se recomendar a cobertura de crédi

tos a'o Banco do Brasil, controlando as despesas e atender às

populações atingidas pela calamidade, mediante um plano
·
de socorros cm articulaç.ão cemo os govêrnos do Amazonas

e do Pará.
! Infelizmente, meu caro Papai d-e Estimação, e meu velho

amigo dr. Getúlio, devido ao choque das fôrças políticas, com
a intervenção de politiqueiros, os bons nropositos estão sendo
aniquilados. O povo conhece misérias o angústias, enquanto
aumentam as teorias, a conversa fiada e as negociatas ...

I Precisamos desmascarar essa gente que lhe está iludindo,
vergonhosamente. Precisamos demonstrar aos ncssos inimigos
e aos farizeus, de que estamos alertas e que, ao contrário do

que estão dizendo, o nosso govêru'Q vai caminhar, ou melhor
está caminhando, e não. é um carro sem rodas •..

I Ontem, hoje, alnanhã' e sempre, ao seu lado, amigo cer_

; to das horas llcertas!

VARGAS
Sonoridade, Som c Beleza em

seu 'lar

"STANDARD HETlUr'

Or

gulho da industria l1a:éio�
nal que pode-se cornpara�
com qualquer outroradid
importado.

- Linhas impecáveis a-

liadas a sonoridade que demonstram. a impecavel

tecníca moderna.

I
.. ,: I

DASS die aelteste RadiosendestaUon der'Welt di€.
I

KDKA von Pittsbur�h, Pennsilvania, in deu Vereinigten
Staten Nordamerikas, welche int, Jnhre 1920 crbaut wur·
de, ist ?

. , .'.

. ..

DASS ei11 Liter Meereswasser 3.000, b�' 12.000 le�
I
nde Wesen vor: Ti�.r:?, oder pfanzen enthaelt i·.· ....

,

'1
,DAS$ dle groesst.e' AnzahI der Sterne unsérem, kleí-

ncn Planet mehr aIs húndérttausend mal an Groés;;e uebel'-
schreiten ? '. .

.

'

..

· .... '

•. '�BU M o R-"- :,' .;:: ,

I "Eih Geologe hat natuerlich. ganz alide�e Zeitbe, I
I
grifie aIs wir. Fuer d�t: bedeuten,�ausend Ja:hre gart�khts"..

Wass sagst du aa? Und lch habe gestern einem jGeolog-en zehiJ. Mark. geborgt", : ... i' ;' !

.

-:: .. : -

,: ; .:.... ;..

-

SDOCIMO S. D. Im�orta�ao e Comórciil-
..ar

.
.

.

"PROSDOCIMO"
Qualquer rad'Ío das marcas acima poderá ser ad
quirido na firma Pr{\sdocimo S/A em suaves pres
tações a partir de 130 cruzeiros mensais.
Prosdocimo é ama garantia. Pecam uma demons-
tração sem com.l)romisso.

"

em
A FABRICA·ALMOFADA'AuTOMOVEL, sita a Ruà··

Marechal Hermes, nt. 11 (Perfu Centro," Civico) .em Cu';
ritiba, necessita de oficiais e me1o-., oficiais estofadores
para AtItomóve.ÍS e Mtiv'eis estofad9ll.. ... . '..

'

PAGA-SE O'TIMÓS SALARIOS ..

.
Os· interessaüo�;;' deve.rão !>e dirigir à Gerencia. com

o' Snr. EJ;Ilanuel Machado em Curitiba, ou por corres

ponde:acia para C. !ostal. 1.242. ..... ... '.

o
. assombro da industria a';'

lemã que apóz guerra
construiu a maravilha -do
&-eculo..

"SEMP"
-O

BARRETO PINTO

P_ S, - Mesmo que São: Felix; que faz anos hoje, me pedisse
não mando P. S" de acõrdo com o Ti-atado que firmamos.

Sábado, só o Bilhete. e sempre que' possiveI. bem curto
mas l'efol'c:ulo!, •..

.-�
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BYRD E A ANTAR'.rICA - O almirante Byrd, que já dtrI

,!;iu 4 expedições ao Palo Sul, anunc ir u que partirá de novo

para a Antartica. assim que a guerra na Coréia terminar,

Vai tentar tirar fotos de Ia rgas áreas da região ainda inexplo
radas, embora maiores que os Estados Unidos. Diz ele que
tem certeza de que, graças aos !1l';:;gt'essos científicos rrrcder

nos, seria possivel iniciar-se logo a extracão de carvão. petro-
1e.J e uranio naquelas terras distantes. Pensa ainda na utifi

zaçâo das bombas atômicas para fazer derretei' rapidamente
Q gelo e a neve nas regiões po lares. a fim de que possa pro
'ceder à extração dos minérios.
F I. O R E S -- O homem chegou ii loja de florel, e com-

15 11
• cozinha, sern ��('ontrur. contu.:

pruu x: rama ietes lindos. �Ol'em iguaiS, )ii; mandou-os para
15 lugares diferentes. n03 Estados Unidos, O empregado da do uma l'ccc'ta qu e ·me oat.isf'i-

10,1:>. deseunfiou do caso e soltcítou a atenção de um detetíve ,

Z('cw. Ti�·., l'lO;.0.0 �. :d&'!l de N'

Feitas as pesquisas, verificou ue que o hcrnem misterioso era creve r: pa.ru o Ias! Itut.o cIP. Econo'

casado co m15 mulheres e conseguia iludir assim todas elas. rn!a Demc+tlce L1-t Gene;'c'] Ele;;·

'I.�RADIÇõES ::- As. autorjd�(�es norte-americanas de ocupa- ti-lc, pedi rú.o Ih" que m-: mano

'f:3.0 na Bavar!a haviam pro ibído aos veteranos do Regímen- dnssn uma receita Y){'··).

'to Real enterrassem os seus comoanheírr s de arma com hon- aéreo Seguinte.
ras m ilitarcs. com os scus sabre';' e capacetes. Mas, em face Ap\'csf'ntn em """:11',,

da chuva de :'eclrlllElç6es e das constantes queixas do povo, nnas lt'itOJ'<l'a a rf'f;teitn 'lU? ..<'<:1'.

aquelas autor.idades voltaram atrás e restauraram a tradí- hí então Rf'gui r.uldrulosarncnte

cão. a� tnstrul.:ócs f\ o �lH.:t'l::i·J() a.lna.nqa

O HOMEiVI J� AS CHUVAS - Os dentista:; prossceuem em
'

do foi OClH1!'lcto, O" ('ollvidatltr

:��: �r.:<I>;I!ho m(:(,.;s,:nte !II) �'entin(! dil ptodtir:30"de chuvas rit·: ,. não� poup"'l'anl "10,,(,),,

���!ICI:;'.!f:. �., anst!'ahar:w" .'�;tih�. faz�nrlll' com. ê;\:il.�· umá"'expe� : f:.lIuír,i, eOl1!itanh:rocl\to .{'('eh·mel
rrencra : (,(I.l!l o CQnCUlSú de Ih1, acn'lllauQ. semeram gjJ(us de '

'lU" " I'",.',�it.a (JOJ9 ]'''p"tlda.
aguu llílr cnna das nuvens chamadas "eumutus", pruvocando BOLO nI<::T,ADO DE GAL,INH,\
assim :t aglutinação (I;." gotículas ile vapor condensado. eX:';-1 _ ;1 g,,,,,_ .. de' OVOs bem haU·

tente .nas lml.'ens. c dando origem à IU1'mação da chuva, No da.s.

