
S E l V A S -

.8 volta de Isabe!1
Au.<;ü'egesilb de Atlcl}'11e

RECEBEMOS ho'ie para"'e amor.

Integrar no péltrImo;�io das Tendo perdido o trono,
,ossas Iembronças glorio- por haver assinado a Lei
SR::; 03 restos da princesa d? Abolição, ganhou o dí-
Isabel e do Conde DOEu. reito à ímortalldade.

.Julho de 1953 N.o
A Redentora volta á sua

terra, cercada de respeito

IMINENTE

.. P:r�:.ira .

_:_ R(_�alização -1ll.é a Uilião Soviética re
de ClelçO€S Iivres no leste e I nuneíava imiscuir-se do as
oéste da Alem:nhil.; Segun- sunto, privativos da Alema

�a -:- Formaçao �e um go- npa, oumeihor, que'desistia
verno representatívo de to- tIe bolchevisar a Alemanha
da a AI�manha na base des oriental e central"
:,;as eh:içi!,es; Terc�ir:o

'

-'.
•

NegoClRçOes de umi!iratado
de paz; Quarta -,- Acordo
.sóbre todas as questões ter
,ritoriaís áhula pendentes.
de solução•.
"Tudo isto

pratíéamente,
�tribue

.

de
adiantar ainda que hoje '",e en

contrava na capital da Repúbll
ca o govrrnador- pa.ranaense, 131'.

Bento M,unhoz 'da Rocha. que
manteve conferenc.a com o pre
sidente e demais diretores dO

IBC, a propósito da calamidade
que atingiu de <modo particular
o seu Estado.

paiO a construcão
. �

Itajai-Açú•

rio

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_tUMENAU ·JOINVILE Um produtG do

()PORIUNIDAD�S� ,Vend(;!l!lo::peJa melhor
Velha, nas imediações
na Ponta Aguda.
Intormacões: Na Ru<J. 15 de Novembro, li89
das 12 às 16 horas.

SEGUNDl\ PA'GINA

VENDE-SE . VENDE SE
r R G 'li: N T F; I l.'m terren.. ck 7':; met ros A t R O (t U B E:\lntocic!eta "Triuuph"-Tigrc,1 de j rente!;! lHO de Ú·hC�OS. '_>\ � -

d;" 18. HP: moderna. telescu-] filirl José Dee1:E.
31<'1 dianteírn. quatro tempos,

I
E mais doís lotes

�� dlilldl·OS. pneus nO':05. dan- me-ma.

(:O'3� garantia de seu perfeito !nformaç'(les: com Haroldo
JmH:lOnanumtll. !\(")nllJ:lnha lVIilcgge na I'/tbrica ri'! Gaj·,

I '1'e acnrdo cem 'IS Instrucêes COllSta�tes (ln. Oireulae nr.jlin(' a unl jogo de pist,iv; I;JrÍ'l ;:,\s.' ,. ." ., " • - .• "

l111i.�, novos, si!_h m�{IWa. c�m;
.

:�'; de 2'1.1.53, da IHreiln'in áe' Aeronnutíca Ci\'if, do 1\Iinh;té-
:Hh'J� de pressao e oI;>!) e ain-} riG .1:t Acronautíca, torno llÚblíco que se acham ahêrtas

�

as

Gil o }Jino de cada pistão, Mo I 'H Inscrlções vara a mutricula de alunos na, escolá' de piiotll.gem
Hvo' enfermidade. Yer e tra- I dé�ta entidade. devendo os in teressados atender, ao segull1t�:
ta!' com J. Gcncalvcr, neste' tros luzares podem, elas ser' l.o - ,O IVIini3tél'io da .�t't·onautica, na c;irclllar_em epi-
)otllal, Preco de ocasliio: '.' t

/;:> .' grafe,' I'hmunicou ter adotndn fi �lstema de snhv_ençao to.tal,
,Cr$ 19.000,{IO, \IS as m_as em rnuítc menor

isto i�, (l curso de llil{',t.l�(,lll nbsol.u�mente:gratlS. para os

proporçao, candidatos que satlsfiv erem os requ1sdos abaíxo:
Sobre a causa e o trata- fi I Ser bml;ileil'o uato.

rnerito das manchas da pele u} Ter mais de: 17 e 1Il1mOS de 25 anos de idade.

falaremos em outra cronica r; 1 Ter ínstrucão M't'U1td;iria completa. (�.o cÍC'W-),
,

Os candidato<s â.'verão reunir os seguintes documentos;
tuas insistimos qUe O sol é a.) Certidiio de idade. .

' ,

prejudicial para quern tem, 1.) CertHlc;ul0 de ('''JH,'ll1sâ4' de curso, científiéo.

a pele pigmentada e reco- c) Cel'tifícai1o de .llisi,:u:mnlo ou quitação militar.
d) Atestado de bô:t conduta. passado, po.r aufo:ri�ade policialrnendamos contra os raios ti l\utori7.ad�o paterna, quando menor o <:'andidato.

solares o emprego de veos f) Exame l1iédico, em duas vías, sendo a :primeira
'ê' chapéus. firmas reccnheuldas.

.

E' tambem aconselhavel �) 24 f�tografias, 3�·lcm., de frente,

f
eulm-lnho c e rnvata.

o uso de uma pomada eon- h) Requerimento ai} llrEs:dcnte do Aéro-Ohrbe, soJicitan·
tendo quinisa para protecão _ do matr icula.

\ da cutis.'
,

As fichas de exame l',,1é<1i1:o e os mo?elos de requerimen-
I -,--! . 1--- i: NOTA: _ OS'nossos lei- to, sâo entregues pelo Aet'o'Ch�be, aos Interessados,
I DIversos Jótes ria Rna .. de Se- I 2.0 - A mencfonada circular. do lU. A"r., áutozlsou,
!, lembro, O·timo local para mo- 'i tores poderão solicitar qual Igunlrnente, aos acro clubes, a f.ol'mattão_ de pilotos sob sub-
11 radia e comércio. quer conselho sobre o tra- vencâo parcial, quando os candidates nao oferecerem os re-

li x x x I: tamento da Dele e cabelos qulsrtes para- o curso �:l'atnHo. Tais candidatos deverão preen-
i' 1 terreno no Bairro da Garcia.

' • cher os seguintes rnrnirnos:
ao medico especialista Dr':; à Rua Engenheiro Odebrecfrt, ;' "

',..,
a} Ser brasileiro ]1:1tO.

ti medindo 32 metros ele f'rerrte D PIreS, a Rua México, ,:,1 - 11 l Ter mais de 1't e HH'llOS ele 30 anos de idade.
I, por so metros de Fundo. I' Rio de Janeiro, bastando e) Ter o e',11'SO g'lnaaia l completo. (1.0 ciclo),
ii x x � II i enviar ° presente artigo des Os interessados ruunírâo es documentos ind.icados ;n_o. item
ii ] terreno de la metros por ;, I'

'

, Lo, letras a, c, d, e, f, g, lt, jUlltan�o cCI:tificado �e conclusão
I: 3,) no Bairro de Bom Retiro, 'I!

t
te Jornal' e, o endereço com- de curso ginasial. Os �..1;ldidstús qti� forem màtricúbidos sou

