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Apresentado na o projeto extinguindo
_
RIO; 12 (�Ierid.) -- o --__� �.

�------------
----�------------�------.-----��-.--��------�--------�"-�.

deputado trabalhista
fluminense Aarão Stein
hruch apresentou pro
jeto na Carnara Federal,
extinguindo o Fundo 80
cial Sindical, de sorte a

atríbuir a aplicação do
impcsto .sinrí ical direta
mente aos sindicatos.
O saldo da conta da
quele Fundo nt'verteri"
em partes iguais em fa
vor da Fundacão Lau
reano e da Campanha
Nacional de Educação
de Adultos.

.

ANO X

O'RGÃO DOS ".l)IA'RIOS ASSOCIADOS" _;

o M E N S.A G·E I R. O D A S
Setemhro de 1953ISLU�IENAUJ Ca tarina) - Domingo•. 13 de

'\.

SERIA O JOGO CAPAZ DE
O GOVERNO·· E. FECHAR O PARLA ENTe
SuleldlO

?.fO.

do pais se nao lor
3uscultada a opinião

�2 IMn'itl,onal) __- "A Indenisada
A "PA'TRIA" - COMPA

NHIA BRASIl,E1RA DE

SEGUROS GERAIS, PA

GA, COM ELOGIA'VEL

PRESTEZA, A SUA PRI�
MI.-:mA GRANDE INDE-

NIZAÇÃO

MOTORES
'li E'"

Ferramentas e Máquinas
Geral

v. S. ENCONTRA EM
COM. e lHO, GERMAttO STEIN S. A.

Rua 15 de Novembro n.o 54

Em
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f'A?GINA. NAÇAO

fÁ�,IÇA Q� t.1�qUI�A� � fYNg�'40 nMg�I!�'�
" 'Rua Url1-guat, {30, -.-: UAJAt ;""Sta. aat�nna
Fabl'icacão de balanças marca ."MORITZ", d� 20, 80 e

49 quilos. -=- l\1áquiml.'s pal'a pa�ar�as. m�r�enarias, bomba$!
pàrll ig:ü� -:- Oficin� esta�n�da!!a e fund!ça!l.

"
• "l'reçqs- eombfnar na fabrt�ll'

lm'l\iUNIW ,l\-ÍOJ.;,lTZ - Proprietário.
� iii-.- ���,.-.-; -.-�:- -t� r_·_.II__ .. ..:...._._: -7 7.��

'De ulÍná' moça p1iia serviços�de escr ítórios, san
do necessário que fale o português e alemão.

Dá-se preferência a que mpos��1a o ��rso gina-
sial completo ou parte. '"

As interessadas queiram dirigir-se pessoalmen
te à Transpprtes Aéreos Catarlnenses S!A - Rua
1'5 de Novembro, 459 - Edíficio Busch,

"
.

I

I
!
r.
\

\

Âutomõu:l!l' U;a4ol
,cinil:DIti�s USa.c108'

, Caníionetea Usado.

',�. :

"'TROCA
,

V EN D A

CO:niPRA

.t3LUMENA,U "

Rua 15 de Novembro, 983
"A C I S A" - 'Fone 132. -

Telegramas:'. VANDEMEENlt

SAiS, indeniza, com 'notável
� ';,i':,Ír'ºreende�lt� pontualída-
'o,"� • .1.• ', " .'

-

de, os' IÍ:rejuÍzc'-s s�frido", pela
·"TECITA".

'

!.. :..:,'- .v-: ,

P-[-,,,are
• fu.�llre de
seu 'fUha,

. ,:'.'�' -

.

-_ ; �

tlando.:Jh.

o fomosq
tônico

nenino ..

musculqr

•

Um prot:!ufc r}p

LABORATÓRIO lICOR
<

D.�

'�.(��'U-:J
XA;VIER, .

. , $. A.
, '

U M F A' T U R I ! T A
Encontram imediata colocação

lnforIRi\�õ�s à Rua 15 de Novembro

(

"Vende-seRum moTô'r
.

'I
De 90 e. S. - Dillsel 2.fiO�

à 3.000 rutações';_ 'fabricação
alemã ,.-- Et:oprip Para m&Vi,
mentar inqustrias. Neg9çio
de ocasiâe. Tratar com Paulo,
à rua Haiai, 22Gl - (E�colal.