Hln:al. o d,.. Alfred{) H. l\tondcllck, Il.\) Insí.it.nto

occanográfi-j
1 xic",", .[e çall10 de .;alinhn.

co, (te Ttiassa�'hu:;':SLts, scrnc!a ;-ran'''1Ios de sa l pur efma das nu '�(!nlllf'rinh·l fl� sal

"e�s., O?i�lldo \'(liUltados qUt, ele assegura serem ainda mais ',d,) xÍ<'nl"l r]" pimenta em

satlstntórtos, abrindn ;mn;pediv'ls novas .às pesquisas.

-==:-:----------------=:..__::....------I
pó_

$.""""'""""'"��
.....- ..-�'V'��� 1 coll1cr de J�··'l,ll:ll:1 '::CID

I
GHANDE LIQUrL'\çAO DE ANIVERSARIO DA

bar,

j; ft'ftl"a de �)gl1a.

l Casa er er
�;;',:';�:;�,;�5���:,

.'
...

, .'

nela um dos pratos Javol'ítos em nee

sa casa e por is-so e.,:trrH1DS .8cnl

pré 'Jcscobrilltlo ;10\'0,' meios dI!

IprBpara-la e- ervi-la. Sernpl",l ccn=
tudo. t.ratnva r:�e de pratos quon-

teso .

R.í (ra'� pnf-·(·n� 1'''': 11:-:'1.':. r;�r.t'l.l-'
ta bem o!·iK;n�11. Qi.!:·ríu. prc..�nt-·
ru.r U!11 prato fr',) .e pr'ncip:UnlPn
t (� p�t'2-V2 de:.;cjoso de servir. a.J3'

nl�·u:s corn.. :!.;�.(.l;.J-': ú!,g,o- de pOP!.-',Q

comum, no D10"nlO tempo d.'�co·

i-at ívo e r.. J3tc.'_.:n. Bem antes ��:O

dia dê., fe�ta. corn cce: 3 r!onsal

tal" mlrihas rcce. tas e livr(i� de

colorarrts an1H.r�10..

.
agrioes
alface
fatias d" pepino
azeitonas.
1>!ísturtH:Hl a�ó genlus do';

,ses materiais, com,n' lamé

I' QLJ f.'
bl'ucadQs e finos veludQ3. Es'

____ BLUMENAU .. �_:, !1a Penm:yivania, EE.

;r� ,'DU .. rC::,�1za-s:? �nua;mente urn

�����.......���_����w�""'�""" .grande ,'eci(,,] da�; m('sicas

n h
t,:'Q !

de !ohann Seb.;sti;m Bach,.
r.l:íl� r.;

!"'>'l'hi?filP'o., i'l!t;!p. �<'II"�ça
'dO qlwl ,ll'OlT<c;ll ressoas das

�l1;;"'b�'" <#IiP.t�� itE.JS! UI l;JtJ.Jl? I . .-

--

��3 �:.!1!i' . .-;'�i ';lj ",!li. 1.'1 �'igl.� m�w;_�'{'m!)U.l'; }'E"'0PS do DpiS
'li;

�
� �� ;o:l.; � :v �.t tü � ff .

1K!lI":: t i� � � t' , C"l U·-'
,-

,,.,- -

'1
..., ......

·

... 1�ii1'<.!,Iro('� ""';1iii<',fi'ii.id \\W'\Cl'L'JJU ) .'-, 1:, I)� ,\.!l'llé!ó· c' agumas
>

,. .:;".,;;:�, --:" ;. '<i;' ·�:·;;"1·:;f::·0\·,,��;'�:;i,�;;':���e I ��;;;-�';-'\;\'i��s g�;:lI�:�(�;a '1����
J ��ün rL'S ,,:..ata; l.Üan1cida�. log.::;
I, ab_;;ixo dos jO"itUE.
. C.;)UE'::\ Ó'<I�,;i:, Joalheria
ITtff<uj anti C[lll:Da:l". de N�1·

I �'a I: rc�m;. ,,:�u ré;n l1enh�ma
191ac9', lê\.r.�:irJ ...

cu ülH,ro �'(leio
!
de lacnil!lCé:,,-�dO ou E 'caliza-

J
<;20. aXix:do ;,',( 12chada do
prédIO.

"
QUE C1 ;;ccr.:1.�!r:::r particular

do ex-pl.'eside,11t: i'r3nklin De-

11ano Rélo':,evdt, chama-se

í [vIargar,ie A. L<! Hand,

I QUE, de de <'!cordJ com ob
. ')crVHções cü�n1i:icas, un) ho

I mem muda 35 ve?2S de posi-

I çã;:;, e111 m,;dia, ch.lI;:;mte UlTl

,ôn':' de oito heras.

I
'

I QUE na Austrália é litenI- !
t mente !)o!Csi,,:l ""81' plantas Em mous:seline listad'.iI de í
I crescerê·m", . .rois quê llas br:mi'o e ouro, esta blusa pa'

\1i florestas ü'()!1icais daquele ra li noite tem as ampla:

i �onHnent� existem variedades
man<T;iS apl'i:_;ionadas em bai-

Ide bambu aue crescem cerca
'" ,

Id:�ntírr.Ptr')S por dia. XO, 'Por altos punh{I,.

(I OESE �HO$
1 TIX':;NICOS E COMEnCIAIS

I A$FALiAME��TO

I
\
\

..
'.

'd".mo '3

CASA BUERGER LTDA. - Rua J 5 de Novembr 505

]lequeno chapéu
mas irregulares e é,
!�,m:pl'(', realizado em

DE TODO SEU ESTOQUE. _. PREÇOS JAMAIS VIS

TOS NESTA PRAÇA E CIDADES CIRCUMVIZINHAS.

--_ :!'·L�.O DUVIrF�;'I. - E' LIQUIDAÇÃO REAL.

ESTA' ALCAN(·A.NDO O MAIOR SUCESSO, OFERE
CIDA PELA C A S ABU E R G E R, AOS SEUS

AMIGOS E FREGUEZES,

.,
"\.'.

•
- I·

·hllc;-Hil"�S de tihí'ica, etc.

PRf.SIAÇÕf�
(�m diversQs

E!)I(ÕES
ponto!> da cidade

Y E R R li $.
lj"lFOnM!\çÕES CUN!:

OSl"I1LDO CEUQ,UE1RA 1,11\1:\

!,'aulld" suas Clli':'IH'US n.::s l',� O DAS C H A N E L
S('r;s,H�i<Hlal COlltllrSO l}:,Uciai cnn a dish'ibuicãil de
mail-; de Cr$ 350.100,06 de prêmios. 118

-

rV�ODA$ CHAlifl

t··
l.-

I
·����x.,,�x�����...

s.,..�""-'!!>��s...�""',..--�1ô..���� I: '

..