;: "OIH uma casa de material. . pleto para a ,resposta. n regime de subvenção pan�iaI. pag-.arão CrI; <10,66 por hora
I' x x x 1, fle vfJO' 05 horas).
li 1 bEla casa reóidencial no Be- iI S --- 3._? - C!'3 _interessados.C�ll obter .li�ença (�e llHO,to 3,:\'}ador,
I' co Timbõ, slhlada num terrt'110 !;

II 6 que �l::tO sah:.r1'l{,I·�m .os, mml�JUl� eXlg'l��OS aClD1a_, llodera(t $er
i de ] 1(; metros ele frente por i mahwu�a(los Se ll:W Hn-em !h.,staculos a forll1i\ç'lo dl)s àI�os
!. 28 ,:,.otro$ de, fundo. Preço de I' él '-',ol_ocação (1(' carg;;s á dis' ��b\çl1Cl?�l.';.dos, d:::endo !,,\:.llg,,:l' Cr$ lS0,01) por hora. de InS-

')l'[I,a ..o, Faclllta_<e pagamento, ii ]:.001çao d::> en,barc,,,c�(Ir obri' uuç.t.) pIatICa c1e .,00. (4:� l!(ln,s).. ',.
II x x Oi: I: I f�nr:a O armador' a !iUgios de .

4.0 - n. curso de _lIuota,f.f.,ém, elfulValendo :lO sen'1çO' mI'
r 1 casa na Rua Baia, pouco a- ',: �jUe não deVi' partif':p<lr. 1\ htal', l-1eI.(1 obleto �l:1.Lel nr . .'l"S, de 1.8:10.'18, ,outorga �C1; que

]<\m do ponto final do Glli11US li siHlação cocr)J1omic:,-S:inancei. O ct)ndu�rem, O d�l'e:to de o1lie,� gel'üflCac1o �e ReSél'nsta {la
ii da IlOllPava" comtruidn há pou-ii l':>_ das clupresas de n::Vf'gaçãG:1 F,?l'ça A�rea B.rasJlemt, �o� �t<Iç"ao e !·espeetIVll,s.l:rova,S (dO':
eo t�mpo, otimo local para I' nclo permite ,J adocáo do l'e' chme�tt:IS) ao comando d.1 _v ••l 2!-.o-na Aerea. O Ac!o Clube for

:: !lar e restaurante ou outro r'l-" '::me de fretf' 'I p�;"�r" nccera os elenentos para esse filll.
mo de ncgócio. Facilita--e �c i'i'� MAIOR CON�J�OLE 5.0 - As m,,��icl�l�s .. procedeI: s�'ão no tlecorrer deste

;. p:lI�"mento, Qúanto á inc)usân apenas mes, r_evo!?'udas as �llGpO<;J(:(I�S {',ontranas, c(msta!lt� � �o.r-
ii x x x rio frete bruh nos conheci' mas Ge.ruls de ��ç:,to do :"'1'1 c,-Clube de Blu�n'Í'�u" ae:v�ndo
L 1 Blll1g'"low no Bairro da Ve- ': :,le'Jto!', a CIVnVr é ile parecer can<l��atos a�eI;os le:lbz,ar ,exames. parllJ 1}b�nçaO' de bcen-
!: 1h;,. em estado de novo, Terre-:; ('�lnl rario ,pol'f,ue O Iaacamen' de Punto AVla(,Cr no Ines di:' ,Janell'o de 19a......
I, no de 240 metros quadrados ' t� global pos" ibilita' a J' x' ,

l!.lnmenau, ] ,o de "nl1w (l,e 19'53.
,

ii O'tima situaciio,
<. !I' 'Ih' pêlo einb'a�'cad�� 'doa f��:e (ass.) 'CAHLOS 1:{. MEDEIROS - Presidente·

li :x :x :x
'

,. d'1s ta::t:a� e,11 VÜw,· sem as
ii 1 negocio dr' 5ecos e molha- frc<c:uentes mr difi;aedt.·s das
li dos na rua 13, benl instalado ;11 t�ibelas gerais de j'r·{.. tes. de

Ilil:
.' ('om b,)a ��e!u:Sia. li r,:��' �ã: ��i�:;,iJl�;:�e�l���tu;��� Persiste a crise na formaçfioDi\'(,rso:; terrcnos e casas em : i:I ' lu.nas _

e de estiva: b) a fls-,
'

i: todos os bairl'os da cidade. :1 i f'a1l7a(;ao do frete real da

d b·· t·:: Dh'erso� IO:�,: ;"sas na praia 'ill �r�I;�t����d1���� ;:��ct�uC[����I� II� O novo ga .

fnete
_ �tta fan� 1'1!� ele Camboriú,

iii::"!'
as djfere!�c';l.s s;':J imcdia- ROMA, 7 tUPI -- O pre- I ü:, que buscar obter ° apoio

:'
2 enr'''�, 'IlocXd:e", ,'sxel'ra no nl'l- II }ac,?,ent,c. culcl.I:lctas 1.:c,10 fre., mjél' De . Gasperi iniciou' �r;::: partidos centr�stas. OS

'I - �-" o " ,I .'ô' !lqUldo, se", nece""'joade de.
"

-

..

;, nicipio de Ibirama a 11,fi qui- II'iiqllalqt�er oui:rfl cál':l'10 para Un13., sene d':;,novu� confe' H':!!}-r:b,hc�no,s e L1gera:s
II 100netrds da E3taçi'ín de Mata- II e:-..:c1usao das laxa..,; c, final· I rpl1ClaS COln C'ufel'enleS che- qUilSl anlqullHdQs llUS ele.l-
li dor. 'I I1p'lte, cJ as taxas ��,,:;:soria�

I
r,.<; de partidos po�i't1cos a- côc>s, prometeram prestârii :; �: x li cot)radas nos conhf'c!mclltoc .,.

d b d t 1 1
'

, b!I 1 caea re"ielcnciaJ com um ';,1 pprtencem a tt�rceirlJ'. com� 1nn e sa el' se eve ou .�.;) e qua quer cO',a ora-

fl terreno de 7311 m:;. no centro 'i ,,:>j3m: Admini�tracõ('", de Por· '1ã" aceitar;,; incu:p:1bencia (:á'); ll1as s� negaram a to-
I da cidade. ;r:.�. Institutos de Ap ':<putado' d2 f ..)Tmar o :10VO :jabinete, 'nar parte nu governo.
li �: x x I, na e Pensõe,; dos ),Tarítimos _\E' consult�'.S só term.ina- _.__ '____'_:_;_
li 1 feclllarla, 1 fabrica de oleo i: '.":1' 'dades esth:ador.'l3 e Co: '

'i ele sassalraz, 1 serraria qua- ii m',"São de Ma':;.l1ha J\'fércante. T21T. à noite passada mas

�O!i clr� "de �cn:,:o:. 1 fábrica _�e iI I I
dUnTiam tr&� dias CO:1secu'

': J1"oL meca,,,c,, com 2 sar,,,- ri .. f ..

ti,
" S D G fa " t t foi feito à base do numero

i' rias "Tieol" '" r s.'n"· "
[., O�. e e ",as �ll ra ar

t
•

.
• •

e d. Oe •.'. . ,..1.... c,.. "'t" I p/lJlulares que tomou Cí nta
I; 3<1,tlflO pll1hClraS adultos, 1 ii' nhadclro, süfrenrl., pe�adas ,e .lOlma� O novo governo, .,
"

1'. o � , I .. ', 1 ., ,,� ,ll'f'5ma rua em - de Setembro
:' Il.da f<.zendd com ,,0.000,000 i a\allaS (' co� ...nL, pas,,«- '11' "a\relI11e11"'e f"J'a com 1511 c t

.,

d BIt'
li. • ••

..... � � '" H - cn enaflO - e nmenan
" metro� qm,:rl�"Hlo�, tuclo situa:' gelrO�, y'nt" e 0,10 s::uram

b d -', t'd dr -de a AI' Rio ,Branco até a Rua
!. do no mumelpio de Taió, il{'so� e rlo" re":b, rum le- ,i1P1D 1'08 O sel. par 1 o,

I
' " ,

..