M A R ( EN. R' I A

vidas no Inquerito. Os delega
dos confessaram que haviam
.sído trazidos pelo comunista
russo Nicolas Ktrjtscheriko, o

qual lhes dissera que viriam

t asststír a uma reuniáo apeia
da pelo J.:;:'('�idente Vargas.
;Descobriu ainda a Polícia

I bandeirante que 'na reunião,
! foram �:;ignado:3 ,de�egad(js
para o ..... )ngresso S, ndícal de
l'-!Jfna.
I O� delegados atraído"! à
"rc'lllião fh.·�ram decepciona-
'I dog, sendo 't,res') r, ,',.ISSo' N -

',{'obs que será processado
__,.---,...,..,.....,-_,........,.---.;:.,;..----'--�----'--'---------l CT;' ulso do pa is.

--.....-_

Faz��?as - m�das - 'eha péus -:- Artigos p] pr�sent�s ......,.
. Bríl;qu,<'90S _ Rádios.

:e, r�c:�olas -:- Dl$CQj; - Ins ��u:mentos de' �lqsica - A eordeons lIerlng: c, Todes-
. Cl_tllll. etc... .� ,

AI:�m
"
drsso, preços

.,'C

r �"� lt�, i, d, i�i i 'm Q S,
qrall(le p:a�e, de" �F,ç�'dod�J!.

'

.. E,�S '_\QUI �P.E�AS AL GUMAS' ÁMOSTRAS:
B��lvk,éEicurQ: <;lé,13:&o:.' por8,8,O""

'.
"

BRIM, Iístr, claro: 4�. U(5Ô" por 9',80"
SE:I)AS Iisas de 32.Q,.o, por i{50, e 11,50
ORGAlyZA ,

est.: 36,00' por 19-,50
GASliMIRAS de 45,00 por 275,00; de 645,00 por 3fJ3,OOCHAPEUS de lã desde 38,,0'0, para rapaz, de 32,50'

,

CA;t\:.II�)\S de 95,00 por 39,0'0 e até 2!J.OO!,'
CAMISETAS a partir d.c 4;,áo

.
, ,

J?OLSAS (,o maior estoq uo c os ll1€H:ires. Pi't;ÇO;l da59,00 (de verniz).
SOUTIENS d�sd� 8,80
ARTIGOS DE)NVERNO : pulovers de 45 00 11,'11'MANTOS (;e 345,00 por 26a,OO!
DISCOS de :!,5,OO por 22,50 e l3,O;lJ e ] 5.00

'E' muilo: mais! Á � R', V � I tE M L�

------------------------- ,

, p, R 0,'( II R A -: S E, IIope�a;i��
.. '

de boas ��feren-,
cías; :, ,,'.,

"

_ l
A'1l'eSfmtar"se na Rua Sao IPauln 420. 't
------------ I
PRECISA SE 1

, I,
De um sôcío com C:;I.,llitaltide Cl'S :�OO.OO{},(lG, para �Illi

cacão uumà ludustria.' meta- t'
lürorÍca. '

" "
I

lnfOl;m:tçiíes 'nésfa l'ed:l.'!cão.

,]��
" , .,

por Cr$

K í
resultadcs das eleit;ões de 61
de setembro na Alemanha eS-1
tão ligados à ação das :forç�s
reacionárias internacionais 'Ique tudo -fazem para que o-

corra uma nova guerra na Eu

rapa". Salienta qu-e '.'os

cir-\culos imper-ialistas norte-ame
rícanos se írnscuíram aberta

mente nos negócios internos I
do 'uovo alemão � deram nu-
111ões de marcos para a cam

panha 'eleitoral de' AC)'l1,:ü
er,

�A.RRE
PARIS (DP) - Um porta

voz doMlnístério de Relações'
Exteriores declarou," on,tem jque a F'ranca não tomará a

iniciativa para que sejam rei;
niéiadas as' conveisa,çõ�� eGn'llo governo de Bonn, sobre o

futuro do Sarre. I
ALIMENTOS j

BERLIM <DP) - Milhões I
de pacotes, de á1ime:nh)�. pf\r3 '

os necessitados berlinenses 0-,1·rient,ais na segunda distribui,- I

ção em m�s.? emt:i1'f:�ndít;la �'Ilo Ocidente foram entregue;;
'·:mtem pelo dirigente' pOlit!éó

1do Oeste. Ernest Renter.
Um u�cot.:" foi entr::gue a

uma mulher residente na zo- I

'na soviêHi:iii de oC�lpa�à() cujõ I
nome não foi revelado.

