
s.: PAutb, 15 OVlel'j
díonal) - Falandu aos
jornalistas .esta manhã,
o governador Lucas, N:
Garcês revelou ter r'e

cébidç garàntia do Pre-'
, sidente Vargas de que o'

,

cruzeiro' não será desva
lorizado: O

'

SI': L. N .• ,

intenção de desvalorizar o cruzeiro
"DIA'RIOS ASSOCII.UlOS"

das sociedades vem das forças
materiais e nunca dos homens
que elas produzem.

(Santa Cata rina) __ Terça-feira, de . 3 U N H () de 1&53 N.o 1 4
A tese contrasta com tudo

__������������__��--�--------------------------�-------� ----��I__.._.�__��------���----��--�.-----------..�--------------- __q_u_a_n.to se
__t_e�l�·t_�__n�a__R__us'

RIO, 15' (Mericltonal) -- .Ouvide vela reportag.�� o
governador Amaral Peixoto" presidente do PSD, aSSIm se

prenunciou sobre '

a reforma ministerial:
"A formação do ,ministério, Constitui .

zlusíva do presidente da República dentro do regime em,

que estamos. Mas naturalu'Íente o sr. Getulio, Vargas eseo

.lherá seus auxiliares atendendo também a um critério ,polí
tico e' procurando ',�o'ntemprar as, agremiacões partidárias.
No que diz respeito ao nosso partido, os quadros do ,PSD aí

estão à dispç,siçã'o. do Presidente para que deles tire s no

mes que julgar mais capàzes. O PSD não tem reivindica-,
ções a fazer más:' está' certo de que entre os seus membros"
existem homens da inais áha capacidade e que poderão cola:"
borar '0ficientémente com o governo.

Os mínístros eivís do. g-ovêrno do sr. Getulio Vargas.
deverão' pedir' 'suas exonerações, cada um de per-sí, nestas,
proxímas horas. .,'" "

O sr. João Neves já apresentou sua, carta ao sr. Getu-
110 Vargas. E o sr. Francisco Negrão de Lima deverá le
var seu pedido hoje à tarde, quando, fôr despachar com

'

o Presidente.
' ,

Culta ás personalidades I
Austreeesíto de Athayde

'

O "PRAVDA" de M'Oscou sía até agora. Basta vér' a
adverte o povo russo contra exaltação das personalidades
os excessos do "culto às per- de Lenine e de Stalin, sendo
sonalídades", alegando que o que esse em vida foi obícto
verdadeiro poder reformador de uma ínacredítavcl ídola-

tria universal.
ESTAMOS aqui diante de

um problema de \interpreta
ção hístortca bastante compli
cado, qual o de saber se as

forcas materiais. a que {). -

"Pravda" confere tamanha
importância não con tum no

seu jogo precisamente com a

energía das personalidades
que as dominam e eonduzcm,
Certas personalidades mar

cam o seu tempo. imprirncm
lhe os rumos, descortinam' c

preparam o futuro. A alega
ção de que tais personalida
des não seriarn possíveis, sem

as condições históricas que as

fizeram surgir não diminue a

relevância do Íato.
Muitas nacionalidades V:m

perecido, porque presentes as

condições históricas que re

clamam podercsas personali
dades, essas não apareceram,.

O CULTO às personalída
des é perigoso nas democra
cias, sobretudo quando não
são representativas dos ideais
do povo. E' impossível, po
rém, separar os ideais, dos

as negociações comer-cías anglo- homens que os criam, nutrembrasítetras ; e, nos termos de u-
e realizam,

-na Câmara dos Lords por Lord A idéia que não encontra
ma 'declaração feita ante-ontem, um arauto condigno, um u;"
.Maneroft porta-voz do governe>, póstolo dinâmico, não se cor
essas negociações ainda se acham porífíca. Morre no papel imo
no "estagio explo.ratorio", pressa. Por tal forma que não
O pouco progresso, conseguído se consegue fazer a. historia

até agora, é at ríbu'do nos clr- das idéias. sem concomitante
'cuJos Ingleses geralmente hem 'mente .escrever-se a. historia

(Conclue na 2.& PI., teU.. ,,> dos grandes hcrnens.

o M E N s A G E I - R O D A S S E 1 V A S --

.

.

.
,

Procura-se aReformadorMinistério com
Demissão de.' Ma i s 'r rês Ministros

�m "esta�io exploratorio" as ne�o·
ciações comerciais . aD�lo-brasUeiras

presentemente tres semanas que
começaram no Rio de Janeiro,

a
Negrão ,de Lima

pedidos·

Trágica experiencia de
aviador pau' istaUI

\:.//).

Prepare
o futuro 'de
seu filhs

As inspetorres serão int"v,ra.
por agencias '3ct1iadas nas capi
tais dos Estald·.)s que não Iorom
sede de região, As Inspeturtas 'iJ

agencias poderão íntugrar-se por
sub-agencias ínstaludas nus cl
dades do Interior, com as scguln«
t1!S condições: recair tendo (!ste

conciliação
'Se ocupem <le sua conserva-

Os peritos, bom .número dos

quais seria Ue br;tânicos, pode-

OfeD�iva comunista,
'contra as linhas alia"�

, ,das do rio Pukan

o anco do Brasil Tiro os

agricultores p�r� d�r a S��uel aiDer
o dinheiro emprestado à empresa Ultima Hora dana para flnancier 12.500 I a v r a d o r e s

rev

elo

do para iniciativas pat'tíC:l]a,l\�3
sem ínteresse publico. Nvst.e

caso se enquadra os finRllc'anW''l

tos para li. exploração '�b empre-
sas jornalisticas ou similar,,!')

cujas 'l."antagen!.; redundanl em

proveito exclusivo dos seus ox

ploradores.
O EMPRESTIMO E O CUSTO

DA VIDA
E finalizando;
_ De ha nluito vem o g·ovl""

no pl'Jlneten1do o financ'amenlo
ate o limite de 20 mil cruzeir�'s

para 06 peque,nO'S agdcultm'(ls,
e até a presente data não se tOi'

nau realidade l,�ta medi"da,.d'(1 fo

lllento â lavoura brasileira. Nes-
sa base, 'se 00 250 núlhões de
cruzeiros eml)l'estados á empresa
"Ultima H>Jra" folOsem aplica!do'S
no fin'anciamento da agricultu·
ra. 12.500 lavradores teriam �i-

do beneficiados. E o re;;tlltado
'daí colhido seria um fOl'lnidavel
abastecimento dos meios conSll�
mhiores d-J pais Com 3" �on�t':-- .'�:

, "����"'�'-

quente baixa
tia..

do custo di)
RIO. 15 (Mer id.) -- O senaú".)l' /"r,;,rio

á conee,,;:;,,) 'de erupr-esti
Jeão Vtlasbôas, ouvido ontem mos_ corno o d:, B�nc,O do r,:�'�
'lPla ruportag'em do "D ,N. ", de-

[S11
a empresa Ulttma 1-.. )_,1,

�laTou que era, radica\meu\ e CC.H cm detrilllent� d{}'s .r;tCt·e .. :'"
..:-_,.- -'--, .... ......,._....... _,;. ......_.;.....__'-- -'-_..,._-__,,.;...---- das classes produtoras c·� pu:".

\
ORIENTAÇj\O ERRAD_\.

..." _ Na fase politica da €.cono·

O9a c ao rn'ia, e das finanqa'S br2s�leir::s
t

- continuou, - toda a ohca9a'J
monetária dos n0l5S0S insíitutDS

Banco do Brasil deve 'Ser Ol'j<mü'

a r r O Z J da no senttdo do 'des",vúi-.:i-
, !de crédito e .notadalll�,llte uI)

menta da ;Ilossa produção.

Considerados injustos OS, preços recem·,lixados ��s��. ��l!;!�!::�����;�l:�:�
RIO, 15 (Merldiol1al) - ,Co- e tanto produtores COlHO at"c:i:.' mercado carioca 'dentro do.; 1>["0- -gricultura da pecuária '.:las iJ1-

Ínerciantes e produtores e��tã�J distas C>Jl1si'deram inju"tos <1", vÍmos 30 aias. E Os ori?ic�lltOl'''S dustrial3 e dos meios de trans

empenhados numa. verdadeira bapreços fixados. O., primeiro:; al�- tanto do Rio Grande ·(10 Sul co- porte.
'talha de argumentos, ,com a ganl que terãú prejuízo e 0,-4 ul- mo 'de São PRulo ,e de 1\1inas G,! ONDE N}'.O HA' IN'fERES,'5E

, COFAP, para conseguir a revoo tlmos acham' pequena o�n.1aio; !1. rais, antes de tomarem, qual- ,

PUBLICO

gação da tabela baixádà pára o margem de 1ucro. O 151'_ Lu"z quer atitude que pOS'53 mel'odrar E, pt'ossegunid':l:
•

.'

arroz e que entrará em vige, 13runet de Castro 'decl;üCl'l. na o cornoe! Hélio Braga, vieram

'I
- Somente quando o paiS tI-

dentrQ de mais alguns d'as. O Associação CO�11ercial, qtt.> o 011- faze.r mais um�' tel1t.tltiva, junto lV�SS!! �quilibrado a sua. ':i'1:1. e

pl'oduto foi tabela'do na fonie de vo tabelamento) do c"ral fanl, a est.a autoridade 1'(:1'0 que os pre- canomica, � que se ju'st'f1carh, o

.�wodu�:t() nft'nt:II�!1.(jo l" IHl vtH'ejo c"m IlU(; () l,lH;>3Hio ,It:'\'ll,(',!'n,,, (lo (Conclui, n:l 2... p"gina le1.rá A) ,emllrestlmo d� capHal :1Clhnul:.-

NO V a'� b a t a I b ii;
elo' t aI, e lãme nto, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'O I N, E M A 8
Busch Cine

- OPOftTUNIOADfS. 1
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I �e:!:�.N:�.:�e:1
1
comercíaas, publteídáde, cli
chês etc. Dou sugestões sem

coriiproIl1i$'ios.
STOElJID'!:L - Rúa 15 de

Nov:embro. ,389 - 1.0 andar.