R V I SO a. :.�..:::::" ,'
..',.,' ,'_,:'.:,.,',',::'::,.. ','LADISLAU O ALFAIATE DO :!.'..10MENTO TEM O

� ;
.. _

PRAZER DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO E

I
�'.-J?:'

VARIADO SORTIMENTO DE CASIMIRAS DAS M..t\IS

AFAMADAS MARe \� • .i\. PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CItE'DITO �
, �

ILADISU;'.u
ALFAI1;''.rE, RUA 15 DE NOV. 592 -

ª.��- _ .• --_..

10. ANDA� - BLUl\1ENAU �
SUBA Q',TE O PREÇO DESCE �

�",,,-�������'Ji.�"!'''''_��"I

EL

9' ' 3 ,

...
(!istrihui a cad .• freguês que comprar PARCELADA
IH1�NTE mCl'eadúl-jas no valor de CrS 1.000,110 um Cu'

Imll G!'at1!ito l1umerndo "LAR FELIZ" pa.ra concorrer

ao sorteiu, nu dia 24 de Junho de ] !);;� peIa Loteria
Fcil:!n!.l.

S CH
BANCO INDU'STRIA E tOME'RClO DE S4NTA

- Matriz: I T A ;r A r

Fundado e�_ 23 de Fevereiro de 1935 Emiel'eço Teleg I'INCO"
.a/4....::-<

CON1TECÇÕES f:'lNAS PARA SE;-.mORAS E CAVA
LHEIROS - Vf'::'i.'ITiOS - CALCADOS - .JERSEY
SEDAS - CAI\US'AS - BLUSAS·_ SOUTIENS _

CASIl\Hl\'.AS - TERNOS FEITOS I'ARA HO?flENS E
CRIANÇAS

R. 15 DE NGVEl\lBRO, 1393 - BIumenau
Esb,lo de Santa Catarina

Capital
Fundo de Reserva

", .. Cr$ 50.000.000,00
.• •• .. ., 35,000.-000,00

na luesma CÔl' não exigível Cr$ 85.000,00(\;00

em 28.2.53 mais de Cr$ 700.000.000,00

POR PREÇOS l\lO'DICOS AO ALCANCE DE TODOS

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nr. 619
BLUMENAU � STA. CATARINA

ÁGENCIAS: E ESCRlTORIOS . NAS PRINCIPAIS PRAÇ 18 DO ,ES

. TADO DE S�JiTA CATARINA, NO RIO DE JJ1o...NEIRO Ê ctrRITIBA
'.

Ta:J.ôas de Depó�ito8
.

-

.DepóSitos a·ViBtâ f{sem limiteI 2�' PEPZYSITOS A PRAZO FIXO

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo minímo- de (;) mêses ;'),1/2% .

Limite 'de -Cr$ 2·VO.OOÚiOO 4,112% Prazo minimo de 12 .m.êseiJ 6%;
Límite de Cr$ �O.OOO,OO 4::% DEPO'S!TOS DE AVISO PREt:VIO·
DEPO'SITOS ·POPULARES Avise de 60 di�" 4%

. _Lixnit� ·de. Ct:$ 190;(jOO,O� Aviso de �O d� 4. 1(2%
'. e RETIRAbAS LIVRES Aviso de 120 dUw ij-%

",

CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL
ABRA UMA CONTA NO "INCO" E PAGUE COM

FAZENDAS -- CA5IMIRAS - LINHOS TROPICAIS
NACIONAIS E ESTRANGEIROS

Senhores Comerciante,
RECE1LEMOS

CRJ':l\'m nENTA!, "COr.GATE" - PE�INOS EM VINAGRE

"nElf1iUER" - EXTR1\TO DE TOIUATE "CICA" -

AÇUCAR "UNlAO"

c REALISTA
CA'TARINENSE
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mentares não . movimentaram
o marcadrr, Ma4.s [felizes .es
tiveram os esmeraldinos na

ras, encara a renovação cobrança das penalidades má-
valores Colmo uma necessida- xim3s, pois trfunfaram por 2 tos de Iutao- oastante .cornída
de, vital- para o futebol desta :1. '1:. .•Juiz: Wilson Silva. Qua- e movímcntàda; sobressaindo
rcgtão. E'· um clube que não dro vencedor; Haroldo; Ven-' SI'! os iricolor�s na' parte téc
necessita gastar com cartazes' tureltí e Plínio; AlUno, Gené- nica. enquanto seu adversáníc

para a formação c�e seu onze sío e Girão; Gilberto, Lópes, fazia das tripàs coração para
-

porque Heino, Hnrst e Sabiá. chegar à decisão. por penalí-
"pratas da casa" possuem 'os Chegou a vez da Olímpico .dades máximas. Os brusquen-
requisitos técnicos, desde que e TUl1í se defrontarem. Os alo ses abriram o -scóre por
conveníente "lapidadas", para vi-rubros, com um: quadro de terrnédio.". de .Euclides" mas

formar na equipe prâncipal. emergência, POU(,:0 "ou quase Subi iguakJU para-os alví-ne-
Justa e merecida, l;l.:rtan,> nada puderam ia��i' diante' gros, O lxi ficou 'inalterado

E
'

t
C'i

� �to, foi a façanha alcançada dos gasp3renses, que com .um até o fim dá contenda, sendo' sla Uni' 11 O �mglc seoso�a-o finelo quadro de aspirantes do I goal assinalado 'pel';;' futuroso mais feliz o"AUético na .

co-"
:

U II � U - fi;'índio", domingo pela ln-a-_J A-Iylnho,. classífícanam-se pa- branca de penaltís, quando !iIIi:l
n11,5. quando assistimos uma na o c·ot�.i() semí-fínal. J.u�z vítortou-se pOl: 3x�.-Juiz: --

.certa.me �e !"',.� �ola ao ces'toWilson Silva. Pára .o tricolor

jogaram: Andrade, Ir-it;lc1;I o

Décio; Demora, Guido e Or- Duque de C�xl�as e Ipl·ranll� em NagOI'.'laudo; Mafezzolli, Ralf. ,Eu- • U :lU 1111 flII

elides, Arnínn 'e Marico, Ueo duelo OI quadra do 23 Rol.
Voltaram a campo, entãoí Atinge sua fase culrninan- de um sobre outro verificar-

Palmeiras c Tupi, afim de de- �e, hoje, ii noite, a disputa do se-á por pequena diferença:
cidir quem sería o segundo fi- 'torneio inicial do campeonato de !1êntos. Será conhecido 10-!
nalista. Os visítantes., ;€mpe- de I)" la c'

.

d
- _ �- '.:0 esno promovi o

go mais, portanto" o ve.u.edor I

nhando-se com enorme espíri- pela Liga Atlética Blume- Ida primeira parte do oa1111320-b de luta, suportaram l'.i prín- nauenss. Será ele encenado, 1 1 • •

.nato de basquetebo ocat.
"""'...................�""u�...................,._�""""'� •

cípío as cargas da linha avan- por certo, com chave de Duro,

çada contrária, para depois tal a significação da mOl1U

investir também per-igosamenvj mental peleja cuja reallza
te sobre o arco de Haroldo .. I cão dar-se-á dentro de DOU

Resultado, o penteiro Ingo; a-I
cas horas, na quadra do 23.0

tento i) um centro vindo da R. L, no Bairro do Gaarcia,
esquerda, deixou a pelota pi- I entre os "fíves" do G· E. Dup-

'",.