IADVERTENCIA
LONDRES, (UP, - Q mio: ;r

nistl'O do Trabalh'1 do último
,g ...verno trabalhista. Emma: (,

!l'u'eT ShinwelL advertiu que, Ô,
'triunfo eleitoral do chanceler
Konrad Adenau'cr "po4e ser
uma �meaça ã 'paz européüjh,
e exortou as autoridades da
Grã-Bretanha a observarem,
umaatituáe de "fria precauç:i'J

'

pará' conl a Alemanha.
'

F
I

das esninh.êS ç dos cravos <: f.
,de pr':)cú'ra� i:eda7.�r O p�so tr.1::
,exeçf!s,s0, � rJOr lFSO voces de- ,

vem acreditar em l1Ó� quand')

tlhes (Hicin�s' t�rlns as coisas
às. v€ze.s l)I)�('O, 3.�ra\iáv,�j�� C,l,-

I �no as qu.e, l!les,� ii1-S,�':J�lP'�:' hp' v: '

Je.
'.. . , �� __ ', ,_:' l _

e foi quem atirou o veiculo contra

a montaI'ia de Sidi Mohamed Mou-

<'1�p�trlclílo
daqíle}a

T({�3:nd.Q diàri.ament,e unr. cálicel .lo óClno
B li '1\T E R 'est01l'lacal" '189M ÇÀMPO�' dif:

"S d�L A R L'T ti A"
v. S. SEMPRE SE SENTIRA" BEM II'

II

Um-núm�ro incontõvel de- indvsfrios as

mais diversos, em todo o pais, tem nos

motores Tri-Clod <:i-E o gorontia de

re9ularia�ae do fun�'ion�mellt� de SlKlS

m,óquinas. Tamb�m na indústria té)(t�I,
os motores Tri.Cfod'G-E. especiolmen-

percebendo ordenados; supe,
rtores, e quase'érri dobro, aos

do 9re$idént� da �púbUcà,...

Conctuiu, com, aplauso
assístencía, que estamos
face de um problema de
tureZJ. ética. O que falta
moral nos administradores.
n:s kogisladores c até na Jus�
tiça.
Indivíduos protegidO$: p'élo!1;

g.vel'nos, graças às, il�luên-'
das partic1árilÍs 'ou "ã ' ilitfmi
dade do paresteso:l, obtêm
vantagellS que, Q9r equidade,
sfio ..tribuidas à clãssé';'a qUe
pertencerl1.

..' ,.
'

,

Indivíduos que não exer
(',�m nenhuma fUD�ão e nem �
siquer assinam o pónto
repartições. Contam-se
centenas e a imoralidade de
sua situação est'mula, os dé
mais func�'JUários na ansiisa
busca de mais dinheiro' 'd{)'
erár;io, para que poss#m vi
ver'- �xístenda r.egaIa:da, ã
custa 'd1.>, p_ova ...

Se V. Quer receber, por v:a ;lc:eea, uma coleção das
,

ql�estões dadas em provas do Brasil nos últimos 15
anos - e mais 'o programa e (} regulamento do Con
curso - remeta quarenta cmzeiros,!e�$ 40) em vale

postal ou selos. do correio de Cr$ 1,00 e'Cr$ 0,50 para
El1içõ<:., Serviços, Cursos II!;' Livrelo,;. ESCOL IAda'

Caixa Postal, 2016 - RIO DE JANElR0

con��a �'é:;;valo do sober�no.
'I •

- 'I �,

Como ,se ,'iaJJe. o::pr9prit:tario do

tarro pilotava a este, \no momento,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AI�eiamento a qua] quer
Continen-

Ja' ,·ntegrad o o B r a (* � I n� �:,�:�����d� ;��lts[r�e��� Ctao��rCa::d���: r;�ssã��o!�:��
Respondendo a uma ou- it I � Que o fato não encerra ne-

tra perguntar informou o nhuma razão especial, e que Instado a manifestar-sé
chanceler que o Brasil não 18-m,·II-a

-

sul alerl·C�Da se trata de substituição nor sobre as criticas feitas a no-

meríca do Sul. - .declarou cogíta no momento, de ,<:-
-

8 mal no Itamaratí. Acres- meação do sr. Olegarío Ma·
chanceler 'Vlcen�e - Rao, I cardo comerciais com a Li-, -

t orém que não 1Jer- dano, para embaixador do
d

,-

S
... entre 'os dois blocos. Se ourada" cen ou P B 'I P t al 1ementràvista ,que conce eu mao ovíetíca, o que b '. •

\
t Q do o sr Luzardo à rasi em or ug ',o c ian-

nesta capital: quando inter- quer dizer ajuntou ror possível, contudo, a co- A entrevista prosseguiu enC-�l ..