A ORGAtfl IA (Ã O
BlUNENAUEtUE iI'•.
"""

",,',' ,,"

'd"em para ven a:
,

� _:_ - -'�- - � - - -

PROPRIEDADES
Diversos lótes na Rua' 'Il do

set.einbro, Qtiino local
moradia e comércio.

1 terreno ile' 150 métros qua

drádos, no Baíúo de Bum Iie.
tiro. t.>reço (lo o'casião.
I térten? no Jardim Blulne

nau, Dí .. tÍindo 1: ,metros por
olÓ. Local de grande flituro.

Vendêm-se duas, juntas,
com ÍIÍU total de 30 mõrgãos
de terra, com álrvores frutife
ras, plantações, pastos etc.
Possuem duas casas. As pro
priedade� achámrse localizal
das no Bairro dOi Canta Galo,
em Rio dO; SuL Tratar na

"'Alfaiataria Esmela", com o

sr, Nicolau Bõder, no. local.

F�àquéza Ero Geral
VINHO CREOISOTADO

Silve,a
----�

P R O (U R'A - S E

Lotes em

da. oiÍlàde.
1 bunga;Iow no �;..Irro da Vil

!ha. qliáse novo. 'rerreno ,dé
420. metros quadrados. Otlma
sitríà!)áo.

1 càsa na praia de Cambo

riú, com 3 quartos. 1 sala, ba
nhetro, cozinha. e quarto para

f' empre<;ada. Terreno de aproxi

�lt->.,;
madaménte 28m x 3!)m. DJs�
'70 metros da praia. OtiriÍamen_
te localizada.,
Diversos Iates e casal na

!Práià. de Camboriú.
,

2 engenhos de serra. no mu
nicípio de lblrama, II,!! quilo
metros da estação de Matador.
Area de 10 Dúlhôes de metros
quadrados. Terras. com ,grande
quantidade de madeira de lei e

qué se adaptam a diversa.í cul
turas. Preço de neasíãe,
Uma casa residencIal com

um terreno dft 750 ma., no

centro da. elãade,
1 reeujarta, 1 fábrica de óleo'

sassarraa, 1 serraria quadro de
centro, 1 fábrica de pasta me
eãníca com 2 serrarias "Tiçot"
e reserva de 30.000 plnheiro,B
adultos, 1 linda fazenda com

50.000.000 metros quadrados,
tudo situado no munIcípio de
Taló.
Lótes 'em Curitiba, situados

em diversos pontos da cidade.
Terrenos de grande e rápida
valorização. Ot'KnO emprego de

capital.

t ",

UM TORNEIRO-mecânico e

um mecânico para montagem
de mâquínae, .', .

RETIFICA EXCELSlOR.
Rua Floriano PeÍXioto, 89.

PROCURA-SE
i'., \,lr' i!l IP�,

MOÇO ou rapaz com' noções
de contabiltdade,
Os interessados queiram di

rigir-se !leIo telefone 1092.

PRECISA-SE
nf! rapaz ;para aprendiz. de
mecânico na:

I
Of�cina. BREITKOPF, à rua

.

Itajai n. 397.
------------

FATURISTA
Precisa-se de uma moça

para Os serviços gerais do es

crítorto, que tenha boa cali
grafia e fale dois idiomas.
.FABRICA DE ARTEFA;

TOS DE .BORRACHA BLU
l'I'tENAU LTDA; - R.ua São
Paul'Ü; 2190.

Lembre-se que você realizará
os seus melhores negõcíos Imo.
biliários na organização BIu
menauense Ltda., à rua, 15
de Novembro 870, 1.0 andar,
sala nr. 5, com telefone 1572.

(ENTRO DE
A UT O M O' V E I S

ME[ANI(O E fERRA ..

preciS�?n!L��Omecânico Ique saiba tornear e soldar;
bem como .dum ferramentei
ro .

. FABRICA . DE ARTEFAI
'f0S DE ÉORAACHA BLU
MENAU LTDA. - Ruá São
Paulo, 219>0..

VENDE:S"E

AutomóveilS Usados
Caminhões Usados
Camionetes Usados

TROCA
VENDA
COMPRA

Concessionários:
CAMINHõES F. W. D. (Four

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

Peças e Acessodos:
FOR.D - CHEVROLET

-",- Linha -

MOPAR

Uma casa de madeira com
terreno 13 x 70 ria Rua João.
Pessoa - Velha_
Onibus na poria.
Informações na Casa NOBIS

Rua' 15 de Nlo!vembro, n.o
1.360.

"A C I S A" - Fone 1324 -
BLUMENAU

}tua 15 de Novembro, 983
Telegramas: VANDEMEENE

FAVO,",R�VEL ,(Ol.OCA-I;'(AO DE CAPITAL :;
�

Por
.

motivo de doença, p!
ven�a-se parte da sociedad>e �.f;
em pequena industria (Fá'-

IbriCá de Pentes de Chifre)
em francq desenvolvimento: _,

por preço de ocasião.
Trata-se de excelente ne

gocio.
Informações com Erich

Blank, à Rlla, Alwin Schra
der, na casa do, sr. Laertes
Cunha·

BICICLETA ROUBADA
Na lljoite de quinta.-feira,

pel.as 7 �oras. �?i roubada, ,no
BaIrro doi GarCIa, beco Anto
nio Zendroli, uma, bicicleta
de cor alaranjada, marca NSU
núme�OI da chapa 6.775, nÚ\
mero do quadro 1155937, .de
propriedade do sr. Reina,ldo
Pereira. Quem souber do seu

paradeiro, ou tiver qualquer
infiorniaçíí(QI à respeito" pede"
se comunicar à Delegacia de
Polícia ou aO. proprietário, na
secção de mà,rcenaria da Em
preza Industrial Garcia, me';
diante gratificação. .. ÀRÃO IE8ELO

Advogado
Aténde em quaJsqllel' ".
marcas do Estade
- BLUMENA:U
.J:dlflcki *'INCO'"

VENDE-SE
Uma casa de madeira, sita

à rua Alrriirànte Barros, 2i5,
como também troca-se com
um carro. Ver e tratar com o'

fir; ;José Klock, nesta reda�ão.

N E.6 O' ( I O OCASIÃO
V:€nde-se !)OI" motivo de fôrça maior ótimo terreno,

situado 'Cm ITAIPAVA - na Estradá Itajaí - Brusquc,
medindo 147,50 mts. de frente e 2.200,00 mts. de fundos.
Possue boa arrozeira e é próprio para olaria e criaçãu de
gado.

Tratar .com RiCardo Brcitenbauch (pedreiro) na rua

Brusque em 'ITAJA!'.

AVISO:
PIA UNIÃO DAS fiLHAS Dt MARIA CASADAS

A Diretoria da Pia União das Filhas de Maria Casa
das avisa a iodas as associadas que haverá uma reunião no

domingo próximo vindouro, dia 21 do corrente, depOis da
mÍssa dás 7 horas, e c'Onvida a todas a comparecerem, para
serem tratados diver;s:os' aSSUl'ltos de seu interessz.

INDU'STRIA BENEFICIADORA GASPARENSE S. A.
ASSEMBLE'IA GERAL' EXTRAORDINA;RIA

Pelo presente ficam convidados Os Senhores Acionis·
las desta Sociedade, a comparecerem ta Àssembléia Gera]
Extraordinárià, a reslisar-se na séde sodal, nesta: cidade de
Gaspar, à rua D'uque de CaxiaS S. N.o, às 10 heras do- dia
26 de Junho correúte, a-fim de' deliberarem sobre a seguin
te -Dl'dem do dia:

1.0) - DistrÜ:miçái) de.,'iÚ'cros
.

2.0) - Aurnento ,do célpJtal social e cOnSeql.iente mo
dificação. dás .estatutos:

3.0) - Assuntos de interesSe soCial.

Gaspar, 13 di' .Tunho 'de 1953
DORV..'\L PAlVIPLONA:,- Di:vetor aerent�

('-
�,

ine
"

'

EDITAL DE CONVOCAÇãO
São convídados os senhoras acionistas desta. socíeda

de para se reunirem em Assembléia Geral ExtraorBínáÍ'Íil,
a ser realizada em sua séde social, à Rua 15 de Novembro
n.o 819, nesta cidade de Blurncnau, Santa Catarina, pelas 9
horas do dia 27 de Junho de 1953, .afini. de deliberarem so

bre a seguinte
HO,JE - Terça-feira. às 8 horas .

.

�regory Peck +r: Vincent P:rice ..".. Thomas Mitchel
- Peggy Ann çtarner -'-: Rosa Stradner ___:;_ Rôddy"McDowall
na Super Máxima Produção da FOX'

,

:r-

ORUEIU DO. DIA
Lo - Aumento do capital social
2.0 - Alteração dos Estatutos
3.0 - Assuntos de interesse social ...

Blumenau, em 10 de junho de 1953'
HER1'A HILDEBRAND - Diretor-Presidente

(HAVES DO
, '''�W�

R E I N OH
,

(ULTIMA EXIBIÇÃO), - LIVRE

I,
'

.I'
Ineonquistavel pclii súti, ITobrezâ! Pelii sua coragemmoral! Pela sua s.olidariedade �umana ! Um filme exce

l�nte;, baseado rrq ro'!,nancê .de PJ.. J; Crohhi e considerado um
dos dez melhores filmas do mundo! '

Acompanha Complemente. Naciorial e short.
Preç?s populares - Platéa Cr$ 6 00 e 4 00
Balcao Cr$ 4,00 e 3,00. ," ,

�-

Uma 'Yerdade�l"a bomba d? risos" Wl1SiCa c :aleg:da,! !
Um filme felto YIU-a (livcrth'; auresentando ESTELI

ROl}RIGUES. cantando e d:ms:mdo -belissimas melodias 1.

"O F O G U E '1� E
Completa {li llrogl'ama; a

:'CAVALEIROS
Para·Proprietãtiôs

'JI
.-

1'.-: '

f'Jtografar o coração
em dois! planos, possib'litatirI:í
com isso um diagnóstiôo
seguro das doeneaa
cular-es.

.