I' x :x Oi: " ',e, feri,�1(njos, Entretanto, o,; CriFtãos De' .I\madeu Luz, el'.t�l'ndo-a 1.teraI_
.!' 'llcntc, e que fOI ('alculad� em 20
'I Lotes em CuritIba situ'ldos li Se141111'!o a ,:0,m1llicaci'ie 'noeratas nf,o obljveram l1'.iJ

.

II ell1 dn'er50s pontt)� dn cidade. !; i que recet;flHOS. fJ (fe:3astre, . �

1 •.
1; Terrenos de ::!ranele e rápida', pelas P;"'!'('l'cões 1ragicas, '1.��,lnna a?so.uta nas ele.l- Quanto ao número de fiéis pre-

:: valori7açiie., Olim .. ('mprego de :! t dc\-eria tn< caus,.à'l mortes. en?s e terao, por conseguln ,;entes na nü,�a realmente Ia!
" 'llulto superior à três mil, O <m-

I'j capital. fi

t
,auo. decorre d� u� er"O tipográ-

','I, X>; :>; il:1 (I N E MA
fico, 11m2 vez que o renr,rter estí':Consulte-uus qu:mdo de�

II' f
' Ir, mOI,i' esse nÍlme:o em 't''illCO mil!seJar e ctllar qualquerL negocio illlohHiario: ;:; ', ..m sua nota.

I
ORGANIZ:\(,';\O BLU- li �. - Ue qualquer modo, reg-iEtunos a

iI l\lIENJttTENSE LTD1\. •• rj" jnJpressão do- missivista, embota

'II R 'I' .

"SCAHA}IOU<:HE" da�-; l1laio,l'es realizaçõJ's da :;,Ie- ela possa estar errada,
<

'i ua 15 ele Novembro .

I g"'O 1 "
.. Da,,; pá>!inli< \',hlant"" do Cí".;-j tro qu·.; �crá exibido, �)ela úlri-

I 1.. .0 andar, sala S, I,' ,

li fone 1572. li 1 SIco romance de a,·pntlll·a.-; (e ma Tez, hoj,' na téla ,lo Cma

________
, -_1 I Rafael Sahat'ni �- "seu'amnu'j Busch,--------�------l chc·; --- sur,g'iu {�t!"., lIortent'Jso

I espdãculo cill,·m.,ro;;:nÚ'ico;). qu" r "DESMASCARADO"

! é :'Scal'aulOllclw". o rI.omem ,1:.s i De 1'l:!rtig:no;,;a ação, OJn1:1nuo
MI! Av:'ntura,;, :-en:<aclonaJ (' .. lu- I uma história chocante ne um
101de que de;:de domingo ""lU !' '.)Irculo "icioso, é o filme que st'.
sendo _lH'oj<.tado com ;,mplo !i'U-, rã exibido hoje, na. téla do c:ne'
cC'c-;so pt'lo Cinf� Eu;;ch e que nv! Blumenau: "De&mascarado".
je sel'á exiJlldo }Jpla última vcz i Estrelado pelo notavf'! Robert
[la i"la daquele cinema. �
Fíllllad':l em T('cn'icolül', €l''l 1 Rokwel que m'sim YoJtan�"la-

'I sunhtOso3 cenário';'; l'eeonstitll:n- t :11fm ii açãn, o filllH' pontlina

T R O C A I do a França do Século XVII

I11QO
'\mspenscl' e emoç.ão que

V E N D A
"Scaralnoucl1<!' apr(>senta pn�'l!'-

ofel'ece. enp,.u�nto que RO,b"rt
I niç�dos dueloR l� :"cus mOnl':.l;:OO pelo seu notavcl deS"/llp('n!1Q.

C O MP R A

l
deg rande hiJal'ledade - plém • .:Supera todos os seus :rab:J.lhQ,S

�
,_

� '" de seus momento'" l'omântico� -I antcriOl'Cs. E' a históri.l da v1_ _
Concessionários: ---"..

.

resultando num tIns ll�ais :Fi ("I da c ação de homens 'ilem

escrú-j
-

I batadol'cs espetáculos até heje pulos. assaSIsnos e chantagllitas.
CAMINHõES F. W. D. (Four I filmado. transportado 30

Ct'IHJOi-1 Este filme, o;)mo já frizaI1!0s
WheeI Drive) ,di', Stewart Granger e EleanoI" constitue o cartaz anunciado pa:- ,:fi', TÉCNICOS E COMERCIAIS'fRATORES: L. H. B. Diesel Parkel' formam o par romantI- ra hoje na téla do C'n" Blume- ,,::

co deste filme que constitue illi13, nau. .... <A 5 .f A 1 I A M E N 'T O
de jardins, g;_arag�ns, interiore1i d� fábrica, etc.

DE

ROJE - Q�,urtarrei,r.a às S horas - HOJE
ES'rEHER WILLIA1\IS - Vj\N ,rOHNSON - JOHN

ELEANOR POWEL - LENA HORNE, em

r,r MEU
Matricula de alunos na Escole dé

Tudo. é

OflCI4L DE
Precisa-se de 11Dl ótimo ofi

cial, na Sil...-a Neto Alfaiate,
em Itajai. Grutificaçâo de
fim ele ano fi R'gUl'Q ele aci
dente coletivo no serviço ou
fora dele.

A ORGANll A ( Ã O
,

BlUMEt�.AUENSE LIda.
íem para venda:

SAlDA DE ITAJAl': - De 2.as a sií.badc ali 1 I! 15,15 horas.

SAlDA DE JOINVILE: - De 2,as a sábado as 7,39 e 15,011 hu.

LINHAS NOVA 'I'RENTO-FLORIANO'POLIS

BAlDA DE N. TRli:NTO - 2.as, 4.a" e ,(;,a5 feiras 'às 7 horaa.

SAlDA DE FPOLIS. - 2.as, 4.a9 e 6,a5 feIrai li 16 �hora.,
_*__$

__*_

AUTOVIACÃO fIASSE
•

Atendendo ã. necessidades.e conveniencla dos su. I.a5�age1ro.,
a Auto 'Viação Hasse, acaba de estabelecer novo hora'rio do,

,;;eus transportes' coletivos, os quais já entraram em vigor ;.
que obedeileráo ao seguinte:

PAJ1'l'IElAS DE BLUW:f,ENAU: (diá.riamenteJ: 6 horas - Onibus;
9 'horas - onibus; 13,30 - onillUs; 14,30 onibus (via Ibtrama):
PARTIDA:S DJi: RIO DO SUL: (diárlameute) 5,30 boras - onl�

bus (via Ibirama}; 9 horas - únibus; 12 horas - onibue; 1:1

horas - Onibul,

_.__ .
__._

EXPRESSO Bl.UMENAU·[URII1BA
Ender�llo Telezrático: "'LIl\):OUSINRS"

AGI:NCIA BLUi'rIENAU: Rua 15 de Nov. ur. 313 - Fone: 1602

AGf:NCIA CURITIBA! Rua 15 de Novembro, n!'. 629.