·rONfULT1f• :rL\d�� M d;:3e 1f4ei� car 1:0 terreno: enviandora em I que de' Caxias e S. R. E. Ipi-
J A�. 'I'v VI,J \oi,) 2fiU uI ..

seguida de cabeça .para o ranga.

_."�

.'

_a � _ I·barbante. lxO, resulq�dp re-' Bastaria dizer-se que os-

". ' -

"

.!" � ,-'
�"

� -.'
• - :""1-- ,<_. . , -':-. � adversár íos do encontro n':Ji-

�Ir iínuftgaivo oat3qRB�O B.Retim :'�:'q�e: ��:::::;::::::�J
Olhos· OUV,dOS NarIZe .. G�rgant,a i Esteve à· ventade o Flor�$jjl;, J' prélio eX�::��di����iS�:�e:=:. iPi_Idó's Dr!�

- I de dominou' I
ranguistas vêm cumprindo 1

f;j

T
� Floresta .e Bom: Retiro fo- Cangurú e H�rbcd,

.

com destacada cam��n?a na temo,fifi" �V�·f\1!l.í'e� t! ram protagonista, domingo dois tent:s cada c Luizínho, parada ccsiobollstlca do cor-

� �� .' 111 a
.

t1. � I tlltimo, do encontro, complel- eis os plaier.s que comigna- ::cnte ano. Suas "representa-

� t d t
..

d d d
.

o t t s d eon ções teem demo'"!"trado me-l Incu ar a· ereeiTa ro a a _0 rarn os CI11C CD o o
-

,.

j GampeDllato da Segunda Dl- junto de Rio do Testo, tendo lhor .preparo físico e técnico

I', visão,
em' Rio do Testo, en- o -cotejo sido cç'ntrolado pelo que os demais partidpantes

contro este transferido do dia sr. Salvador Lemos dos San� ,do certamê citadino, o que

124 para a data de 31 do mês tos, cujo desempenho, convcn- lhes tem valido conserVar-se

I
passado. Confirmaram-se in- ceu plenamente. numa posição' bastante vanta-

I
teiramente os prognósticos, ·josa na tabela por pontos por_

•

1S1.) é, a eqube de Testo Ceu- elidos. devendo'se aqui frizar
� !:.ral venceu como bem (juiz .) que dentre bdos os adversú-

I�
,

onze alvi-negro, aplicando-lhe (, ri:. s com ql.le tiveram de ,5;::

ma],s uma goleada esp;2tacu- i1 haver, o Grcmio Esportivo O.

lar. 'j líutpico foi o mais resistente.
Positl\'Jmentc, o Bom Ec- l_)c:is .tnHlo na ItfJllVJYa Seca

tiro esttl fadado [1 .. ficar de I como Ila Baixada, (31)jtuloll
"l':lntl'l'ninha" no

1110!'
eonlélgem basfanh,,' 8!Jer-1ano, '<;e nãIJ fada.

melhorar técnicamente ,sua AprescntalJtlD ótimo remli-

repl'2sentaçã -, a qual tem se
.

1
mcnt; técnico. atualmente, os!

mcstr::td�l complf"t\Hlll'l)íe d f P repare cl:::glmli':l1tw; desta noite terão j
;�riic111ada. A v:mguarda, en- oprtrl"Dldatle de demonstrar

ncgatividad:o O futuro de ,um'! ':cz mais seus reais pre-j
espaní()�a e cumo :prova (1::>

seu f·lh
êlicac!os 1écnicos, le\félndn a I

f I
.

d
-

"."51'- I O c_.feito. consequentemente, um Ique a iHn�s, am a ni'10 ., ..

'n."Lu um h:JlLO siquer, nm duelo bem equilibrado, onde, 1
três COTIlni'on��,:'",s <.:,_;. f1U�: infelizmente, para qualqqerdandp�lhs' mn dBlcs, a derrota sera lI1e

vltável, dado que não pod�
haver em!1ate cm jogos dessa
modalidade esportiva.
'Eslamos certos, contudo, de

que o vencido

ra
Belíssima performance

cumpr-iu a- esquadra de aspi
rantes do Clube' Atlético; Tu
pí na manhã de domingo últi
mo, quando levantou
méritos indiscutíveis o'

neío I1}ício desta categoria:
, Pari quem conhece a "gar:
ra" .e a fibra dos jovens rapa
zes gasparenses, os quais já
no ano passado conseguiram
se apossar do título
do certam- oficia!
Blumenauens�' de
n&o causa :;;ur.9r,eZil

que' tenham' a·gora mais uma

vez dado a:, clube alvi-verde
.

um feito espetacular; em tc;r'
no do qU31 não devem surgir
guaisquer contestações.
jovens que se entregam.
corpo e alma à luta e que só
deixam de combater ao- api
-to final do árbitro. E' neles

. oAue está ,em grande parte o

futur'J da agremiação bugri-

BlUMENAU Rua 15 de Novembro, 389
(em frente do Café Socher)Te!efone: 1597

Especialisado em profeie dentaria, denfadur�u anafomicas, pon
-Iesr fixas e móveis, corôas, pivos etc.

:';. "

.

-

RAIOS ROENIGE N

Diplomado pela· FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, d?- Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno' ef€tivo do Serviço- de :Otorrinola
ringologia do -Prof. Dr. Raul David ·de 8an
san. Ex'-assistente 'da Clinica de Olhos Dr.

Moura Brasi:l ----
_t.}'f:. •."__

'

PARA DIAGNOSTICO E TRATAl\lENTO DAS

Moleslias DE OLHOS .. OUViDOS
. . .

NARIZ e 'GARGJUUA

partkip . :.1'

Há muito h-a 1,'u;lt"de por

p��·te dos jogadoTPS que en-

·verg2111 a jaqu�ta da popular
ãgl:enliat;ilo--�-do=máls:aí'ístô- f

criitico bairro .da cid.:lde_ Fai
latn-lhes, cc·ntudo, melhores.
predicados técnicos e se não
forem providenciados reforçoJ
imediatos, fará o alv:r neg:TJ,
apagada figurE. na temporada'

o famoso
tônico

tl_eryln,o e

muscurar
Ptra o Floresta o compro

misso da tard,;, de
não foi mais que wn' ensaio
coletivo e se a produção dos
alvi-verdes não chegou à

perfeição, é pQTque o adver-
- �

sário não exigiu maiores es-

Íé!rços por parte de �'seus de

fensores. E' inegavelmente,
um dos m:lis fortes concul'!'-Irente:> ao título máximo. A
oartida entre os referidos clu-

'

.

bes pouc� de suge,stivp apre·l·-F·'::"'�__:-;_-E-·· .r'c ral

-

f-raqueta
m ue

'

sent?u �m s�u desenrolar, �a- "\tlNHO' CREOSOTADO
da a dlSlJarrdade de forcas

t
'

Si!
.

- -

l.' V�:l;n;�

PRO f fS.sOiftT
H. e C. AZEVEDO II

II II II I!
I Reg. no Ministério da Educa- II I
ção e Saúde, Francês, PortugUês, I I
Ingliês. MatemãUca, Sste_�(igrafja, I
I l)atilografl:l. CorresJlOndenelA II
I e Geogratlà.

.

�

.