Grande fabrica de placas
de esmalte, metal, bron
zê; éariliilios Ue 1iorráchíi·
e metal, datadores para
duplicatas e eutros fins.
Peçam informações a Fa
brica (EdifíCio-. prqprio)

. Alexandre & Cia. Uda.
Rua da Conceição, 116 -

DireiíÍr:. l\L�URI CIO

Renato!': RAUL FAGUNDES

EXPlr'DIENTlIi
ã9i:Jiátmu:

Máxima' EfiCiência �6
Peças Legítimas FORD!

Para assegurar a

produtos FORD uma rápida e .efielênte assis

tência preventiva, os Revendedores FORD ANUA!. ,. ....• ,

mantêm sempre grande e completo est�que
de peças legítimas de reposiçã9!' ,

,

.

. �
com, adversários de cate-

goria indiscutível. Os resul
tados gerais foram estes:

1.0 Páreo � Lo Marli-
nelli,' 2.0 Aldo Luz e 3.0
Riachuelo.
.

·

... 2.0 Páreo - Honra -

Outt-riggers a 4 remos' com
.patrâo - 1.10: Aldo Luz, 2.0
Vasco da Gama de Porto
A:1egr;e,; ,

3.0 Ipiranga de
Blumenau: 4'0 Amérícav
"'oaÍnbem de Blumenau: 5.0

.

Riachuelo; 6.0 Atlarítico de
Joirivile;' 7.0 Martinelli; 8.6
Cachoeira de Joinvile.

. 3.0 Páreo - 1.0 Riachue
Ío', 2.0 Âldo Luz e 3.0 Mar_
nelli.
4.0 Páreo - 1.0

Luz, 2.0 RilÍchuefu e 3.0
Martinelli·
5.0 Páreo - 1.0, Riachue-

10, 2.0 Martinelli c 2.0 AI
do Luz.
Sagrou-se campeão da

competição' náutica de do
mingo o- Ríachuelo, que too'
·taHzou 42�pdntos - Conse
guiu Q Aldo Luz 22 poritos,
eliquah1.o b Martinelli ob
teve apena. 16.

/
Construídas dentro dos mesmos princípios

técnicos das originais, as Peças Legítimas
FORD asseguram vida longa para Q seu Ford.

.

�

�#:.
VEJA SÓ AS

SERViÇO PREVENTIVO.. OÁS l"ÉRr-tâ:S! cnraS Bem opel'açle .

mof'IWSiA§•.PRISAO DE VENTR:B. COL1'1'ES,
I\M:EBIANA. FISSURAS, COCEmA NO ANUS

COBAÇAO, PULMõES, BiNS� HE'!3:GA, fiGADO1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que 'Se agravem.
2. O cus to dos serviços ê menor, porque os'

consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem�se
as causas.

- DR., A R Y T A B O R D A _"'--
-:_. ��DICO ESPECIALISTA _'_'_'_,

CHn1ca Geral de Home�. MulheréÍ e OrlaD.�

4. Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5. de peças e éonJurttos

Revendedores nesta cidade.
, 1--,

Casa do ,Americano S. A ..

�;:���L�AD"'I�S�LX:A�U�O""a�AI�"�Y"'A""'IA�ITE���'�o"'!�==�
PRAZER DE COMUNICAR QUE RECEBEU NOVO É �
VARIADO SORTIMENTO DE CASIMIRAS DAS MAIS

jAFAMADAS MARG\S A PREÇOS BARATISSIMOS.

VENDAS A VISTA E A CRE'DITO

ALFAlATÉ, RUA " DE NOV•••• _.�
�
�

1654

==_:.:.-

!
=-ÀGORi�PRo�d(!INO.P{1f

v.t:lYbE.lVtJO
.<r1�t.�-

. ....,""'�.;{

OMü(u�.,i,ASMA C luoé Blumenâüense de Caca eTirólDissolvido Rppiêlamenfe ,ASSEl\-t1iLEÍA GéRÂL EXTR{l(JRDH'i.!�n:IJ1 .

São convidados os sÍlrs. sócios para fI assembléia gen 1
extraoFclinária. que se realiznrá nu dia' 13 dó correiíte. à"
19,30 horas, nãü havenClo n(l.mcro legal t!';rá lug;ir :a segünda
cOl1vocaçã-o: ,às .20 horas, !l�ii'a deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1) Ratifícaçã,o- dos atos da Diretoria.
2) �SS,�ptG.S" �i�rsos.

ço!" fixado;, sejam ,i ÍI en/:1o-","
Ontelll. o presidente da COFA!-'

r('cebeu, em 'seu gabinete, uma

delegação do Institl1to Rio-Gniil
tlense do Ar,l'Oz (II:i.GA), qüe tl�O"
xe um nlenlOr:al subscrIto ]oor
centenas' de produtores gauchos
e paulistas. e logo a seguir seguiu
separadamente outra delei�c:üc
dos pro'dutores de Minas AmbUG
essa;;; reuniões forum '1, effoito
no entanto., a portas fechad,ls
nenhunm informação tendo sido
prestada :i nossa :reportQgcm f'V

de esterlinos, fiCando- ,o reem-

bre o qUI' ficara rv<mI',:_J", boI�o eJ.J ]'csta:rite para ser pago
Todrn-'a npurnmo,.:í PUI'CCJa::lulllente, dUl'ánte (l've.r-

que '",) !::oronf>l Brn�a rnu:�troll-"H' ano;.;� tendo como garu.nti9.
intransigente, no L"L"tl ponto de export'uções rJÍ·á'sil�ii·n�. A
vista" ràzüo jlt!'Ia qual çj,s p�'O,.i'l Lle que o Brasil possa' imP",-

.
tores� ainda. e3perHn(�0".;o':;, "[1.IJ fazer es:su obrigação o g'ovnr'lío
insist.ir na .a1t.�:w:;ii[} tln

. lalwl:'l ll,lt'it�ii-�1 ;jH':'PÕt' (IUé o g'ilvorno
Cn;' ,:no,: :reuruuo �uc ..P.l'.L ri'211, k[j',1tlElr� l'e('or.�(l. ao fumlo mo·

:;:;,.:(11\ alI,_ 4\.""&"" u. ...�.iL:.--'tlli"", net;uin tnte�'naclPl1ª],

in'for'mados ao fato do Bl'W,j!
não te.i' rcagié:.) 'muito fávora
\'clnl<)nte tis propostas d(» ll')'"
gocia;'lor�.s brita'nico'3 para. uma

solução da questão da divida <k.
Inerc'aI brasiie:ra á Gl'ã-Brctâ�'

Os ataques desesperl\dor"'l e viOo
le.'1t05 da asma e bronquJ.t� envene·

nam o organismo, minam a energIa,
arnlinllm á' saúde e 'deb!Iltalll o: co
ração. Em--:! m'�nutos, M"n<l!H",
,lova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, domL",ando rapIda
mente oS ataques, Dêsde o primeiro
dia'começa a desaparec,er a,difiC\ll
dade em ,>"spirar e volta o sono rc

paradÓr. Tudo o qúe se faz m?cessá"
tio é tomar 2 pastilhas de MGnd"ce
ás T('{eições e ficarlÍ 'allviado da
asmll ou \:>I'onquite. A ,aç!io é" muJ.t9
rápida ,,,esmo 'qú� se trate, de casos

rr:b"ldé�'e antigos'_ M'''ndaco''tem'
t1do Um ,o,êXitO que se.ofer\,ce_.c,om
a .g�rnnttà �(i 'Iflr ào. p�ciente r�sPi
ração lív"" e fácil rapldamen,te ,8

comoh,to ali v,l ,o do soflimeptó, 4a
tlf>U· á t:!r� p.oucos rlias. P,e.;;a M�n�a.t:;a
hoj' ln{'�ln')� e1l1 1l1l:ilqU�t" f{ll"nlaC14.
A nossa garantióf f, t- sua nlitlor pr9-
·..,c;in .....

ConÚl'ma"se, de bôa fonte, que
o prCljetà (ie' t'.'Jh:ição J)ríÜinic0
'Comporta o pagaménto irúccliato,
pelo Brasil. de um ter!;(l da sua

di"ir1n comercial 'de 53.000.000

Rlusàs e Cõnjuntos de Lã
.. CASA· HA·· CAPITAL"
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o PINGtTIRI EM FAUUAS --- Houve um momento em que o

trânsito. .na avenida central de Nova Iorque. ficou Interrnm

pido, na hora de maior movimento, ante a estranha aparição;
Já estava na esquina. es��e)'andD tranquilamente que abrisse
o sinal para atravessar a rua, um pinguim Humboldt. Como
se tr-atava de um animal da América do Sul. o Jato causou

a maior admiração. Um transeunte. ,L,sc!lh Marano, levou-o
para' casa, com 1'CC2io que o bicho fosse atrnpe lado ..�Desar de

sua fleugma. Mas a senhora Marano não gostou da companhia
e forçou (l marido a levá-lo �ara o Jardim de Bronx, onde
existem 19 pinguins. Acontece. porém, que nenhum desses
19 fugira do Zoo O pinguim da avcn ída era evid2ntemente um

alienígena. tendo-se' tornado assim um enigma de dií'ícil so

lução.

o V O T O - N;JS elelcões semnre aparece o gaiato que
aproveita a oportunidade, dá. luta cívica para dizer cOi_sa. que
lhe parece necessária, a titulo' de critica· Durante as. últlmas
eleições italianas, ho-uve um caso em Padua: os eserutínadores
encontraram na urna que estavau. exantinan{lo um voto CIn

branoo, ao qual foram anexado, uma cédula de 600 liras e

um pequeno bilhete, nos seguintes termos: "Para vocês be

berem um bom copo de vinho à minha, custa",
'i:�·"L ...

um ··c(;C'ld all p�:rt ...". 'r<�Hlt:-�ado
no estudío t1c- 11111 fflto�-!·t·lf(i.
mínha ��lí.i}f�� folheou uma t-e-via

ta, "
..\_n.��(loni:qn". p1.!h!i�;.vlfl peln

D'yiJ-:;ão A n'3(_" '�i'-' C}c'nera1 El'.·c
+rtc p...n l l in e & ·Ftir:1 C�:'l·n,)réj��n.:;"i

inteiramente !letrcaib,
"

SENSACIONAL VENDA DE INVERNO ...