Cl fam'oso tônico dos sistemas
nervoso e muscular.

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

Xatlrês
Algodão
"A CAPITAL"

(LINICA D E N I Ar R I A ..

ma vitoria da ter:acidade
dos camponeses, de sua re

si<;tencia passiva aos políti' '!CO" comunistas das ('idades"

DR••ER.IER
BlUMENAU

D

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

multidões. não é aconselhavel fh
mer póntos de vista's 'dt:fínitivos.

RAIOS

"A C I S A" - Fone
BLUMENAU

Rua 15, de Novembro, 983
fl'clegramas: VANDEMEENE.

A

i

I
�;�.

"'"uf,'ri, pedindo �,() sr. l'ref.'ito Municil'aJ l,ara ".tuclar o fQl'necimen·

1324 - to ,lirHo 'de energie cletrica aOH }lo';pita;is da cida.l�, na eventuajhl�-

R

CONSULTAS: Todo� os dias

Camionetes Usa(los

Automóveis
Caminh.:les

Usados
Usados

-

Peças e Acessorios:
FORD - CHEVROLET

- Linha'
MOPAR LOTES EM

"\:Vladislau Constansky.. referindo_se :i Sll� ilnliea;:-ão 37,,3:�.. �obre a

nD'::�O Prefeito v,:.'nl lei <Iue "(I'io bene:ficia.r Q5 seI"ventH�rihS da justi(!a� a.presentado. J:)êlo
jlenIi2(,lndo inlp�!C�'.·{11 adnl;ni�tl'a� deputado Olívio Nob!'p,ga� e assinl pedia aos colef.:ls !l alli'(l"açãG de

�1io dnl lwnei'icio da colctivida. Slla indicação na 'lU111 a.llres�ntav:t '[fitos de cOll!;l'atulacõl's â'lul"Je
de. 't •• '!111t;1'4 parL'Imentar, Quanto á sua indicacão ]1 o 18-:>3, t.I!nbf'm Se {">l1gratu

Atuahi1(nt.' 11a Capital FNle:"d 11""" "um o sr. Prefeito :l-l1111;C;P:.l: pela' JUan"i"", (,]"g,iasa c01n flue se

'lirata�lÇ!o de assuntos d .. y;j �l 'HI, ct>l1duzÍ(, durante a visita da imagem de N. S. de I'átima a....sta ci-

po.rtãncta para o nnlnicipio '-:� I rIa de.
_

*" .��

Rio d';) Sul. os!" \Valdenl'lt· 1':',1" I Na Ordi'm do DIa, t'onstoll do sc;:uiute: rC<tll",ime"to d., Vel'ea-

�io issinalou (:ia 6 d .. an<:l;nte,' <Íor WI:tàislan �·�.nsta�'1{�', ('m qUe llNTe 1I� vot.� dt:. congt:ttu�eões
{l1i>ral, temos ah501ut" cen",._" a :lú. Cleplltad.o. Oln 10 �(Jbrega, .IH'la ap:ov��'ao do prn.lêto i!� ]el flue

"r'�D�"o 10 . p'�l'O elo' 'r·'. \
Y<'11I l,enefIClar os serventu3nos <1..• .lU ;tu:a; requn:meIlto uo 't'erca-

COnII ,u.LU',Lt l fi u S �II t_),;..:::_

oÍ,!'ios da. 'Ai'I'Onálltíca {1 da ,,\c ri.
(\01' Wladj�lat! Constanl:�', em que pech of�ciar a<o ,,. Prefeito MUni

",' ltura para hnportant,.;o� �n -_ t
cilJ:1L tllllnando agrad�(':�mentns _

pela nlL,)�u�lra e-log.iosa cnIn. cln� se
�U ':i: _

o,;:-

1
. ,-'ouduziu durante a vLMta d<.\ lnlag�!l1 oe 'N. S. rle FátiJr...a. a esta.

lJI'Ceumm"ll1O-. 1 '1 de'
-

d J
.

J
� ,

-.
,. • ''P'' •

" : �
(_'H ade; pare('c-r !\ unllssao e ...cglS af'"!l(' e Jttstl(;.íl� re-fercrü- ao oíi-

Slmplc�. :nla. II � conlt�ntf';)!- Clh do sr. �P.re-ft."ito l\fllniclpal, pt'(Undo ,I ::�diam.(''''nt() tln discus�ãt} sobrE:
vo. o sr. \\ alde.n1a�· B·)':.wUll::U!-t:',

I a ext{"-us:lO dos distritos; pa.re{·cr da. comis�ã() (te 1.p1-:.islac;lú é Justica
é };J.�..:_��n1 dos 1l_ool.en5 PÚb.,t.I••

2l
!'pfr;rf'hie aa C()ntr�itl) (�om .0 firo Siegf1"i:�d lI('loeltgel���li.ll'l �t}ara a co�s.�

!tt�nll:U01' popularidade nesta 2�' t"hÇ.io dn Estação Horlo"hiria. inclu,i,,· [> !'l'[.jc10 fia l"i tI.O 42-5�,

n�, _g���_�as ao arroJo de ;�q�üi U11" (LU,' l't"gula aqnt'le l'olltrato; par,ecer f1,1 Cou,Í:ssio de- ,\�ja";io e 01)t'as
<"Ja+l'\,,,,l�. 4

I
I'nhUc·as. :jQhr� c Ql"ca.Y.tlClltO d�t Força �� Luz� tJ;�( ...t t� lH"oIoll��Il11ento da

c
Por tãe =-'ignif�catl\�a t,rpnH riclf� ft·c1F de illlminac:ão publica na rua. Almh�.anle '1':tmall(bre. p�lrà �t\le se

aprl's':ntamoa no Cht>fe do L::�· 1 ,ta I'tlcaminhado á Comu.são dI' },'inallç"s: pn,j':to di' lei 4r..!',::. que
t.:uth-o l-!t,,)SU]Pllse. e:rnhOl'[l tardE: retifica as !lf�as de Íilrras d()a.d�lfi Jun" lriicema :\I'1.a�: l)al:cccr da Co ...

1\.-\ 11fJSSaS sinceras felÍcitaçõé;':;, n1issão de Yj�ão t' Obras Pnl>lÍl'as. soh]';' li oficio do sr. Prl,r�íto 1'lu

i'xtenS'V�t.; a Eua h')nt!o�:.t 11Lllí' lÚéÍl'al, I'm 'me propoe lH!rlllllt:ll: terras Cl'nt o sr. Wald(,mar :vredei-

��...
'';'' :t, .,' iit

�� � �,ê;,
1 l"� '-, (I {ttH! j oi :;tprcrvado.

de- de- racionamentoS' de luz; }larCCer �ta. Contissão de ,,''iaç�o e Obras
Públicas �obre o oficio do sr. Prcf"it.:> l\Iunicipal, referente a lima

}lroposta do sr. 'Valdi'"mal" l'rletieiros, 'lu"! �Yopõe a perlll.uta fie te-rras

enl l�onta Aguda. Exgota..rio o Expedlente. pediu a dala,,·ra. (\ ,·ereadol'

em diversos

:M :E ,D I ( õ E �S
_" � -.