-

II
I }tes.: Alamêda 11:10 Br&l1co, II
t Bêco depois da !:tua !W_aranbAo, II
\ Casa, 89.

., '...
fi-

.

m

Lili ma is f'eLiz u 'I'upi, o

uiuníou por 3x1. dcbal.

seus

fans. Feito dos mais signifí
cativos fste que cbt ivcram csdos assistentes. houve a série

de pcno lí dades máximns, 11 a tupienscs.

������---�--

!
T8
o MAIS Vft.RIADO SORTU/íENTO

AS MAIS CORES

OS MAIS RICOS DESENHOS

Vendas a 10l1QO orazo
- ,

...............<>,A..�

o AZAR PKRSJ�GUE o VAS I ui, no' contr:í;";�: de .Garbo:;;:. i :,,�s!t;:i[;,,-!�e f[::: �)enk!' um

.CD - O Maracanã yoItou : Ill�O sofreu nenhum �ratu'::! 1:1<'.5 '�:�::� ld:!():�: (l. j�vem go

viver um Grama, eOfiO n:1 I (smnente umll. CO!H'USSan cr-! 13lfH ",;-,l:::.ru. j,:oÍl:swnal {los

i duas semanas, o V;tSCO tornlJu I relu·al). lJOdendo, scg'undo os mi:'i"I!(ll'C:, do r:us. Na foto, ve
r a ficar sem o goleiro, ::\dth�n- mét1icos que o :úemleram, l'e- mü::; \) :Inda, ai:ml0 em estado

I ht!o dcsashosamení.e num �1'lrN�e brevemente. ]Has, de dHh!Ue. ,�ciwis ,h p:uti!h,
lance qllc pareeia sem maior até SJlJer que El'llani eSÜlva tendo :t') !adl; '} a�"cante ma

importância. Desta vez.

feliZ-,
fura (le .perig·o, a torcida fi-! t'inlw, .mtai' da "cama de ga

lnCllte. 'l6 cor,nequcnruas não CiHI c()lls�el'!!ad3. diante fia I to" que 'deien>,i]:Il:' o S?U a-

foram tão trágicas, lHlis Erlla- I i;;",·ta,-n"niu da l1Ciê.!:1.

Esclarecimento·, i --=E::::::�::�::::I:OP"'A
Na edição c.le ônL"m c6- j

l11enl.ando o Tonwio Inícil) i
disputado dOl1l!ngo passado na ;
Alameda Rio Branco, na paX' ;

te reférente às arbitragens ..a-l
.---- - .....=--=-".. --- - -=.

,- � I
dianiamos ter sido Vlilson i
SilV:i o dirigente do encclltrLl :
Paime:ras x Olím9ic::, quan-I'do 'llii vcrdadt',. quem c:;kv'.!

.��l nç'?o iOÍ J=tobcrto PtJul0 de ILIma.
E�clarecendo defínitiva,- I

mente o assullto, apresenta- I
mo� aqui a relação das Il'ctrti-j
das e respectivos juizes: PaI-I
meiras x Paisandú: Rolnrto 1
Paul;; de Lima; Olimpicll :x I

MAQUINA.ESPEClp.!, E AUTOMATICA 1\LEMA W I L D A E fi

Tupi: Robf'J'ú;} Paulo de Li- x.XX':--_J

ma; Carlos Renanx x Ver:!
I
t ., -",�-,.-",. ..

,

'"�
" "�'l S'] P 1 �

I}
$ElWIÇO GFA'rUITo DE EXAI',iE DE l'nE�SAO El\I MOTORES

.... l'UZ: .. t SO�l ,1 va; a lllC_ -

D�1't.' ,,,y-. .,
_

ras x Olímpico: Robedo P. 1l>,r. /ff"
DIESEL E BOMBAS AL!l\1ENTl'.DOR..-'\S

.-"'-------

de Lima. Palmeiras x Cnrlos
Renaux: Wilson Silva. ��""'__��"'�""''''''''�A''''V'''>o'_�

uh
1922 - Blumenau - S. C. - Caixa

-- Posta! ';;;::,1 - End. Tc!.: "SULTECO" -

LAEorr:,-.rO·RfO ESr'�-CI.\.T, PARA TEST E CONCERTOS.
REGULAGEM, ,/,J :l}n,�GEM. SJNCRONIZi',ÇAO DE BOMBAS

Ir'�JE:{�TO;-l�\S DE QUAL(�UER SISTEIVI.t\'
··----xx)" ....·,;---_

�'AM['Ejll I';\H," BO;\.'-DAS ALIMENTADOR!\.5 E REGUI_,AJ_)ORAS
j\PAHEL1If) ESPI!:CUd, PARA FORMAR JUNÇóES Pl:,JIA TUDOS

DE: ALTA PRFSSAO

----�---xxxx------
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Dalva Mace,!o to; a segunda
a dé'filar. com apllcaçõcs ver

melhas �w mesmo 'Pan·). Uma
blusa preb, dp<'of.arla, :par('�('nrJ'}
querer zomhar do t"Í'::_;01' tio il1v<,!."

·no.

John Wayne confessoulli��2:,fL1��.:��!:;:;;:;!��
que apaoba óa espusa II ;��:�:::�:,����::��:�t:�:�

com UIna sida, �nl jor:-ey de lã

A blusa cortaiia em Não Enrugn
Bangú com mangas raglan of>.
�ece '.lma t ...1mbÍl�ação ele cores

que dã. ao mod,elo maior graça e

------------------1

Para gaudlo dos fans blu
menauenses da orquestras de
Ruy Rey, a diretoria do Clu
be Nautico América, num

"tour de force", acaba de
corpo de bombeiros.

contratar êsse notável con-
As classes consorvadoras 'dés- junto orquestral, que ora se

encanta. ta cidade não poderão c1e'xar 'de encontra em excursão pelo
Eloisa Cunha surgíu logo Jer.1-, apoiar a �':lU,,:avel inici�tiva, que sul do pais, tendo se apresen.

poís, com uma sasa, preta bor- POr sua. rmauda de prcvldente e tado sábado último em Itajaí,
dada com cordonct dourado com utít, virá no futuro trazer uma para abrilhantar o seu baile
plehú:l.�. com um mímoso pulover soma de �'!l.I;o'';()s beneficios á po-! social no próximo dia 10, 4.a
côr (k 1'0"2. () que 'dá um encan pulação local que terá néesa íns- feira. Na sua apresentação ao

to todo especaí a cste modelo Htuição um fator preponderante público blumenauense, Ruy
á estola. Q agasalho ma ls ortgt- no resgua.rdo ela segurança pu- Rey e sua orquestra propor

nal tJu� a m"dn vrtou num Iél.z bliea,
.

donará aos sócios d';l C. :N.

acerto pnra CAte ínveruo,

Lindo conjunto esport.ívo apre
sentou Waltraud Schmidt, re'lI·

çanUo a gracios'dade da stlhueta
feminina. O casaqu.nho verde a

companhado ele uma lYJina do

dnlcsmo ton1 é novaZl1cnte em i;;::l- Ot'f"O, ultima ll1Qda para inVl!r.,no.

num centro civilizado e progres
ta, como 'Sóe ser Biumenau, não

exieta um corpo de boznbeíros,
a exemplo do que ocorre nae

cidades mdustr-íais, onüe sempre
existe o perigo -de íncendtoa.ruinoso irnpr irnu ma. or

(jade ao veículo, indo at ropcla r
os irmãos Nair-Jaillil Abrabõ.o.

que morvnram 1''1111agadoJ.. Enl

I>\·{;"\\idn. O cam.nhão foi a;:il',ü')

"I;,e agudo.
MONTADO O SEGUNDO
AvrÃO

RIO, 2 (Meridional) - Após
ter stdo montado na fir,rica 'jj
ü(l.l<:,áo o segundo dos �.vlõe, '"

Jato, adquiridos pelo ;;on�rno

VENDA DESTE DIABIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc

A idéia 'Ja organização de
um corpo de bombeiros nêsta
cidade esboçou-se como um i;.n.,
peratlvo de segurança pai,. o

patr+monío material não só das
índustrras, como tambern �Hl

constitui
'

como uma exígancia
na. preservação das gar-arr.laa
(le um ser-vlço util ii sociedade.
Não poderá se conceber que.