(asa BuergerA CURA DA BEBEDEIRA - Estudantes de medicina 'encon

traram, numa das ruas de Londres, um pobre diabo que não nUlllern,,, i'utc;:;róli-i,o dI' .,hjeto'
se aguentava de pé, de tão mêbedo. Levaram para o hospí- ele Cl'istai". r::!ltl" "" heb� l'r:í,,

tai e, nor equívoco (ou fosse lá o que fosse),. deram-lhe mna g-raf as '3(' ob_jd')'
'injeçãô de vitamina R-6, ou seja a Benatcn. Dois minutos ha:'ia U�l!l {lp, un !i'l."!o "h,Lm-
-

A' "t I I d I! t.iairiho {I" (,,,,"nj T'l "'1 ""'n'p'>t··-
depois o bebedo estava bom e deixava o hosní a <lU{ an <) - .-, __-. -. -_. ,,,--« .. -

a nrumo. O ;::';SUllto foi comunicado a um médico pesquísa-: a minha 8_mi;�-" "ê'ooh-_'u ("mu",'"

do; d,o, mesmo- hospital que resolveu fazer pessoalmente no- I aquele pobelat ?'lr� !en,r c!c� prc

va experiencia. A!lareceu-lhe uma mulher completamente em- sente para
_

B ",,"e:';C3 '.10 :--;", p

bda,gada, dando espetáculo, cantando e dançando. Que fez no (li". sezumte fomo,; it Crisí a

ele? Deu-Iha tarnbem aquela injeção. Passados três minutos leu-a St:;,"ben_

a mulher estava sem sinal da bebedeira, chorando de vergo- Eissa pl':mdr:c ú-ila t"oi. pa rn

nho do papd, que fizera. Daí em dia,nte o mesmo médíen fez mim •. o Inícto d,' urna Ionga i'C-'

outras provll'S e sempre com 15eguro resultado.. .,. '" ,.
re de visít as pois fiquei dcslu.u-

ESTA' OFERECENDO ARTIGOS DE INVERNO POR

PRECOS JAMAIS VISTOS. - VA' HOJE MESMO FA-
..

'.

ZER uss COMPRAS PARA ESCOLHER MELHOR E

___ PAGAR Th-lENOS --

Rua -15 de Novembro, 505 - BLUMENAU

------------------------------���-- --------------_--
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1 - CAMISA de noite, de ah3.. de a1liaCa cinzenta, llbs

nylon :.um! celeste. gu:uneci-I tron de !:Iqué bmnco. Saia li
da. (lc llequcncéi vnlant(.;, a gdr"mcl1te alargada, dnis
saia _em viés, um grande cin- !;l';.mdt,S bolsos pregados por
tn-échal'pe at:Hlo nas eosbs. I fóra. Muitu IH'ático.

_
2. - Vesthlinho para m.a- G. - Vestido de c(I(Jueteis

"). - V8�tido de tarde, de mente a barra da saia. Pele e

tafetã, "mntro" ou l�etim pre-
to. �;:í!a i:u-g-a, 'cintura estrei- acessórios _pretos ()'OInllletam
La, ::;-mu'uccída (le um enorme
.!acu- moderníssimo. Um \,0- o conjunto..

j}.iÍl';1:iado ,gU!U'lleCe iguaI-

('H de glr!itlon-!lart�· de lnu:�
:.elina eshnnpada, de c-u!' p:l';
tel. A linha <h'apeada c mo

{hrada fé deganfissima. Cha
l.éu grandt> preto e luvas de
.:otn' compicb,}1 a {(lilcHe.

menina Irselte, fílhi
casal Santino-Nativi-

�.::-�-

QUE as condições cálidas. Urser;
são tão mais favoráveis à ví- - menmo JoeI, filhinho do menina Maria, fÜhi:-
da dos. insetos que a exte�são I

lrineu' e sra. Carmen Ratalãno, nha do casal Augusto-Regina
�as asas, e?-tre as m?d<;ln::s e que nesta data _ completa Cresczalsk;formas de insetos tropícaís, e, ..' ,

�m média, mais do dobro da 1
seu prrmerro ano de vida; - da fuenina Ester Ivone,

dos insetos da Europa C.tn\' -
- o menino Maurí José, fi- filhinha do casal Alfonso

tral. Ihínho do casal Luiz-Maria ;Florminá de Negredo Hend-
QUE, durante o seu longo Alves, que também nesta da- chen;reinado. Luiz XIV da França,

todos os anos. na Sexta-Feira ta completa seu primeiro aní- f - do menino Sergio Luiz,
Santa, lavava os pés a doze versárío e I filhinho do, casal Vitorino Jo�
pobres. _ o S1". Pedro José Santos, sé-Valinka da Silva;

QUE no, Panamá, na cha- .residente nesta cidade. - do menino Ingo, filhii--mada Zona do, Canal, segun-
do p último _ recenseamento,

-

NAS(IM'ENJOS nho do casal Bruno., Clara
existem cinco homens para Lanser;
cada mulher. - Com o nascimento de
QUE um gato, caindo aci- seu filhinho Francisco Manoel,dentalmente de algum lugar

Gltô, mesmo qUe caía de cos-
ocorrido dia 12 deste mês, a-

tas, chega sempre ao solo sô- eha-se em festas o' lar do sr.

bre as suas quatro patas. Manoel Anastacío Teixeira e
QUE �. Estado de Georgía sra. Doralice Teixeira.é o maior produtor de melan-

cias nos Estados Unidos, com
� Desde o dia 6 do cor- - do menino 'Hamilton, - fi�

uma colheita anual de 16 mí- rente mês 'acha-se em":-:festas lhinho dq casal Helmuth
lhões de frutos. o lar do sr, Heinrich Lueders Valdemira Weise.

é �! :n������:'ad�i�t�da�� e sra. Ani Lueders, com Ú

VIAJANJI:t',caravanas de camelos e e1e- nascimento de uma interes- U
Jiantes que vai de constantí- sante menina.
rlOplu- até a India e à China, - Tambem o lar
passando!) Velos territorios da Teodolino KlawnannSíria, do IraqUe, do Irã, do
Beluquis1ão c do Afganistão; Rosa KlaUli'!-ànn, ach ,-se enrí-

\
e que, em tempos remotos,
�ervju para o transporte de
IJeda do oriente para o ad-

I den te da Asia e dãIí para to
do (} império romano. onde o

I
produto, então considerado
mn luxo cxtraü;rdinát'io, era
vendido mais ou menos a pê-

150 de ouro.

- do menino Erieo, :fiU1i
nho do casal Fernando - Ana
Sehader Oneda;
- do menino Renato, :filhi

nho do casal Alfredo-Li11y O·
Iegario, e

R!SCADOS

;Estiveram hospedados na

cidade:
HOTEL REX; srs. Ary Weh
muth e S1'a., Hermann Frie�
drich NÚzsche, lVIassao Ka
tayama, Severino Costa, Mi
guel Pitaki e sra" Irapa Go·
mi'de e sra·, Afonso Ramalho

Cardoso., Alfredo Tiede -e fi
lho, Rubem D'Agosto e sra.

Paulo V. Me1chers e sra., Ue:

Legumes e prisão ele
ventre:

Brins Xadrês
Algodão
"A CAPITAL"CASA

--_--...-_-_".,.,__.

o habito dos "digestes" e dos
formularios está tão arraigado nos

Estados Unidos que alcancou tam-.
'bém um_ campo qUe pe�savamos
f111nca pudesse ser contaminado
Um professor de tUna escola :mis�
ta para jovens sequestrou 2. um

estudante um bilhete que ele se

preparava para entregar a uma,

graciOsa colega_ O biUlete continb,a
a seguinte: "Querida Mary, ,tu me

amas? (SIM) (NÃO". ID,scar; a

,palavra que não interessa. Teu
John'.

1'OS Domingos Linhares. Vic·
torio Biasoli, Walter Koszuts,
M. KGwalski, .Jacques Bruclll.
Manoel Fiuza Lima, Sídnei
Noceti, Osmar Eloy Meira,
Wílibaldo S1!hunk, Augusi
Stau�,:nnaes e sn3.., e sra.
Ana Zander.

PRECflIO DO DIA

Os legumes, com as frutas,
contém muita celulose, prin

li 1 cipalmente o· feijão e as ho:r
II t taliças. A celulose provoca os

-�".,::.:.:::.-.:..:.:......�:....:.:..:::.::.::.:..:-:-::-::-:------------------.-.--.1 mOVi:nentos do intestino, de-

�"'
.....w.v..,·...•....•.......·,�...·""'---""'........."'..."..-......-.n""""......"'v,,",_ termmando a progressão do

bolo intestinal. A :falta de le
gumes na alimentação 'diária
é um dos principaiS responsá
veis pelo mau funcionaü1enr
to do intestino,

Livre'6e da prisão de
ventre, comendo legull1.es
nas pri:ncfpais refeições.
- SNES.

Fraqueza em geral
VINHO CREOSOTADO

Stt.VEIRA

TIPETES »{(II I
o MAIS VARIADO SORTIMENTO

AS MAIS LINDAS CORES
OS MAIS RICOS DESENHOS

•

-,C'ASTRAL DO DIA
16 DE JUNHO

Os planetas presagiam
dia esplendido para tud'O!
pecialmente p:ara interesses
de famHia e viagens. A ma
nhã tambem é ótima para
imóveis, terras, culturas, car-

l
tórios. Neptuno dá sorte em

�SSU:ltos marítimos, altos
! 1dealS, artes, rorriances, psi

',qUismO, previsões. Os !lasei-
_

dos nesta data, alcançam êxi

I to nos negocios € felicidade,

}. .
i controlandq

�������::���--�����----�--�--���-!�enio, .

Vendas a longo prazo
>',

P R O S D O ( I MOS. A�
Rua 15 de Novembro, 900 •• Blumenau

BAICO 'HDtrSTRIA' f (OME'I(IO DE SANTA·
- Matrl:l: IT A :J A I'

23 de Fevereiro de 1935Fundado em Endereço Tele, '�INCO"

.• , .. Cr$ 50.000.000,00
... _ ..•. 35.000.000,00

Capital
Fundo de Reserva

" . ... .... .... .... .. _.