_ LIMA

SENSACIONAL VENDA DE INVERNO
'- ,,��

.....

(asa Bliler,er
ESTA' OFERÉCENDO

J'Al'\<J�..1S VI�TOS.
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SANDAÇõES TRABALHIS'l,'AS. ·1
Meu querido Chefe, e meu grande amigo dr. Ge- !'

túlio.
.

.

,

'

O senhor deseja saber, em detalhes, como c G.1:,:.' j
foi o bumba meu boi, no nosso Vila Lobos no SC�.'d 2i I
d lVtr-l-

'

, .le � J.l ao. '..
.

;

Vila Lobos, quer queira, quer não, a turma do]
favor do contra, ainda eontínúa, ou digamos logo, é o

,

MAIOR dos nossos musicistas.
'

,

Música atrapalhada, difícil de ser compreendid�,
cheia de arabescos, de guizos. de pai de santo, de gai
tas com oboe de violoncelo arnasiado com a corneta de

,

l'chilre' de garrote, nessa salada, 110 fina, temos COIsa

prá ser discutida e apreciada, pelos clássicos, e pelos
modernistas'

Pode ter defeitos como regente. Mas é, sem favor
é um grande Mestre. Quando me deu o seu abraeo �e
despedida, na escada do quadr-imotor', E' falou que .la
reger no Scala, e pegar a unha um touro em Madrid,
lhe respondi 'que o osso, no Scala, ia ser duro de roer.
E Q fogo teve início no Papagaio do Moleque ...

As maiores celebrídades tiveram o seu batismo
de fogo, e a sua coroação no Scala. Pucciní foi vaiado
em Butterfly; Verdi, na 'I'raviata; Bizet, na Carm-en;
Rossini, no Barbeiro (ópera de sua predileção, porque

Debus-

h�r1dás, J!:spUlhas, Man·
chas.- Ulceraa e ReumatÜil·
mo.

ELcrm DE NOGPl!1RA
"Grande Depnrati"..

dn !langue

II'
III
II'
I' I AO que tudo indif�l.; a Ii-

-

II ·;.rn�<a mais ?ntiga �() Br��dI P ít que a;l�da h'')e eXIS·

(e eo l\lan:mLãú,' fandarla

I e n Hi4J, pelo ckk(!i';o por-

I
tuguês Antôniu Pt'l'l'h·l.l Ru

;
n'os d'Ahneitla.

» II! f:\<,.iI2
"

,:,

/-;,--::�.
,I ')";� ';':?J--<lj '....v-f ..)
I i :7 \��. Â��:' __ (, r: (":(
!, I \\:\'l'I\:;-:;:,.,'-'v�, 1'>\ \, -' '''''''''''' .� 1� f J

\\!"f;\'f'l1;,Pl;"��J�, ";J' \, ..�\,J '

.�

� i _

.

-

� :. i�
...

!;� .� Q () l
!. F: \"",3�' ,\ ,/,\, �� I';(",'1' ;e:-;��;_a�� � -;., �lJ� ",.. "",.,.,.",#,� .

.. /f �'.. v'"

t tJ \�-; :;.�(::::-'
.

'"
�.

":""'(�

l SEG�:Da {IS entendi
.1 dos, o leopardo, se C0111pa-
I radas 'as suas (\ raeterlstí

I! -eas �om os d�mais al1i11la�s
. CarIllVOrOS, c a fera l11.alS

I sangutnaría .

p des.tl'uidora
fie todo o remo animal.

Talvez, Villa Lobos não quis fazer provocaçõest
E agiu com acerto. Mas, Se aqui estivesse por exemplo,
num dos teatros da Praça Tiradentes. teria logo uma

saída. com um fandango, com um baião, com um re

mexido: Se tivesse, 110 entanto, a péssima idéia de en

trar com uma das nossas getulíanas, ai, então, odes'
fecho seria, talvez, problemático.

Esses malvados que vegetam, por aí, mosquitos
do zlm... zUn... mnríçocas miadas e pernilongos,
não compreendem a nossa música, que não é de pan
cadarias, e que, piano, piano, há de concertar ou es

tragar. prá sempre este nosso incomparável Brasil, dos
, \li' IBrasileiros, , ,.,:, ,II:

Ontem, hoje, amanha a seu lado assoviando O Ui'
rapíru do Vila Lobos, e ouvindo os boatos 10 nosso

Monteiro de Souza, papel carbono de sapat-o, de ver

niz, como trabalhista, getulista mais getulista do que
o pró�rio Getúlio e menos Getulista do que o Rober
to Accioli, quero reafirmar-lhe que sou e serei sem

pre o amigo certo das horas incertas,
BARRETO PiNTO

,_-'-_.....;. ...,- 0>

�

HI'MBURG SUEDI�Ba:R"'U ��.l!l�rl�'·:;,'ii" i
�

.

,

;� I;. h,�Ui·�� li> �"L�', J
Dampfschiffahrts ..Gesf.Uscfi��o,ri' IEGGERT & AMSINGK �

(CIA.. HAMBURGUESA SUL-AMERICANA)}

ITAJAI':
Fone 213, 380

SAMARCO

B'LUMENAU:
Fones 1284 e 1515

OS MAIS RICOS DESENliOS

I
I Avisamos a nessa distinta fregnezía que os seguín-
I tes navios da Comuanhia supra são esperados em

I !;;���I.��r�'. �csca!:��. e. ��r���a���l1��,. ��r.(}��a��:
I 31-7-53

·27 -8-53
nS-anfa Js'abal"
"Santa (atarina"

,

Para passagens, cargas e demais informações com

os agentes em lVajaí e Blumenau

S. A. Ágenciã Marí time e Comerciai.

.' "
, ,

.'uM. ZI()U//)IFIC'4IJOIJ .En SOA. 'ê"AS'A f liMA:.

NfêES'S'I.DA.DEI
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mas localid",d �;, olgunc rcca.:1.to;;,

tatvcz seja !_H>� � i" c! p.·,"',;,arar um.

fogulnho lptll' ...! .: .. ib ilo 11;.:� ci.�lanças)
e er tão Voci} por'!.: i'�-t � I}: ,._; l" ...1 � sal-

1

2

5

6

fegar no Brasil aviões do tipo

"Popular" (mistos), com desco,!
to oFiciai de 1 5'} • sôbr� as tar!

fastoVARIG é também a pi�

neira de Jlua et:onom;a. E note:

conservou-lhe o confôrtol

VERTiCAl'!: 1 da f'milia das Iegumínnsas; an

tes do Cri,;10. :.; ,-- G r;,3.Liro. 3 - Sustento- 4 - Interpre
li --- Sucumbir. 7 - Da cor do

e medícínal.