Encarando a necosotüar;e Y-a

criação de um corpo de bornbet

TOS nésta cidade, a Assoclucãc
Comercial í! Jndustr'íal 'jc Blu

menau. dI' hà multo, vem cstu

dando o problema. Alml'!. lia

ultima reunião daquela enf,i'cl;t'de
ti., classe ficou asaentado qUI!
fússa solicitado o auxit'o. do go
verno estadual. no 'sentido do

-----'--------'------------------...;....-_......------ - - -------------,-----

Noticias de Rio dI Sul

Inesquecivel noitada
Esporte Clubeno

de arte
Concórdio

sei ouvindo um técnico pa��t es

tudar o assunto e chr par,;cer
8olore o, forma de se constituir o

RIO DO SUL. 2 - Jncon t<.sta- .Paul: presentear a f' na

:;oCieda-llle
Vicunha. Modelo ju';to na cín

velmentc é o sr. Lothar Paul. de rrcsulense, com UMA NOrtE lura 'Il de compr.mcnto médio.
DiretOr das LOjas Paul, 'I'ecidos NO. POLO, algo. de difel"cnt� e Afim de quebrar a monotonia de
e Confecçõ��. um vcrdadoiro 1\· inédito, que redundou em SUCI:"S- suas linhas a saía possue urna

';1.epto C"J progresso de Rio da so estupendo. prega. Surpresa agvadavel c írn
'lul. O grandloso De 'file d" Modas prevista tvnrarn os presentes
Ha tempos que o dpsta·�:ldo nrganzado p�10 ·'lr. Lothar Paul. quando voltou ao t.ablado, a me

membro do l'I.l)iary Clube loes.l, teve ,�o Iestejado astro pat-aon- ma senhorinha, com um pulover
v.nha Idea.líza ndo um iS i;'ln(c'lco crise' ha muitos anos radicado de listas em rorrna de V, ,le
Dcsfl le de Móüas, capaz ri � 111- entre nós, Antonio Kar.l"'. uma grande or.lglnalidadq. espectal
traps.ssar a expectativa m.:;,i",; u- apresentação Impceuvel. mente iudk.rl. P'.ll", figuras C'3

timista. 'I'erezfrtha. Ferro abriu., D.�'!· br!ltae.
Eneontrando to'Jo o apoio nc-I file levado a efeito durante o

cessa rio po r parte das cor.rponen

I
ultimo baile reaJ"zado no Er,por

tC'3 do lircm'o Aymará, censo- Li! Clube Concordia vestindo taU
guiu finalmente o sr. Lor.hat' leur clássic>J. de tecido gabardi·

Ellr'n DR unf(él rI cn desftloll com
um linde' c:1>,aquinho que po":erá
SCl' UH::J,f]O COtn 7g-p.:lI �{uceqso. n·

c')mpanl!;1I1') r]" llTo13. 5<1j'1 fjorlÔ.
mu'to atra"nte n,) <,ua apre.-·enta
ção. IJ�e I3aungarten tn.J�,betn se

apresentou com grande desem

baraço o que foi ohserva'Jo com

,satisiação durant.e todo o desfih�
do qual aprcGentaremos ':>portu
namente o que- se l"cft're a. pe!�s.
Parabens ao Esporte Clube

Recebemos a seguinte dro da Silva'
\;omunicaçào: r G2spar, 1.0 de Junho de

"Ilmo. Sr. Maurício Xa 11953. - Sau'lações Traba

vier, .ilustre diretor de "A IlhistctS
- SABINO" B. DOS

Nacão" - Blumenau. - SANTOS __:_ Secf2tário"-.

Te�ho a subida honra de .

'

,

comunicar a êsse concei-I
-

-.

tuado orgão de p.lblicida
de, que, em Assembléia
Geral, 'ontEm reaEsada no

salão do Cine lVIogh, pelo
Partido Trabalhista Brasi
leiro, para formação do Di
retor.io Municipal, roram
eleitos os 'seguintes Senho-,
res: Prc:sidente, AnfilóquiO,'Nunes Piras; vice: Aiop,
Schneider; Secretário, sa-lbino Benigno dos Santos;
Tesoureiro, Manoel

Linha-Ires Junior; Procurador, Pe-

I

HOLLYWOOD, 2 (DP) : contra
- Os fans do cinema, que I tra os

tantas vezes aplaudiram o de.
;gigantesco e poderoso John
Wayne, lao derrotar seus

_ ..--

inimigos na tela, acabam Sera'de sofrer uma das maiores
decepções da sua vida. O

d ,aas 11brutamontes da tela apa- e
nha da mulher! Quem fez
a l'evQlação, foi o proprio Será discutida
John Wavne depond/J em ._ .

.

.. �

... 1 C�)nfornle 1.(}. ilf \I' ti.lgti rnus, csl1.1
JUIZO num processo em que veram nésta o'dade o eleputaelo
a esposa exige qUe pague 10taciJio Na'Scimento c o sr. Car

alimentos. E' ela a antiga los Bicocchi prcsl'lente dt!. FCé}>J

atriz mexicana Esperanzà mção <'I"" Trabalhadore3 nm'

Bauer um tipo francamen- Illdu�tri,:s .

de Santa Catar�n'l,
.

'
quP. aql.ll V1eram r:sl.udar a !fiS·

te mJgnon; mas Wayne ale- laJação do Congre'i;f;o Sindica'

gou que m.uitas vezes teve �Reg:onal. para cujo (>1nclavr

que lutar para se proteger ucverão contar com o. �p�iO 'do:,

qindjcat�-: do;; J11UnlClp os dr>

Blumcnau. Haj'd. Brusque RifO

do Sul e .Joinvi11 ....