II. ..... .... ... lo.. .. ..

total do não exigível .. Cr$ 85.000,000,00

Total dos aepósitos em 28.2. 5�j mais

'. -

_

AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \8 00 ES�
-

'I'.ADO DE SANTA CATA'{,tINA. NO RIO DE JAN�mO E
TaJmlS df> Depó·;itos

Depósitos a VÚlta '(sem limite) 2% DEPO'SITOS A PP..AZO FIXO
I?�O'SITOS LIMITADOS'

.

Prazo miniI:lJQ de 6 mêses 5,1/2%
L:umte de Cr$ 2�O.OOO.OO 4,112% Prazo miníma de 12 mêses

-

6%
Limite de Cr$ 5\'lO.OOO.OO 4% DEPO'SlTOS DE AVISO PB.lWVIO
DEP�),�ITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%

Lumte de Cr$ 100.0'00,00 Aviso de 90 dias 4. 1/2'%
e RETIRADAS LTVRES Aviso de 120 diu - 5%

-

CAP ITALIZaçAO SEMESTRAL
ABRA UMA CONTA NO "1N C o·� E PAGUE COM

Rna 15 d� Novembro, n.Q 8'7&II

I
li

I
REALISTA

CATAR1NENSE
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.. '.' Noensejo da dataclocinqüentenário
.'. ela nossa representada aFordMotol
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Company'notifícamos sinceramente .'
".

" "

"

.Ó, •

,

" ":
•

'. Ó: '

'

a nossa divisa de servir à coletivida-

ele e ao progresso construtivo desta .

laboriosa comuna, continuando a

,exercero nosso maior esfôrco neste
' -, .

,

.
,,' �

.... '

"

': .. '. �" c.,

;-
',:

.:
'

·
. sentido. . como porta-vozes desta

'.

grande. e conceituada organização.
, -: . .:-� J.:, •.•. ,.

'"

.'; •

" :',: ,:.
,

"I'

,

'

CASA DO AMERICANO
.• . '. John 1. Freshel' • Fundador

. '.
.

"

..
' ..

"

S····:-·'-A··
',' . '.,': .. �.

. .. ...

. ,

.

.

'

Nossu'·· divisa, é' servir·

. . .
.

.

"

"
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'.. _'
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Iras o
ao 'oümerõ do

.JcrnlÍtindo que rr de
-

a-

vantos ant�gonista deixasse nas

rédcs, soh sua guarda, três tentos.
Nela introduzidos alguns rotor-

1;0;'1, pude .� agl"en)l�c..:lo "nlilionf! ..

cia " aspirar à uma boa colocação
rieste campeonato, pois fibra e

Corça de vor�tr:.de �150 -cois::g que
não í'altam 1" pejas J;óstes. paisan-

BC lnagnlfle�\.lncnte,
toando Mer íco.
No período ;nici,J

vantagem � r-epreserrí.açâo
Brusque. por 4x2, tentos assinala
(ia;: :r.� órctem pqr SadillJla, Jl,1li
nho, Chico. Heinz, Jullnho e Sa
,;jnh". Final: Paísandú 6 x :l. goals

Pn_trocinio,
�
V:-lt!\ce e Sadinha.

1�!lej.:! duvidoe-; ero a po_.icJo
3adulha. acontecendo o me51TIO
com Patrocínío. quando do quíri
[O tento dos Iocnís. No 1.0 tempo
ez. \'gt":5 gro.ss�s. ,:l:?r_:l COHl uma

19re5=�;]o de Chico :1.. UHi adversá ,

.uo, a:;re�3do esta CU,I� puriicâo se

.:'in � expufsâo de can1po. Não hou
�·e protestos maiores e tudo aea
lOU bern , não sorrcndo

:�n�c: 5}:2. rcg:istral1do-s� auhna
torn arrecadaç;'io no E.�tádjo Cón

.ul C�rlos Renan: CrS 5.895,00.
Equipes' Pals!;uid'ú cem Zanoll.

.::::nchacD. e Irineu;� WililU:-o..:r, iPéqtti_
nh"1 c ""'!11aee: Mer íco, Phtrocirlio,
Júlinho, Hcinz e Chico,' Palmei.
r..s: Juc", De Lucas c Altíno: Lá-
zaro. \Vuer:les .e Darci; B&'toli.
AlIJ;U'lO, Zi��, Sa?!nha e Mru:zinho.

�e BJomenao»

I.�
..

com a realização
pelejas.

,

Na Alameda

Gampeonato juvenil dê) 1a.divisão
Teve inicio na tarde .de no, Mareio e Plínio; Rubi

nho, Amilcar, Nílton, Sér
gio e Roberto.

PALMEIRAS: Hatísta,
Bsnoní e Venturellí: Décio,
Zipf e Fifa; Adalberto, Vi
viani, Laércio, Esquerdínha
e Avelino.
Em Gaspar ci -7üPi-';áo

foi feliz diante do Paissan
dú, uue acabou triunfando
por i x O. Dirigiu o match
o sr. Naldo Pamplona-

o O E N ( A S fi E R V O S AS .. iMPOTENCIA>

PAGA-SE O'TIMúS SALÃRIOS
OS Interessados, deveroo se dirigir à

o SUl'. Emanuel Machado' em Curitiba,
pam1encia paTa C. Postal, 1.242.

Gerencia com
ou por corres-

Distúrbios sexuais, nervosismo, angústia, ansiedade,
fobias, idéias fixas, ínrítabílídade, esgotamento nervo
so, insônia, falta de memória, neuroses cardíacas (ner
vosismo do coração), digestivas (dispepsias nervosas),etc, - Problemática sexual e afetiva. Narcoanálfse, _

os 6 a 3 com que
falam com maior

eloquencia da íncontcste superio
ridade técnica dos "milionários",

...,.�
os quais manttvcram., alem disso,
quase que permanente dominio

territoz:ial durante os noventa mi
nutos de luta.
Irreconhedvel esteve o quadro

;:la Alameda Duque de Caxias.

Sim, é quase ãmpossrvel meneio
nar este ou aquele jogador que

ténha c e aalvado da debacle. TaU
earucnte andou 111a]. muito màl .

Sua. composição derensíva coní'un
oUu-se Infarrtí írncrrte quando da,;

cargas passarrduanas, vendo-se em

palpos' de aranha para conter o

issédio eonstan te ao arco guarrtc
;:ido por Juca. notadamente fi irt

termediária, que iúcompreensíve!
ment� .,; em prejuíZO para o rendi
mento do conjunto, teima em pra

ticar um jogo trnçado -eJ�:;=dc;)"-�:r
de passes curtos improticuos, quan
do o aconselhavcl

DR" NAPOLEÃO TEIXEIRA
Professor Cated,rátic� da Universidade do Paraná.

Horário: Da 1 e mêia às 5 e méia da tarde. rela manhã:
só com hora marcada.

Sábado: Dás 9 e meia às 11 e meia da manhã .

Consultório: Rua José Bonifácio nr, 92 - 1.0 andar.
Telefones: 3326 (residênela) e 4436 (consultório).

CURl'l'IBA

Bnmquites agudas ou' crônicas

�t deAlcatraz,A8� ·

t�� . iCp
Um composto da vegetais
brasileiros famosos palo
seu valor terapêutico.

a'r.racão como árbitro e a

,rend� foi de 140 cruzeiros,
quando deveria ter àtingí�
do soma belTl maior, já que
na estádio palmeirense se

encon1rava grande número
da Colégio Santo Antonio,

,J,ogo' á primeira aplicação. Nj�",.
lIt.rm começa a elímlnar as espl
nnas como si ;fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua
pele tornar-se, lisa. macia e llmpa.
Nixoderm é urna nova dcscoberw
qUe combate o's parasitos
da pele causadores das espinhas,
frlelras. manc,has v<:rmelhas, acne.
linpingens e erupções. V. não PQ
dcrá libertar·:;e destas afecções
cutâneas a menos que .elimine 08
germes que �e escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta. peça !,!il!<odetm ao Seu j'anna·OS quais pagaranl apenas cêutico, hOje mesmo, A no!:sa ga-

Uln crLl'Iniro cada. Positi- 'IIIo'X". rantia é a......

.,. sua maior
vament:e, dess,::; i?rma OS

t
l'iu'IIas pt'oteção.

clubc's não podem manter
;;eus guadr,os juvenis Cons

........,..

-_-

tituiçãQ das equipes:. t Casimiras c Tropicais
OLIMPICO: Remaldo, I CASA "A CAPITAL"

Leopoldo. e _9ttomar; Silvi- ! - - - - - - - - - -
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-g Casa de Saúde Nossa. Senhora da Gloria 1-
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:: ASSIST:itNCIA ME'DIC li. PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ,/ §ª ABER'l'A AOS ME'DlCOS EXTERNOS �.,., ª:.

= 5 o jogo 1\'lal'ciJjü: Foes (' Re:i-::
= '1ert. H",U''llonÍa° Stotz e Borba.-

-=
.. Vencedor: H�rlEOnia: 11 x 9 e 6:: ELETRICIDADE ME'DiCA - REPOUSO - D*SIN'.rOXICAÇOES - ALCOO- � 1.ª LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· - I dª MTENIDA MUNHOZ DA ROCP'..A N. 1247 - Fone. 30151'1
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compet içãc, sem qualquer ou-A DrUh�ullte trans"ftrrer ir naltl" iro interesse senão o de t.or-

I
II 1I�llalll

. .�UJ ,

lveram as "I'
.