'\1atnlI; í TA J 1\ r
c" �'!'";;t>l:'t>h:n de 1935 Endf1!.r�o Teleg "INCO"

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

Capita
Fundo

��3 2 53 mais

"J '\F Pl'nNCIPAIS ,·RAC '\S NO ER
-'u Rll) DF JA1'\T�lRP ,.;: "ftRITm"

IN C'O E CeNTRISaA, ASSIM

Bl FMÂNci�MÊNTO
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brando •

PROffSSORtl
li. e C. AZEVEDO Il

il---ll II I'
I Reg. no Minlstério da. Educa- r
!)lio e Saúde! Francês, Português, ,

Ingllês, Matemática, EstelÍc.gl'llfk..
I DatlloÚafia,. Couespondencia I'

I e Geografia. "
I Reli.: AJaml!da RIo Brllllco, �
I Bêco depois da llna Íl!Í:aranhll.o.
\ Cua, 89. II

Bronquites
TRATE·AS c,J:,! o

Urn ccrnposro de Ve�1;�Ylais
brasileiros famosos pelo
seu valor terg�€;;J7ico.
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Milhões de prejuizos
Doís edifícios totã.lmente' destt"uidos

PaV01�I)SO, Inceudio des-j dificultando a acão dos
truíu, ao anoitece).' de ôrr I bombeiros, aue '�hefaram
'tcln. a oficina mecânica e IIO�.{o depois, e das pessoas

de. vulcanização __

de pr�· c.,1,])ellhadas no salvamento

prtedade do sr, l\ia�-: Preí

sig, localizada na 'I'ravessa
P do A!c!!,n�, que lí;ra f:

Rua
-,

RIO, 7 (Mer id.) - A ma!s grp- como salientou 'o ar. Ruy Gomes fixadas novas diretr'zes .e .esta.

ve ameaça do', ult írnns "[\0,-; p�F� I de Almeida, prime!J;'o vics-pr,"'si,- belecldo o melhor comportarr1,en

ficaram as paredes de tijo- sobre a 'economia br']'::lj:<:�a, em dente da Associação CorÍlercial to a ser seguido pelos '-,Íntcrt"'E-

los ern p{:. '. cosnequenetu das �eada,- que <!G- ?O' Rco d� ÜJan,,:·II.� porquanto as sados, " l, "

'

" , '
.

b" ínrormaçõee mais precísa rec,,- Os problemas preço óuro e

�,10l}lentos de pamco !
tão {llZ1!nando a" laYo�r� c�f,ee.= bidas dê varias pontos J� Para- preço papel - satlcntou -r-é- de

Quando as chamas se a
r'a üe Sao Paulo e P.u,,,na, Iavou na emprestam à geada U1U cara- ve infQ�mar-l1e no sentído

1 - 1 c 'li
v,_ a' 1 ra essa que com-a se sabe, cons-

te.t' -generalizaQo em todo o Es- uma conclliação dos altos
c la, arn Cl1 ,,( C!1 ••1. -", an tado a.lcancando 'm="m" p,,-'e t"'resse'9' nacíonars, com um,a ne-

titui a nossaepríncípal fonte da '" CD" ",n

çando impressionantes ela-
divsas. E essa ameaça e tanto d�_ S. Paulo, so_bretUJdo nas ,re- ces�ria expanstonísta de expor-

rê'os pelas vizinhanças cir- mais grave e de ruinosos I"f6ito,� gioes da 1>Iog'ana' e da Alta

I
tal;..ao. '

-, .< , Pauüsta,
' , " A.RR.AZADA 'A SAFR.A

iii
- De qualquer w_,J(jo"_ frisou CAFEEIRA'

'

uase goladO O motorls'Ia
- ainda é cedo parà 'Se"jUlgar O ar. Munhoz da.R>3Ch2., go-

, , da extensão de ff;nomeno, não vernador do Pru'ana ora �eatz
l •

, :,' .

'

�:V���dop��::�s e��ei:r'é�:a� I ;rttaá�::;:'d��! ag::a��J��

O ; ferlEor do pro'prl- tal-I �f� �a:al::Sf:[�fZ;;,tl9 :��g'-I����=�� ;:�o�a=��r�a��.café
'I

'

" ,

�:tU!l1 está prati�àril;�t:"�on�� temp�atI::�ad:X:!���:H�,�r;:�a:';_
ORÇAMENTO DE CAMBIO

1.'-.'1. ocasionou gran{1� gea.dU>l .e:n

V·t- d • t
.. ,. - J

-

d II ,-ti" Prosseguindo em seu p-xamn,
meu Bstado - expl <:ou o r�, I,

I ima Ue um ;3 rO&IOIO, em �ao oau e 1�1 da. situação o �r.' Ruy 'GQmeB de nhoz, da. Roc�, CUrI.tlba ,im, ou-
AlmE'IN,a afi"Inou:

' rajaente atingld,a .po-s fm';,: 1! ,,-

RJO 7
�

I id d S I N t d 't· 'o noss
'

t d'
trada a queiJa de termometro ps-

, (LVen iOllU}) - A vier a ilvl'l. Aml-os, aler- . as ves es a VJ lma, as bl- té j
o or::<amen o ,6 cam-

l'a cInco graus abaixo de zero.
_1

' t'd d 1·
, . o a unho <,te 1954, no que" '

.

policia de S, João ãp lVIe� ta'!os por um menor na n01- nu orl a es pu lC1:US encon tange a percentagem '(',onr:á qual Em Palmas e Guarapuava cam

<'iii coritinua em 'díEgencías to;> de domingo, ap)'uxima- tram alem de documentos e: co.ntrlbui o café 'ii", sQfrer SJWlm,.. multo mai,g. As geadas ,n� zonas

:<.1 f t f' d f' alteração - como p.al'€Ce 1l.I1$e- ca.feciras - zona� conheciâa.lnen

no sentil.lO de esclan:cer o é�mente, ás 22 hora�, diri- o ogra las a .esPosa e 1-
gu,rado será para. melC')r Quand('\' te quentes - sIgnifica a perda

barbara crime de morte de 5Íram-se para o menciona- lhos uma carteIra contel1d� a Isso podemos eotar tranquilos. ,dos cafeza� novos. !
l •.ue foi vitima o :rlutorÍsta lO veiculo, que se encon- aDenas 65 cruzeiros, o- relo- Porem, corp rútação ,a, �mJut1J- .Illdagarao sobre quant� pode-'

,
.

'; • ,ro mais longiquo ou ,seja !lquele, da ll�r ,calculado o. prejulw, res-

I nt0nio di: Albuquerque, . r:,wa com os faro';� d('esos, glO de pulso do motortSta que cobre o p'rlodo de julho de'
---�,-'-��-,--.,....-----";"",_,;,-,-";_,"---,--,---,--,,:,,,,,--_;_----"-- ---.;.._"'-

casado, de 47 anos, residen- em meio a um lodacal. foi tambem achado . . . .. M para adian�e cabe que !l6 p<r

Gte na rua Delio Guaraná, Olhando para o

tnteriorl' ;Apesar desi� ín?j�ios, a i�ti;:d�!>..:.esi��� �!a�;��ã�' ,','.",g"anlesCo' J·Dc,eo,dl·O; ,·,'r'r�,mpe'u nonê estó.ção de Eden, Estadt) -lO carro,' constata!'nm que h!?otesc de latrocflllO não em face da nova xea�ldad""', de
, ..

do Rio. havia um homem morto, fOI abandonada. Suspeita· 8C:US metodOQ e atua.1.za.r a !!\la

d 't· f politica. ca.feelt'a.
'

"

t d CO motorista fora ('nem)' ,cm as roupas basbnte en� va-se e que a VI lma 'ora COMBINAGÃO POS PR\!}-

cen"
"

'
·

t I n R
í

II"I"trado morto no interior de sanguentadas, A cabeça atraída áquele local e rou-I ços OURO E PAPEL. "ro �', a PI" 9 a. epu ',,&3'
SPl,i carro' de chapas 115. D. -'l'''se estava separ 'da do bada em seu dinh-eiro O, Frisou o ,sr. Ruy Gomes de (J U �

'-.1 ''',
,.