Aqueles dois !"tlercs traba!h:'3

tas, �1l' ·:ml<!.'1tra. O·:>D.l a rr:porta
gem dêst:l jornal. 'declararam

que a f"nalidade dé"se congres·

os arranhões e con

socos da cara-meta-
(CO!lclui na 2.a página letra D)

instalado
12

nesta cidade n03

o Congrésso Sindical
questão do seguro

Fraqueza Em G<eral
V1NHO CREOSOTADO

Silveira

com

a sucial orORENO
'{Orm.R'luladlll 'nI8!nll,se sinlb!al Se resume no e�i,udo tria'!;, razão porque o próximo

(;� probdcr",a... 'da pl'evidencla v Congres'5o Sindical Regionnl, a

..cguI'o social dos a:S(\(,;'\{'0 i, ser i,nstalado n'JoS dias 11 e 12

frlZ1lT.l.do que () princ'pal objetivo do corrente nósta cida�.l('. cnn

déssa reunião é foca.liíar f1 que"; :;rega.x·ji. grande numero de rC

tão da lei que instituiu a obr'- pr,,�enta,<;ões trabol11i'<;ta� d[>"

gatoriedade pelos ln:rtit\ltos de mun'cipiOl3 interessado!! .

previdenc'a soc'al dos pag'amen
�ns de ",eIJ.\Il'Ú!> <!\:m J ra acid�nte!':

.o moderno
Úotomento
das funções
femininas

'RIO, 2 (Mcridiollfll) �- O sr.

nustavo Cap2-nema declarou 'lU')
�'nda nã·) fixou Os nomC",; !)�sse·
llistas que tomarão part .. na co

rn.issão de inquórHo para :\ve'_'>

p':uar os cmpr('�1:]nlos da f�:::trteiL!:)

AWlcola. do Banco do Bras'l

CnlprC"'3a "Ultima Hora". D·.'sr

([ue fixaria. O� Z'\onH'� que �cr;:tn�

entregues ao Sl·. Nereu Ramo,'

n.manhã.
O sr. Arin'js, líder' da m'n,J;:-;'l

la,mbcm informou não ter CSCO

lh!cto '!l.inda. t"S \ld"ll'�ta<;. apesnr
na. citação feita. dos nomes do::

H'S. João Agripino e Guilhérm('
M�achadtl. AH amanhã o assunt·
. '_"ji{�1 1,<:*..:,1,: LílH.

A ComarcfI rIe Rio ti" :';uJ fr,i
cl'iada pelo ilustre cn Í[JJ"in C Il',;;"

']I1ando eramo" simples di!l'tr't')
dc Blumenau, cuja "titu'JI'
.;as,ombrada foi contr'lr a

Congresso Estadual e at 6
mo o Tribuna! de .Ju�tka.
foi possivel a criação do mun'

cípio naquela oC<l,ião. dC\'(lo
tenaz rcsist(lncia tio CongTc':l?0 f>

'1:'< polit'ca de Blumcnau:
Não apre:õentamos a reI" ll"td

gem acima com o fito de tOl"I1Ill"
o cir. Adolfo Konder, cred",· dn

reconhecimento dos r:08ulens,',

p':>rque O 11OS'm objetivo é ap:'"
sentf!.r. :'O!l1 imp<!i"dali,lae,
g:ran'Jc'l feito''; dos homens que
dirigiram. no paf'sado. O" dt"'iti
nos de Santa Catar:na.

Oxalá a c:<tação de frl1cti-cu'·
tura. venha a �er instalada dcn
Iro em muit� t,rcT·c nesttt cid:;·
:J.fJ. pois aSEim o dr. AdulC"

'K'Jnder terá ainda mais ligado
s"ú nomo iili!stre l'gac1o a Rio
do Sul coração de Snnt'l.
Catarina,

de Musica do Ahr'go de ]\,irmo!'r:'
e ,numer05OO vOJoes, nl1,-;tuI'8-

;los com mu'tas palma<l, cllud:,
..�,m (Js deslemi'do'" ,;sporti:;
tas.
A viugem terá d'vl)rlla.� etapn'

\cnrlo ho.11' a de ltajai e amanl'"
d.· .1oinvil ...

n,� e'onIanl .. os raidl::tla:"Ít V(lnt�:\�' (I

C(l.. IJ<J'curl':'J em lU dia:; {:onland'"
1)3 'clceCatl;;Of;.

. Noticias da Capital

Raide Ciclistico FlorianópolisDr. Aires Gooçal\le�

aos trabalhadore� sincicaliz'ld03'

cujas circunstancia;; em ,nada
consultam os intere"ses 'cl3�

c1a:sses trabalhad·.)ras, est and�'
as mremas lncl;nadas a ple'tf'H,l
a revogação da lei que rege f'

matéria.

- �DVO{"..Ai)O -

IIMldencia e escrltól1••u

- BLUMENAI1 -

tR:11UI "_",qnê. 15 • ".0.1111 le'IL
O a�tlnto vem despertando

narticular i,ntcrcs'.'e nos meior
,;!ndi(.;!N", II) Sa,nta Ca.t�r·na
mórmente nos centros indus-

Par1iu esta manhã a caravana dos valentes e sporfisias do pedal

RIO DO SUL. 2 -_ Em corn'g· rarte ,.r, n"do1i ISl)cr,;" (}", O,'.'

po,ndeneia part·cular. dirigida ao rc:. Ficoú encarr'�gfldQ 'dil f.n·
131". AlfrPfl0 .10;;<> JÜ·icck. Prcsi· llaçflo ,) g-rande pion"·iú}
dente ',la "ACIRS", o dr. A'lolfo 'Éuloli ·�eninr.

Konder manifestou firme propó-I "Ma's tarde "indo [ec<'tl"l"

sito de promover a ;nstala<;iio de t"ada de Tron!hu,lo. ';QH>ltru;,i.\

uma eS1açã,) d" frueti cultnra pelo � nlli:,[\�o Bluma",...er ,,',

em nOSGa reg'ão. Sobre o a'ciSU;]- 'liriJ;'do pelo n. BaumClr:n. ]lI

to o dI'. Adolfo Kon'Jer já falou pelo· dr. Adolfo 1{ol11er }an<;atl?
CQn' .... ),clfin '13("0 da Agricultura. ,,_ fundaç::i') fie 'l'romou<!'l (:enf 13'

pronwll'ndo () '.'�'.. Tniio Clcof>,,· Pm terra:;; p,'rtcn�entl)s [>0 :;1

to'.lo apoio a tão util inic'8tiva ��rlH;�to l'r·,,<1;1. o qual 1"1'('eh<"

Homenagem
EJizabefba

do Brasil
Segunda

FPOLIS, 1 (A. Mercurio) -, Acontecimento que terão·

alt<l'!
';ídadO'.:; o sr. Governador d·J Es,

Perante grande multidão parti- �e'Ssonancia nos meios esporti- ta'do o Prefeito da Capital. D!<

t'am desta capital. esta manhã ..tOS e. soCiflin. s:erá -a inau!!;ur::.c. 6íf:i. vereadores c nlult:lli lleESO:l;'

pelas S hora:s, os ciclistas que ção, dia 10 do C'Jrrente d:l no- grada�1-
Sé! propuz"ram faze,· Um. raid� va se:.:le do· Flamengo E. C. da Dia 13 haverá granele
de FlorianopoJis ao Rio. Capoeira". sublll:bio do '

..;\11) 'db-

São cles o.� srs. Eur C') Souza tr:to do E:;trc'rn.