'J{;-la nerfelta em tcdos os sen-

das Illn'ra Tenista � d H' a e Iídos:
-

0<: clubes, por terem'" I. u u � II arrnfUU rrestígíado a mesma; {JS atle-

I� M�rCI"I·1 {l Di�S las, 1)ela demonstração de suas
lii: U Ia veroadcíras qualidades e pe-o Llub� Nat1Lico Marcttio Di as, A .... }l;�rI1.1i-!O:: dl�putaclü�� durante lJ esforco COUl que se empre-,elljos n.'nctlw.df_l� r;]{lu!'tÜJt;�!'::i são u todo II di::' rl� (h)lHiH�n tí verrun u.ür:inl durante o transcorrer

"que 11fl ele lHi�I'; I'�quintado no {.�- tl'i\n'e�lr(�r hnllljllÜisnnlo. �;a prova; o público blu111e: oortt· br;-4lU'f) cHI llr),s::,o E t·ldo. jã O'i 1('l)i�1;�'S de 11.Ljlni, d'Cu}ont�- l:iJtH�nse, que SOllbe conlPTC'"'

I
pf io ,�.r(lndc valo]' t.!cnico cic f'CUS lra'ldo lllU]Ol' d��:ulnlmnll:o e fa� :'-':Jd:r as verdadeiros iinaliallet"" ',ell1 fal'ur .lgunl ()" llle· ',cndo alarde de sua lI[('lhor ('la�- ll,[(L:; dic'StC �c(Jn1pciIncllto cs�lhorcs úe S"nl:, Catal·ill:'. j', l,,,l') ,e \'cm:erélll\ n;, teIll5t:t'; de Blmne- Dortivo C a InsnetQrÍa do
cnv�lhori".l"')O c [jilalguia "0'11 fIne nil1J, en1rej;'ntu. l'.ldos ".; .h._n;tJ'. fo� -rrúnsi10 desia ci�l.adc�-:[-ll1Jd}Sen1J1l"C di:::.tinguenl o() tClustn'l de 'raln l{.'nhid·�lneHl(· cot{'JíHlr_}." tr:.t�_ l�1Cn1l", cujo 3It ....'io talnbc1mOl1tl"lS Lcrl'a� que o,; visitanl. recc- III o'; r'pazes de BllTJIlCllaU Vt'll"l- \ ;ni clecisiv lnr:'1 O Sucesso to-1Jt:!tl. ,Jouüngo passlldo. 0<1 111ciplCn- lo tlt:':: p.,rt1({as dps no·'!c <h"::;Ju1n- 181 do V Clrcuit�) de Blurnc
t,�, .. jug.pdores do Harlnonia Tenis i:lr... resultado 'I1l'.:' }Jcrn ntc_"'std do H1U.
Clt,lt0 de Blmnennu - ol'ganização ;11'0,;1'''','''" que \ "In fazelldo {)

nO-1
O"lr" ,'c;' contil'lIlOU Valdemar

nO\'a' flue vcnl sr. dCI:..:t:�c;lndo cnl vel ITnn.ll!11a 'l'cnÍ'3 Club'3. rl:u�,"�o. do Gren1jo Esporth·o Olím-
Bl1.nncn�nlc pelo í]ccndrado aIllor ao

Dan o<� a :<):'!guir os q:ndos da:.; oi co, �){:U � uvor ... tl�slno�I
- ab;úiuto.

l'<,bre c,p(j�te dC!1lon�trado pejo partHL:ts '[ue foram l',::"lizadns: I"('n-,pendo 'i' iiia de cl;cgada clas-
Ç,rupo de tcnist:l5 que COlnpõc a !)upla� de ('�-lvalht 1tO�,: I ]!lCado Cln 1.0 lugar., Continúa so-

1,0 jogo: M::-rcilio - Brandiío-, �<:r""o o mignon fundista alvi-ru

Y.l�n.e2cs. Hal'lnoJua: D��io - J\.�aes-) ! o ql'ie. pr:red.1rA1TIOS nós, tão cedo
tl'Jnl. Vencedor. lVIarcl]lo: 6x,,* e '1:10 cncontrn:rá enl todo O Estado
",,2

'lU '" lhe ,'"lc a conqui�ta de vi·
:2 o jogo' 1Vl"rcilio: Wlllerding -

l�·)l·:�:F.. c rna:s vitórias. S-:"la conduta
Marr;:nI' Ré'r111oníu: Borba e Décio.

""!H "J1�rid:'1 d':- sábfldo passado foi
veilcedor.. l\í>-.I'cilio: Gx4 e 7x5.

11IT.'anlente destacactissjnuL
3.0 Jogo. i".íarc!1ín: r"'lnel't 'I'legildo E5tei.'eS colocou-se elU

Fabio; H�.1.'nlon,·::: Stotz - FiúZ3. -.;egundo lugR't'. após trunbelll desen-
Vencedor: II<?'r:monla· 3:.:';, lix4 e :olver tuna perfonl1ence digna de
Gx3. t !lOia. a qual venl confirluar seus

l eai s predicados cnl provas desta

m:.ture7él. Brilhou' o representante
Jo DHque de Caxias. Raulino SH

'''. qu,", correu aüoentado. segun
lo inforJn�ções recebidas por nas_

.U reportagenl. n1!:Slno assinl con

jui::sinu (J 3.0 posto. muitos metros
6 o jogo: lVIttrciiio: \VilIerding e :lisianciado do c�u)lpeão e vice-

\a2l'cal; Harrll0nUl: Procopio

4.0 jogo: WlareJUo: FI..'c, ,�. Fábio;
Hartllonia: Proeoplt,.l c Deí'lo \"eu
�ector: Marcllio' 6" 1 ,. li:: I

TRATE-AS COM O

Um produto do

UBORIiTORIO LICOR Df caclu XlVIEfl s. IJ.

( L I ti I ( A ,'O E M

DR.' WE
A' R I A

EH
l A B O R. A T O' R I O

LEI.
Rua 15 de Novembro, 389

(em frente do Café Socher)
Especialisado em· proie5e dentaria, dentaduras anatomicas, pon ..

les, fiIâs e móveis, corôas, pivos eh:.

ROENIGE N .:anlpeão�
Borba. Vencedor: lVIarcilio: 4x6: Entre oS :fundiBtas do 14,0 13. C,
� 4 e 60<4 :ie Florianopolis, O que melhor se.
7.0 jogo: l\1arcilio: Fúbio 'lpresentou foi José Ferl'eira. 7.0

:a1: Harmonia: nécio e Maesírim. coJoc:eáo. PO!' equipes, sagrou-se
Vencedor: Mareilio. 6x4 e 6x3. campeã" 'representação do Gre-

Sim]11es de cRl'alheil'os: mio Esportivo Olilnpico, totalizan-
8,0 jogo: i\1arcilio: Colares: Har- '10 8 pontos. seguida de pertu pe

'nonía: Fl11za. Vencedor: l'>Iarcilio.
I
lo Duque de Ca}:Ías. com 5 'p<?ntos

5xl e 6,,2. Z , pelo Atlético da Capital. com 2.
9 o jogo' Marcilio: M8rçal, Har- A agl'emÍ>U;ão da Alameda Rio

monia: Borba. Vencedoi": Harlno- 3rancu. êl:)�:drn. ficou de !l0sse da
lia: lOx8: 3;;:6 e 6xl. raça "Cidade do Blumen!'.u', trofeu
Findas as partidas. o Marei1io ofertado pcla Prefeitura Munici

lfereccu ll" ]ind� ::;erle soC'Í;ll da Dal. .l\qui cstâ � classificação dos
110cicdadc Guarani, un1a suculcnt� ·�orrcdcrc5. r"té O 150 coloc?do:
,hurrascada, 1'2gada õl hon� apel'i- 1.0, Valáemilr Thí"\go de Souza,
i\'os " gObto�" cer\'o::)ada. no <le-) Olímpico), com o tempo de 14. e

,'orrcr O:l QU:ll for:->lll troc(HI(.�s as 'O'·; 2.0. Trogilr1o Esteves (Duque).,.
I 11?i':;> c]<:,vdflas gcntll�z·Jo:.;. 1Cll'Io ti· \ r:orn 1,!'3(J" c 4:'10; 3.0. Rauljno
ii) n:;, nl{�:n�:o� do l\1 )rt:lIi� prOdi .. \ i:i Si1Vé� I Olhnpieo): :'�,.RaUl L�i
-ar, <:\11 dls!Inçao D fj{]a)gulu - IJ_ �c tDuqrt:!\; 5.0. !\U1ICL.10 Rodrl�
-ertando ;1.0 HarnwnÍa Ul11U arUsti._ g:l1es (Duque); 6.0. P-::dro d� Sil-

"" t"o:a C uma &abol'osn torta ond", I ...a. (Olinfpico):. 7,0,. José, Ferreira,
;e vh uma raqueta com duas bo- \14. B.C.\; fI,o. GUlda Plske (Du*
'"" de ti!nis - numa ori,:,:ínalilladü que): !).o Eduardo Silveira (Olim
Ioda C:;lwei,,1. I nico,: 10.0 Avelino lVr"chado 10-

Maravilhadus e :'sl';Jdccidos, re.1 Junpi�"o): 11.0, PHu10 de Oliveira
lorntlrpnl ��lt""l') lIorRs R. esta.

Cida-I
Duque!: 12.0 JacDu Soares t1411

ie. os nlctnbro::.. do Hanllonía qu.J s.e): ]3 o. Luiz Gonzaga Alves
ie fizeranl :1co111panhar na inesquc· tOlirnpicol; 14.0, Antonio �]erners�ivet CXt·ur�.ao. de SI!r\S c}ana�. es- (OlÍ1npico,; 15.0 Alcides Krleck (0-
posas. :·ln!l�C(,J.

Hora Marcada

" PROLONGAAVIPADOMOTOR
-f1º!!1� protege as
palte5 vitais domotor
'wntra a CO.RwS9'O./

ArEMCIO
,

I
I
1
I

'[','Tmi.mu:i {Ha ��!I do ,?(Jl'rente fl I"iENSACIONAL <:on
cm'"'' (1.'" ,115(,'i"'\';::'> (�l'S :l50.lHHI,:10 cm preinios, incluo
sive {f�VJ ,"o UTOi\1<;)VEJ"

;. � j tA S (li A N E t
r

a v i S ,I (!til' ns portaraol'es de cupões distribuídos por
aqywla firl'l,' !l{){kri!" h·{l{·á·'j_'Í)�; at� (l dia. 20 (vinte) pe
)(1; hmwtcs llliBlf'l'ildns que t1âQ direito à participação no
'-'O;U.'1I1'51l'

CútnUnlc:l, também. {I\I� dístríbuil'á bilhe{'cs JlUlnera
dmo; aos J'rcguezcs fllle realizarem comllras até a l'cfcrida
data.

o SORTEIO TERA' LUGAR DIA 2;; DO CORRENTE

Aproveite a Dportunidade

iMODAS
COllfeuções IÍU:lS !lar:.1 senhoras e cavalheiros

I VesiHlos - Cale;ulm, - Jersey - Sedas - Camisas -
Blusas - Suutiells - Casimiras - Ternos :feitos para

�-- homens c ('l'i:tnç-:ts-

I R, 15 DE N{;VElUBRO, 1 �9:: - Blmnl'han
E<;;I�ilo de S:mtOl C:l1al'illa

__________���..dn...�Me..�D&��ru�mae���-=���.�,���__=z��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Contrária a

ocial

povo.