'"
• • •

' Almeida que se os estrllgl:'a oca-

F, 4-44-41 c R. J. :n6614B. ':::�rpo, tudo mdlcando que CHnunoso para. des�llar a lafonados pela gFa,da' tem a ex-

p",los moradores do "Jar: o IJobl'e homem !f>cebera a!C'nção (la policia, teria tensão que,se difunt}tl no mOll'l�n

. . .• . d' d d
�

I to. multo euidade será nfc-e&'!8rlo
dlm Mentil', Flon:ldo Gu' profunda navf!lhada elxa o .e untar

.
aque a

da -parle dos produ�ore3' e 'luto-

:';1e,: PeçanhCt e DUl'val Xa- ! O MOVEL DO CRIME pequena �tnportancla' e 10 ('idades gov€.!'nameMais ao s !',J}T'

relogio do motorista, ..

.. Antonio Albuquerque
(,trabalhava eom ,seu carro

no Distrito Federal e no Es
lado do Rio. Colegas da vi
'!ma viram-no deixar °

ponto' de S. ,Toão de lVIeriti.
?:is 20,30 horas, com dois

pflssageiros que sel'iam os

:eus matadores. O veiculo,
nt2s de Albuqueque erá
�mpre visto percorrer as

"uas' do "Jardím Meriti",
dando a impressão dé que
;jeus passageiros estavam
á procura de terrenos parÇl

RiO, 7 (Meridional) _' Oí
gautesco -incêndio, di,struiu "A
Expl'siçáo" e outro�' estabele.
cimentos. O :ío�o tl!ve início
às C horas � dez nUl1utos. O
m :1orista Anicnor Colodetl
proyrietario do auto númer�
5-42-1)3 doí qttem deu' <" alar
me, atràvez da caixa do Cor'
Pi) -ie' Bcowbeiros, ' instalada
-., G:'!Jeria CruZeiro. Contou
,ele,qu� passava nn local quan
do:viu um clarão na laja, da
','A ��pcsiçã('·'. cita à rua Sij:o
Jose., . , ,

.

': Percebeu tratar-se de um
incêndio chal'rililldo Ioga'" os

bornbeíros.· O primeird 'sQcór
rQ' pr�tado partiu

.

dq, poste
, , ,

:central; comandado pelQ' te"
SEOUL, Coréia, 7 (UE) __,.. ,riente -Altair Alves. Atraves rG�')ectivos números, dos sol

QÍJarta�:feira -'-. Os ondais d� cm.eS<nlda ,n;ecanizada foram ciad-os do ':fôgo em ação no si-'

!(:gaç�o aliU�0:-; ,e C.Ol!l,'ltrj:sl;f�, ret.tl'aa.o� do pi'�dio f'fi rham!). t lytro. O (micc, !?ombeiro que
'

:1 ppd1do deS��5, deCldlratn re� r dOlS vlglás e duas ITI0çaS qUE1 IlHO respondeu a 'mesma foi b'

Ct)mprar. nid:1r hoje, �l11_
'

,Pa�1. ,��1!' ,eshvam encurràlados no se-o 'dE núme_:r2 '44/:, que' se acha

Apurou 'a policia que J:hn, as negJC1�ç(Jes de armlS g"llJ?O, andar. ,

. I dc"aparecido.
fi ntonío Albt'quer<:l1.i.G era tl('io, T�I declsao ocorreu. em Ja a essa al_!ura o fogo to-i: Veri:ficou�c iambem que o

, t-:lnmentos em que ') envlado mava pro;:JOrçoes, �,m�açundo solc!ado número 444 havia si-,
sempre visto de Posse ue dr: rll'esidente E:senhower, �r, o "egun4;l0 � terceiro <1!)dares do ;recolhído ao hospit.al da'
vu1tosas importalicias, o Wlllter Rober1son, su'>pendla, do pred10 9-a "A Exposição", gwúnição 'a que pertence,
que teria atraido O� lara- <'1l:1 conyer.sa�'êie5 COm apre' ! F.o'í'am pedIdos reforçp5. que prm' fer;mentr;s vári-:>s,

'

pifO:;, As investigacões pras" :õ:dcnte, Shyngman Rhfe. Ao vlf:ram pront;,;ment� c! J quar- Calcula-se que, os f-!'ejuizos

"<1 t ,', ;, . t '. (!l'C parece, � �r
.. Rober!san a- tel g�neral ela ,Set.li11a, Nona �drid:s pelas lojas ':,A Expo-

S�ouem es aI,'.O oS a,u Ori "tarda novas lDstruçoes de e J>e.-c'ma cor.wunhw3 e .ainda '""-�_!.,..�'--,��_,,,,;,-,-..;.;_ �';"_' �"-�_"' ---'_�__-c:-__----

de.ces inclin;'1das a aceitar f\V�I"hington. dos postos do entete e 'do cais

.'.l versão de latrociniú,
" �lo _i.)orto. do Cnjú,

O comandante geral da

B I
" corporação t:steve ;1(. local.

·�Umenall �uF>nd,j os reforços chegaram
...., �'l ('stava des-trUlda"' parcia14

J
. Imente "A EX!losiçf�O" e os

�: ,!wmbeiros cOI1CentrEf<ilnl seus
- -- -,---------------....---------:----:---.......:--- �&fQrçGs no st'ntido de restrin-

PU�l�40 DE ��:�(ION !MB�IO comuIIvo Df ENERGIA tlE'TRICA, por motivo da esllagem'� gir o incêndio, evitando que
... se alastrasse pela "London

reinanie f�� Vale cio Ua �

J�� ;:ra o período de 9 a 12 de Júl"O de 1953
.
r;:;'?,r�� ra�:r6�a���aSãoLg��
sé•. �la "Sapataria Bristol"

� G R U P O II e "r'armacia Rio Bra.nco".
Cerca das 7,15 horas as la

b,1redas atingiram o terceiro
,mdat, onde ÍU'1ciOnaVii uma
'llf�lataria, passando depoili
p:lI'8 o segundo.
Ruiu a marquise, soterl'an'

do dois bombeiros, r sarg�n
t" Jarbas Correia e c· solda'
do Paulíno Alvez de Azeve· e '<lo Pa;ran.á.
de. O prime:ro sof!'eu tratu' I Imímeras provas d� bólão. I?lll
:a dE' uma d;o;;s pernas; quan- dlsputat' de valiosos premias �e-

LO' ao soldado. sofreu queima-
'

duras generalizadas.
ríW leva.das a, efeito' durante os

('('na impresionantt' cons- festejos 'em alll'�. .. .

.

I tituiu o desabamento da mar-"
Tamben1 teremos <lfv'ersas com

I q�ise sobre os soldados' que petições -4e, voley boI, �om a ;'Pte
'�t. concentravam junto às, vi- sença. de ;dlversas equipes {,-tima-

, trlIUIS, havendo soldados soo
mente preparadas.