Um amígo �e R. do Su'

FPOLIS.l IA. M"l"('urioJ --- 1\ ]jn'lo p'mp()lll0, e f! lI" "cü>!<! ,'1alia que 'conta. à now;a ":'pnrfa (qUE' wta .. 1lUrrl

se pO'.sitivar a d<.:nllllciH. o crim� num llrcdiQ da Vil:� Oppl"",·ia .., ,: f�"m � o ml'nino, 'devido n um ['espero. jOl;:":lT,.I,
que pa���a.ll1a" � rrJatar uItr:! ilistrito 'de Sucu rim' f,im'l,,;,:. rlescuido da mãe. caiu da .ian"
Ilai<s>l todos q'l!l n;os pO�5ll111 /;c'- Genio rnau cú�;(UW;lV;t, d·, la sobre untas Dedras, machu,-

consi"dera!l')'a monGtruos'<1ade. maltr<),tar não 8.p"o:,:",,; 'l �m",i". cando-'sc bastante. Fouco depoi" t<�l'na pau<;Jo ,,>!;pois_ Ü�mbe{.., r:>

<;;ão protagonh,i,o.s Ma.noel 01: mas príncipaln>eniç o in')cc,.,f" chc(!a Mano!'!1 .. como ',\e C".):ltU·

"eira, .�ua amasia Natalia pe

I
garotinho c<.'l-tamellt<., pOr 11-" lO:e v,'ndo o n,.,n:no chorar, en'

"eira da S·lva. tJ um �jlhinllo. �(lr f3eu tilho. II; de tal forrlR \"e;: de aearei::r-lo e saber o qU"
desta. de do's ;1�06 de idade..

I
:ran. os ma�:> ir.atos que infligi3 tinha. cnlro'l a. surra-lo. Com'

Jl.fa.noel operarlo da :l>1:alar)". a pobre cnancrnha. au\) 051.>" 1) choro aumentaslic.
ca'.·;a'10. pai de soce filhos hil toda vez qUA ., ,-ia entrar "I" transformando em vercladeh'"
dois anos mantinha relações casa. desandava �ln choro c prO-I' lUonstro. com.eçou -Il. da�' peut.:>
cOI11 Natalia PerC:ra da Silva, :1 I curava. l'efuj1io junto da miie pé" na infolÍ<>: ,,:dança, fel'inc!tl-I

quem CQnheceu j1Í- mãe de um Na noite de sabad.'.) - é Na, ,.e�"Va.gemente. apc�.ar Qoa apelo·
Va máe aflita.
De l'cp.ent" " "bar-"> cesea

garoto soir" tl'''mendas ..Ol1Vuf

Riies_ ComDrep.ndendo o que c(

edaria passando a mãe de;;e�·

\lerada gritou' POr 80CO">"I.', 3<;\.1-

\:lindo dh'crs·.)s vizillhos que, psb

tarrecldos, verificaram 'lue 3

el lança estava morta.
Prf''5o "J)Or um Comissario cc

l'.fêt'Orell, ·Manoel pouco mais

tnrdú ti entregue ,;, 1?olicia,

Como já inrarlllanvJ!-l. é ''t Dl'i.
meiro cluhe de iuter)!]l que tel1}
sede propria e", Florianopoli,...
�endo a construção toda de mn·

�erial, rll;1 ntnnkLS '·1impn··õe-s cnrn

ffii!.gnif"o.) solão (i? fe.ltas c b,,'l"
7ervido de todos Os requisito's do

::rojJ'.)li$. '1 (A. :MerclU··ol
Or.tcm á noite na CatpclrllI

tropolitanu, litcraJment,� repl;o13
de fieis, com a pre"ença elo !'t"

Arceb;spo Metropolistf.lno qu�

Brins Xadrês
Algodão

CASA "A CAPITAL"

!!11 COTlI!':1 nS;U,r-io. II rna. :tl'P-a '1'

lcrra� df!\"n1uta!'i llQ r:'-.!tf:n d'

Tl'otnlllHln. l..tn;.!o :qlt."l�':; fui 1 f'{'{P1.

Iruida fi e'lradn rl� gi() ,') Su'
ao BalT3cao, «'ndo t'lmh�]"n o d·

Adolfo l(oud·a' torr;ado r. i ll'.l'

güração 'da ferrovia S.mta Ca·

tarina. entregando ao tr:ifl!�o o

trech·.) entre SUb'ÜlL e Lor>

tr·as.

RIO, 2 IMcridio.n;tl) - O pr"
,,'dente da Repúhlierl. (Om sin

ll.e all:r�r,o .L am'zadro fl Gdi-Er
lanha. ordenou 'lue os navios (1"
·

.. Llert'a t ..a.ciollaí no por�o �L.f)
Rio de .Jane·ro. amlLuhií. seja':1
emband<.'ir:",\oõ \101' moUv» ti"
nata da coroação da rainha E;),·
r;abeth segunda. Ao mesmo l[l>'

fJOt os nav�(Jti de l!ucrrn I·,,;,t'itt'·
.'0':' e as forlah..!?;:lO:; CtlJ'I'_h�"''; <l'"

;�C'I,.q_Q da.r.. a� ,lf.oz� h'_ll';:tR dr'

;t;:mhii, um:t ;;:llva d" "inl �

Ulll t'ros ('ft1 bOllleoélgelll 11

roaçáo do. r••in1t:l, británi(�a.'

\laIlitão d�l Caravana "'lmlf�ir A1·

�'es, Lacrte Poyoas. O.'mar Joá,'
\.ln S'lveira e O�v<l!\lo; ,f'lf..:J tle,

i-lilveira (irmã.o.;).

Aquela. hora. tocrJ''-I

A illS{aJa�Jn lnlport:t tHl "r.::coin:

i""'ll'Cyja lJo l�:'lTf'nO c r') ... :-'.nnlt'

de fI,lU�� ('üUtt=(:i)f'S qll-\ TH'r 11 i

tem ",s,:egnrar () �,:d!(j <lu fll1:)r�
en·c\'mcnto.

ApnJ\.'eitamo6 !) "n''',jG pan
!embt·'" ;<,Gl<\'lOS l0itOl"cs. 'lU .. Ic

pJr sugestão do dr. Acloltll Klln·

der, Que Bela Aliança )l:)' �L>1' c

denomumr-se Rio do �;u;. I1.fai

tareIe, na qüalic1a'Jfl .h SC"J"efa
rio da Viação do admir;.,·d '.!:',

'V(!rno Hercilio Luz, �- .;:;fe\-:! ]l( �t?
I�ona o dr. Adolfo Ko�v.l"l". ::>11',1"
q;iu receber a {!:;'ratla (�') Ri,
do Oéstc. tendo 11PSS;1 oea.5újr
delel"ll1iu�úlo u funda.G{I,0 le Tn i:"

Parte Ou" terras a C!;.'" fim r'p�
t·nada'S pertenciam "o Cd. F e

der8s!m (r:o do Taió f!.cimal C

INAUGURAÇÃO DA NO,

VA SEDE DO FLAMEJ:>:
GO E. C

FPOLIS 1

VENDf\ DESTE mARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CRm

RISCADOS

Crime:iMonstrUDSIl

IFoi a infeliz crianca ele elois
. �,

ponta pés pelo padrastomOIta à

---_._---

AINDA o (A$O DO
"ULTlMA HORA" .

F E R IDA S,

.�\ECZEMAS'jI N F L f;.M A ç O E S, í�"
C o C E 1 R A S I I�lR E R A 5 'I�

f:T r !f
fa.zendo rigoró
e eSrH'l'H delxHI"
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