A propósito do plano de. se
atribuir aos institutos de pre
videncia social o monopolto
dos seguros

.

de acidentes do,
trabalho, cujos serviços vi
nham até agora sendo manti
dos pelas companhias de se

iguro,. a Associação Comercial
e Industrial, em sua ultima
reunião, reprovando essa rei
vindicação dos sindicatos elas
sistas, dirigram uni apelo ' à

,
Camara de Deputados" con:

cebído nos seguintes têrmos:
"Blumenau, 13 de Junho· de

1953
. .

Doutor Nereu Ramos D. D,
Presidente Camara Depu
tados' - Palácio Tiraden
tes - Rio de Janeiro.
Pedimos vênia transmitir

intennedio Vossencía -para
bancada catarínense seguinte
bp Associados esta entidade
reunida em Assembléia Espe
cial vem perante bancada re-

RIO, 15 (Meriq,) - O ti

,tUla� do 1.0 , djstritd poli
.cial espera ouvir ainda es-

V.::>tal'am contra a emenda T�U

U�'putados, c a favor, a.perras
17.

. t' '; Oi ,1-;
Não havia número. Eram ne·

.eessártcs 204 votantes Fieou, as

sim, adiada a solução sobre a e

manda embora a votação lho

fosse esmagadoramente dC'sfavo-

táveL , --:�.
AMEAÇADO DE MORTE
O JUIZ QUE CONDENOU
O CASAL ROSEMBERG

NOVA IORQUE, 15 (UP)

Oito carros rarjIo-patrulhas e u

ma turma de peritos em bombas

explosivas convcrgtram. hoje, h

toda pr-essa, para a re1'idencia
do juiz; Fdleral, dr. Iüvlfmaonn

em Park Avcnuc, depois que a

Polic'a r"c.p.h�u UH) t.elefonema

Tratamento p e lo "Sono �ib8rDar'
RIO, 15 (Meridiona1) - 1n- Q médico patr CIO, que cstcv e

formou o méd 'co brasileiro An- dezoito meses na Alemanha, C';3-

tonio Alfredo Grub • do Serviço pecíazando-se. Informou tambem

'd D _""'entals, que vem sendo muito emprega-
Nacional e cenças "'� 'do, naquele país o processo da

uTteriografia, que consiste em

(a: '0.11<11 eu;llljld !l'!: :eu lnFluo;:»)
que Os círcurg+ôes europeus es

tão empregando com muito su

cesso nas íntervenções 'Para re-

tirada de tumores cerebrais, o q Grime-da Vila No·va
processo do "so'no;) níbernal" 9tiC

,

I:
consiste em reJuzir o mctabo-

P�S:dc��1!p��!:r�eaP:2e�ii��;t:
.

nestou decloronolVe's na
estado, ef'etuaf o ato ope,�i,o'!';O' .'

.. � .

'

�d;a���!eu�����a�O�lr�:;:'a jovam Mar··l·lllfa G"ul"m'Q�, a""'.e'sltnônimo 'informando que naque- peratura refrigeralJa e perrnane- ,r-
la residência havia sido posta ce dormindo de tres a quatro
uma bomba que exptodrría den- dias. Quando recobrar os sentidos Continua no cartaz da cro- dado Pacheco, que teve parti- ..mentos das testemunhas 'ocu-�' nela, quando observou ;dive��
tro de uma hora. Apôs uma 'apresenta condições normais de nica policial da cidade, o caso I cípação diréta no fato, esse lares, prestaram declaraçó€8 sas pessoas em ,f;�nte-', a resi

musica mínucíosa, os policiais saude e nenhum dos inconverd- da sevicia da jovem Marília militar até ontem à tarde, não Agda de Souza, empregada dericia de sua vízmha e 'que

não encontraram bomba alguma entes post-operatortos provoca- Guimarães, por um grupo de havia comparecido á DRP de Marflia Guimarães e Ma- vira uma das mulheres agre-

A proposito recorda-se que foi {los, por .exemplo, pelo elorofor- pessoas residentes em Rio do désta cidade para. prestar de- ria Doerner, vizinha frontei- dírem a Marilia com cacete'

o juiz Kaufmann quem condenou mio ou anc>'i.es;a. Sul, caso esse que teve por poirnento, apesar de ter sido ra á casa da jovem agredida. e a introduzirem num auto'

it morte o' casal de ospiõos atô- O dr. Grub informou que ',1 palco O' suburbío de Vila No- requisitado à Delegaeta d-e No seu depoimento, Maria rnovel.
micos Rosenberg. O magistrado Serviço de Neuro-Patologia do va, na noite de 8 do corren- Policia de Rio do Sul, ando Doerner informou que ouvira Tambem prestou declara-

'declarou que recentemente tem Instituto Max Plank, da trniver-, te. serve. os gritos de socorro de Mari- ções Marilia Guimarães, a

sido verdadeiramente perscguído ':lidae 'de Colonia, vem realizando A consurrmção do fato Quanto' aos demais depoí- .,a, ocasião' em que fora à ja- qual declarou que, depois de

:por cartas e telefonemas e pes- de 3 a 4 operações deste geone,:,o ocorreu em circunstancias
- Rosa Correia e Maria Gadottí

soas i,nteressa!das no caso RO" por dia. em doentes que :ã vão que já são do conhecimento Encerra�o' O II Bque r }··t n po' IIIC11al
terem quebrado as vidraças

serrbcrg. ter, 'de todas as partes do -nun- público.
da Janela do quarto de dor-

RIGOROSAS AS LEIS DF. ,do. Conforme noticiamos, com- mir e da porta, abriram esta

pareceu ontem pela manhã á c invadiram seu domidilio,

'De parabens as cr-Ianças Delegacia Regional de Policia

so"'�re O contra�aD�n '8 carOÔn'�a
onde quebraram uma garrafa

Rosa Corrêa, co-participante de Whiskey, sobre .o aparelho

N d I d
· do atentado contra a jovem de rádio e a pcrsegurram ate

OVO mo e O e papagaios Marilia, a qual, 110 ,seu de- a parte superior da casa. Pa-

,

' poimento prestado .pcrante 'o FORTALEZA. 15 (Meridional) a qual se realizará esta tarde ra livrar-se déssda persegut
Ccrrrissár io Rauth, declarou- _ Encerl'ou-se· a. fa'.e 'I'nl'�l'al '.10 t t t

í

d h cão, teve que. escer pe o
-, na en a iva e que se c e-

telhado da caso! e pular de

sob processos cl-entl-fr·cos �;ci���oel��, :r���:�m��t:al� ��i:é�!oF�:���:::,d�a;: a����:: ���g:a�� a��r��mf���;a;ro uma altura de 4 metros, mdo·-
víolencia cometidos contra bl

.

1 Id mento cin que for agarra a.

a tt'csponsa lltdude da casa "Cus- que !)roc uza uma rapi U
'

f
...

,

MarÍlia, acentuando que, .ao ta Lima. Myrtil S/A, no contr-a- transação dos "três grandes �2s��r��,Si�'iuten�oou'm�r�r de�
NOVA IORQUE, 15 (UP) tle fazoer subir papagaiO';3 os pi· anoitecer daquele dia, em balld>J de cêra 'de carnaúba �!m com o proposito de pôr fim

rua. Foi quancj.o, .,. o soldado

Crianças e adultos que gostam pus, ficarão interessadas em sa. Rio do Sul, onde reside, fora Aratí, à guerra na Indo-ChiIlja"· Pacheco encost�u-lhe lkm ob-

be.r que esse milenar divel'ti- convidada nela sra. Maria A última testemunha a ser ou-
Fontes fidedignas informam Jeio nas costas,

,

que supõe
t G,adotti Dara fazer uma via" 'd que o sr. André Marie deda- tratar-se de Uln ,revo'lver,

men,o acaba de pas'3ar,v>r gran v1 a foi o capitão Hera.ldo J;>e' l'
gem a Bltunenau. porém, rou às primeiras loras ue ·tendo o ml·ll·t"r lh·e, dl·tO as

des melhoramentos cientificos. feira, oficial da FAB 'l'Je pi)'J- h
-

.-

d
..

ignorava sobre os motivos oje. em uma r'e-unlao o seu I)alavr:és', "Va,l' a'te" a Dele!!�-
Na verd<ide. um cientista em tava o avião que 'descobr:u J 'd

.

t d
-

.�'-'

déssa viagem e tambem des-
.

p!lrtI o, que a ar e apresen- 'da comigo ou eu ,te mato".
·aerodinam'ca. lançou no mercado

l'
.

t
-

d nal'guel'ro anlnrl'c"no ' • ....Ol··l I�l' tal'a' a' co�"erêncla Uln "pro- ..

con leCIa as ln ençoes. a sra. '" - � _.�, ., 'U.
, Dõ'cla·rou tnais'Marilia que·

de brinqugdos um mo'Jelo de
M

.