,

bre a mesm�· A
,

m�rquIse ,;pz:eclsaman::6 'as 20 horaos do,

,

ton.bou estrondosamf:Ttte cau- a'a,', 25, está p!':Jgramado um
,

sar>do pânico. A primeil!à im4 grandioso baile a caipira, "l."enno
ure�sãp foi que de�;enas, de antes apresentada uma peça tea

bombeiros tería msido atingi- uaL
'

I
do!.'. O eOl:1junto Frainer - Pal c 7
O capitão Rosas Filhos, - será. uma. das";�nde"

'S;;Íll fe:ridó.. ° �r. Antonio att"áçoo-s da fellta..
Fragalhe, :pr::rprietar:o da aI- O fll'. Rayrnundo Ma.yr Sobri
taiataria "Lortdres'\ falando ilho, na qual'dade de Presidente
à reportagem,'mo5t:wu:-s� de- (ló "Dias VelilD". não' 8;;011:1('1;"

se�('perado com ,{;) SIDlstro, 'o "DIa. do Colono" devendo' (l'
D' r' f' t.f.'

,

J,�':<I"'P� em r:,ue a' uma � � s'mpático Clube rio8ulen-n hn,
segurada na !iuJ, AmerlCa menat<ear tambem o. nosso ho-

:en;, .cr$ .500 m!J �a3 qu� seu� mem do ca.tnP<l.
.. pr:-JuI2o! sobe ma dO_JS mI- Foram ��:pcdldOG convites
,lhoes, VIsto a,vultosa lmpo� I .

"
�

. .

tação de ca.�emiras inglesas
uee a s a'JS Ih�os sr·. AsSIS CJ1a-,

ieita receniem�nte. Cerca·de t�ubriand. DaVid N�:er, e F:��-
oite heiras os proprie!ários das ClB?O: de Barros ;run 01'.: ,\ mr... ._

, ,lo ias proximas inicinram pro- torl8_ dO' Clube, agUarda a, canil:, �10S� :�U�la!'), qu� contou coI)'! 3

vi'iflncias para, evacuação dos maçao 'da. Pl'll6�nça do� conhec - part:c paçao-, dos !abnegados

(.str.q\les. 'A ,pl'lméira ,a jogar dos e!emento.;,pra con'll1dados. 1, cordianos;

as merc,adoriar.' 'em pkna ,rua
I ...! a uSa.pa�arla_FOX". A De

, Jeg�cia de Vigilancia, a:fuil de
evitar, CQnfusãu, estabeleceu
rigoroso poliéiàmertio, sendo
il',()ialado$· corôões de isóla'
m�llto.

'

L Já à esa: hora qv.atro esca�
:{�.Js mecamzadas est ..vam "em
a(;ií" para :facilitar o acesso
dos bombeiros aos pri!dios.

x J;: J{,

'T (l\I.(cridlonlll) - k
dois bombeiros, aos

consequencia do kC'h"l,lnm1'
tu dos esrabelccímentos
comerciais e industda�s, a
traindo, pela "na violência,
grande massa df� popula
r=s, que ocupou Ilteralrncn.

'c a travessa c imediações,
assim como

na sua
REVISÃO NA POI,l'TICA CAMBIAL, 'SUG}_�RÉ RUI DE ALMEIDA _.:._ PROVI:OENCIAS DO I.

CAFE' E DO lUINISTE 'RIO DA AGRICTJI}r.URA
.,

Rondeu:
- Não tenho

sobre o assunto. Tanto a Secre

taria da.' Agrieultura quanto
Instituto BrasllFi,ro do' Café, no

meu Eístad·,j. Já mobil�am to'

dos os seus elementos para. ter

mos' dentro de poucas horas um

levantamento exato das conse

quencias daquela. geada -na zon>

cate,eira. Os prejuizos para a sa

fra que se está. 'niciando �ão. s:
rão- grandes' mas eles at'nglr/1 r,

fortemente a. safra 'de 1953, que
seria a maior .drJ, meu Estado

em tod.oo Os tl>mpo'S. Haveríi aS-

sim' uma- grande queda; .

, Sobre, as medidas que' pretendE'
a.dotar, revelou.: .

_:_ "O Instituto Brasile ro do

Café e a Se<:retaria d'a Agricul
tura' estão -eom todos os seus

elementol1 mopiHzádos para am

pÍLrar O la.vrà.dor imediatamente.
, -oeramos que essa onda de frio

jã esteja '}'lassal"do. 'l'emos

peetiva.s' de recuperação.

Novembro D.O'

S?nta [a�harina S A.
" .

DAIA l).,:ra () Bairro da

GARCIA (da Poute Tcn-

e

t':l1i até o

GASPAR,
ILHO'TA

lTA.J A.I' e

1:RU3(iUE

firial),

H O R A' R1 O

DATA
Pa.ra Blumenau, in
clusive Bairros da
GARCIA (até a Pib•.� Fu·

e
mô em Folha),
VELHA. lTOUPAVA
ITOUPAVA NORTE e

PONTA AGUDA;
INDAIAL,
TlMBO'

RODEIO,
IBIRAMA e

RIO DO SUL:

H O R A' R J O

Hôverá só L�lZ Das O às 5 horas Haverá só tuz
H::-verá Luz e Força D::s 6 às 12 hora!' H,werá' Luz: e Fot'f.'3
Haverá só, IAtZ Das i2 às 24 horas H<lverá só Luz

N O TA; As indusfrh$ que normalmente traballham com duas ou mais turmas por dia, rece-
berão horárÉiJ e!pecial para o período noturno. '.

'

"
,

'

,.'

DIA S - 5.a !t'EIRA:

Das O às Ü hOl';lS
Das 6 �s 12 hor�s
Das 12 às 17 hor,.s
Das 17 às 2'! heras

I-Iavcrá só Luz

H�ver:í Luz ,e Fol";c!
Desligado
H(!verá só Luz

DIA 10 - ii.:1 FEffiA:

Das O às 7 honls
Das '1 às 12 horas
Das 12 às 18 hor�;_1
Das 18 às 2'k hOl'DS

Haverá só Luz

Desligado
lbverá Luz e Força
Haverá só Luz

DIA 11 - SA'BADO:

D<.s O às 6 hora,;
D.:s 6 às 12 11m'as
Das 12 às 17 hon's
Das 17 às 24 h:1':>8

Haverá só Luz

H�verá Luz c Forç'l
Dt'sligado
Hélverá só Luz

DIA 12 - DOMINGO:

Das O às 12 hora.>

D5S 12 às 18 hcrac,

Das 18ê�is 24 heras

Blumenau, 7 de .Julho

EMPRElA
------�-----=.-........ _;.-,.,. "="

DIA 9 - 5.a FEIRA

Das o à.s 7 horas Haverá s6 Luz
Desligado
Haverá Luz e F0rça
Haverá s6 Luz

Das 7 às 12 horas

Das 12 às lI.l horas
Das 18 às 24 hor.ls

DIA 10 - G,a FeIRA:

Das O às G horas
D::s, 6 às 12 horas

H:<!.verá s6 Luz
H:;,verã Luz � FOlca
Desligado

-

Haverá só. Luz
Das 12 às 17 hor2s

Das 17 às 24 'hora;;

DIA 11 - SA'BAno:

Das O às '7 hora!'
Das 7 às 12 1101'<1';
D"s 12 às 18 horas
nas 18 às ?':! horas

Haverá, só Luz
Desligado
H:verá Luz e Força
Haverá só lluz

DIA 12 - DOMINGO
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