G M· k" f d ad 1 d ',grama miníma", que abrange -

papagaio inteiramente novo inven- ana adottí. ais adiante, c
'

11ll' e o ao arg') a p.l'1.!,_ ...- ,foi levada, com os· ::lhos ve-

NOVA IORQUE, 1" 'UP'} Rosa Oorrêa disse que, ao de Aratí em po'Sição suspeita. "medidas ilnediatas" a serem, d a d 'o s, ate' VI'la ,Novr',
v , tado no laboratorio para fins cicn- . . B

q

Os jornais registram em corres. chegar a esta cidade, 'O, carro O lnquerito �e aproxim.a tomadas no encontro de er- onde, .em lugar ermo e escu-

pon'ct.cnc;a de Waterbury, Estado
tíficos. Trata-se de um quadrado em que viera dirigiu-se para fase finaI, 'de�'endo () ]:'rof(··�r,r �udas para pôr fim àquela ro, l'3sgaram-lhe as roupas,

de Connecticut, que um pashr
branco ao meio e dot.ado de linhas a casa de JI.'[arilia Guimarães Mena Bar.reto, presidente da CJ guerra sem c0!ltudo ab�do- espancaram-Jhe e Icoitaram

local queixo-'St! á. Polícia de te 'de pano de materia pla'St;ca. do- e, ali chegando a sra. Maria m'j.,são, 'elaborar o parece� qu'J nar i8 I�do-C�m�. Manlsf�s- seus cabelos. deixando-a

rem rOubado seus ocul08. E [O.),., de suspenoão semelha.ntes às de Gadotti bate á porta da resi- s{'ri' apesentado 3>J sr. VI!": Su- tou ele a C�mlssaº .Execuhva .local, sendo s::corrida por,

Ineceu a descrição du 'iuspeíêu um paraque'.ias. Tem a cauda
dencia désta ulthna, com cupirn. inspetor da _\Ifande-l �o s�u part,ldo que todos o: uma familia, gLle ,�he deu TOU-

h
. "

discutiu acaliarodamente, a' ga. d_emals partrdos com .ex.ces pas para vestIr.
llm omem.ia Idoso. com uma 'dos papagaio'.') comuns; mas c, d
b ... pÓS o que retornaram a Ri,) ,PARIS. 15 (UP) - O líder sao_ apenas. os C'omUlllstas, Conclu·l·U suas dec1ara"ões
ar ..a enorme. Os investiga do- inteiramente flexivel, sem qual-

-

d d t
..,

do Sul. Nas suas declarações Radical Socialista. sr. André serao conVI a os a om.ar dl'zendo que fc:ra, COllvl'dada
l·CS, =,tentos nas ruas, só conse- quer vareta ou barbatana. ° 11'.)- t d d d

�

.

t
.' Rosa CorreAa na-o :faz qualquer' ·,Marie, encarregado pelo sr. par e a mesa re, cn a hOJe. 001' A.rl'lndo Gadott't

gUlram encon r3.r um Indiv'du') 'Vo papaio foi criado Jlor F.ra,n

que parecia eorrespontler às in- cisco GaBo para presqu'sas de alusão à agressã'o sofrida por '�uriól de negociar a f-orma- para Blumenau, ocaSlaO eln

trcaçÔCfl, mas tinha a C'lra e;o:, correntes de ár no tunel de ....e11.
Marilia. p.ao de um novo governo da CAUSA MAIS DESASTRES que seu sedutor lhe informa-

c:] nhod.la. Interrogada, ;tal' via '1:0 'da comissão consultiva. n'l(,'o'
A sra· Maria. Gadotti, qu..: França, convocou para urna

.

r'3. ser solteiro e aqui chegan-

d:u; dúvidas, confcs>'ou ,,"r ele naI de aeronautica de !.anglev
dev·eria tambenl comparecer confereI?cia tod_os os c�efes A fALTA DE LUZ I dQ, descobriu que, o mesmo

ôntem. á DRP, em companhia de partIdos nao comulllstas, era· casado,
mesmo o ladrão. E declarou qn["t,. Field. Mas de]J'3is, seus filno" I 1
'do JlUzeram os óculos, r)'.I' fUl'n descobrirem o novo brinque'.lo: t:

de Pedro Souza e do soldado CLEVELAND, 15 (UP, - __ A O inquérito p0 ida, presse-

<:lJIla. 11 1
' Pacheco, justificou sua au-

I
má iluminação d�s ruas é mais guirá com o 'depoimento '. de

,.
,r-se n_o t:!spe .10 e ae l!lr'.t ("eu o resultado foi que GalJo eroa d d h CASA' "A CAPITAL"
t t 1

sencia em virtu e e ac ar· 'perigosa que apropria e:mhría- outras testemunhas de vista.

�F�O M wmv��elHO�& uma �tia�pde�� e �trou y �om��, �n�, no e� S�hMU e ���s guh doo G�m�il��L Doo � J��---���--��--�-----��-�-�--------��-
1'a hral' a bnrba na mesma ho- na indústria Xle brinquedos. Diz t t 't 'd

:> -

"
an o, constl Ul 'O um advoga Sapatos para Homens, () que se deduz de uma .;s�lt;�ti-

ra . ele que seu invento sobe com a dQ' de Rio do Sul, o qual es'
De ca comnila!do p'elo Bureau Nn.'

m'cnor C'Jrrente de ár, c vai múi te t 'D 1

I
...

A 'S-SINEM ESTE
ve on em mesmo na e e' c!>Jual de Segurança de Ilumina-

DIARIO
to mais alto que os papfl.ga!o� gada Regional de Policia. Ternos Feitos ção das ruas e do tranqit.o. Re-

c_o_m_u_n_s. Quanto á situ�Eão do sol- vela a estatística. que c-m 11 €\',-

Empreza Força e Luz Santa�fCatharina S. A. BrulHenau ª::��if�i :ffo�l�
iluminadas ou desprovida.s de

PLANO DE RACIONAMENTO (ORRETlVO DE ENERGIA ElE'TRICA, por mofivo da estiagem rei- �:��a;��c!�;:aent�u::=�t3.trc�
mmle no Vale do lIajaí1para o período de 16 a 21 de Junho de 1953:

..

�o�:f)Sde��;:.: ��:1U q:t�������=
______________________ .. �__ li tlmbrlaguêS! dos respectivo..,

G R U P O J 6 R U P O n. motoristas.
----------�---------------

formados dedariaram· hoje
que o comando das Nações
Unidas está resolvido a as

sinar o armistício

DEPOIS DE ROUBAR OS
OCULOS RESOLVEU
fAZER Ia BARBA

àgUilS .

� Cerca.das, 16 horas de Inic.ado a �e�egacia Regio-I calçava sandálias

'ontem, diVersas pessoas quo nal_ de. Pohqa,. que deter- de cour(J·· ,.'

tr<il�;lUpm nos serviços da minou i1 sl#t l'emoc;ão para
Prefeitura e aos tmbalhus o Hospital Santo Antonio,
do embarque· de'· não sendo identificado·. o
próximo a Praça Lauro corpo. Trata-se. de. u'a mu

Muetler, viram boiàíido .lher de côr, trajando um

nas agl.4as, junto às mar-·. vestido de chita com bolas

:gens do rio, o 'corpo de u'a vermelhas.e uma blusa de

mu}he'í.". )[mediatamerite, O lã clara, tendo aos cabelos
macabro achado foi urna fita, verde, enquantu

nas

Para {) Bairro da

GARCIA (da Ponte DATA Para BLÚlUENAU, inclu

sive Bairros da
GARCIA (até a Fábrica

tle Fumo em Folha),
Vlt�LlIA, ITO'UPAVA
rrOUPAVA NORTE e

PONTA AGUDA;
INDAIAL.
TIMBO,
ltODEIO,
lBIRAlVIA c

RIO DO SUL:

'#�e;,,_

Tragédia

DATA
Teneini até

GASPAR,
IUIOTA,
ITAJAI' e

BRUSQUE:

o fina}), de
Peles Nylon l,ã
CASA "A CAPITAL"e e

H O R A' R I O H O R A' 'R I O

54 pessoas
dia num b.:aile> do

DIAS 16, 18 e 20, respectivamente
3.a e S.a feiras c sábado:

DIAS 16, 13 e 20. rcspect ivamente
3·a e 5.a feiras e sábado:'

Haverá só Luz

Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz

o às 6 horas

6 às 12 horas
12 às 18 horas

18 às 24 horas

Das

Das
Das
Das

Das O às 6 horus
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 17 horas

Das 17 às 21 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
Desligado

.

Haverá só Luz

Haverá SÓ Luz
Haverá

1

S. PAULO, 15 (Meridional)
� Até .a tarde de hoje ape
nas 28 cadáveres das vítimas
do pavoroso incêneio ocorrí
do sábado num clube de baile

paulista havíam sido idêntifi
cados. Milháres e niilháres
de pessoas desfilaram 'ante os

cadáveres 11�0 idêntificados.
espalhados pelos diversos ne
croterios da capital. O pre
feito Jânio Quadros determi
nou que as despesas de fune
rais das vitimas sejam efetua
d3S por conta da prefeitura,
Reina ainda grande conster

nação em São Paulo pelo ·lan
cinante drama.

x x x

S, ,PAU.LO, 15 (Meridional).

Grande número 'dé popu
lares continuava esta manhã
a desfilar em frente- do ne

croterio, procurando idêntifi
caI', entre os vinte·corpos ain
da não reconhécidos, amigos
que desde sábado nã'o retor

naram aos seus lares. 'Na su

posição de' que se ·.encontra
vam .110 Clube Elite, -onde se

.����-��----------��--------�--�������--

DIAS 17 e 19, rcspectiva mente
4.a e 6.a feiras:

DIAS 17 e 19, respectiva mente

4,a e 6.a feiras:
.

verificou a

Haverá só Luz
Haverá Luz e Força
Desligado
Haverá só Luz

Haverá só Luz

Desligado
Haverá Luz C! Força
Haverá só Luz

Dus O às 6 horas

Das fi às 12 horas
Das 12 às 17 horas
Das 17 às 24 horas

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas

Das 12 às 13 horas
Das 18 às 21 horas

DIA 21 (Domingo):

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 24 llOras

DIA 21 (Domingo):

Haverá só Luz

Haverá Luz e Forçil
Haverá só Luz

Das O àJ Ü horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

------------------------------------------' ,-----------------------------

N O T A: As industria5que normalmente trabalham com duas ou maiS turmas por dia, rece-
berão horário especial para o período nolurno'

.'

,

.

,

Blumenau, 12 de Junho de 1953

EMPREIA fORÇA E LUZ SANTA (ATHARINA S. A. ATtigOS para Noivos
Ci\SA <'.1\ CAPlTAV'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