.

. :ler 14 R__
.exístencía entre os dois gru com uma referencia sobre a carreira díplomattco, como

"QUeIIl melhor do que um
pos então a paz estará asse- saída do sr, Batsta Luzardo p3liti'::..Ju:__ é_"d-=� p\��' en- poeta poderia representar o

�(Hffioo;_ms[ôi)rPôDÁR��ffiJ�JAiiM,l i ����il na �índa terra lus�ta.
Ja no final da entrevista

HORTA O U POMAR fot o lUinistro consultado 50

bre a pendencia entre (a Ita
lia e a Iugoslavía, sobre
Trieste, tendo revelado, en
Ião, que o Brasil examina..

na o assundo dado o ínte
resse que tem no estabele..
cimento da paz universal
Vê, porém, com simpatia

Il1ue as reívlndlcações da
Italía, que considera justas
rejarn atendidas, ' ,

sivel a ravcr da conduta da

Ipolitica o�'xt'!ri:.r pelo chance- _

ler Adenauer.
NO "l'RAVDA"

MOSCOU <DP) '_ O jornal
"Pravda" !:111blkon hoje de
manhã ? j11'illP;1;1 c!:llnenüírio
, j'Pí,.!.Wlto das ere.çoes na A
Iemanha Oeldentul, na SUl
crúníca internacional, em ar

tigo de V, Kortonov.
Declara o jornal quP "os

<Conclue nà 2.a pga, letra K)

D {PEITO I
ORESl1o DENTE

OlNlDO

REUMATISMO
NEVRALGIAS

CORTES,GOLPES,PONTADAS,
FERIOAS RECENTES,

PICADAS tlrlHSETOS
'

1
-

blóco

EIYTRPlDf.l J
SEREI

DIERBERGER lembra-o que atingimos a época do

ano proprta para poda e limpeza de jardins, hortas e

pomares e oferece-l!le, com dt"cOll�O, espec�al, êste últil
conjunto de 13 arf ígos que o sr. Ira preCisar em seus

trabalhos,
1) Serra de pudar
2) Can ívetes para l nxêrt os
a) 'I'esouru de podar ,,-

4) Rúfia . , ".'",

;}) C(:.ra pal'a CllX[·l'!(o.s ,. - , "

(j) Adubo "II.rtodit·r" .... ""., ...

7) Funglclda C--O-.. C---S '" ",'

fi) Inseticida sulfato de ule ot ína _ "

!J) IIül'I1I(Jnio "Serud x" . , ., _. .'

10) Garfo p�ra afofar a (v''I'_! "
-" -,

] 1) Colher para transnlanuo ,-, - , , , ,

12) Vidro de vitamina "Vitaflor" ,-,.

] 3) Pulverizador "Se:l1'5" '" - - , , . , .

CrS 25,00
50,OU
70,00
20,00
7,00
10,00
in.ce
22,00
25,00
29,50
:W,OO
25,00
10,00

TI _nificilçüO eSlpeial 10 %
351.]0
35,00

PROftSSORES-
AZEV!lDO II

s
�

I
fi I; despesas de fi'f�te ('urrei'áo :;'or ennta do com.

prador
Dirija-se a

DUm:BERGEU - Agro Comerel rl Lü1;I.
Rua Líbero Badaró, 490 - Tel. 3{3-5471 - Cx-

458 - Av. Anhangabáu, 392-3H4 - São Paulo
..�������........�

316,00

n. li C.

'--II ,II \1tt.e&. lUi Mtldattno .. &11_ •

çllu e II-&uel<:: fl'fa.a.!�S, ....rtv� I
luglth., l\iII.tó'mtUea. B�r.ratlA> t
n.ttlogral'uo CorreQOaI.llda fi

, e aeOLr!Úfa. II
I &e&,1 Al.!t.me4a lUo llrueo. fi
, 0",'0 depuu !li 'tu M&I� II

Fraqueza Em Geral
VL�HO CREOSOTADO

Silveira
'

SURDOS há que não gos
tam de revelar a sua deficíen
cía, Mas outros, não fazem

questão de dar a conhecer a a

nomalia. Daí a existencia de
uma insígnia Internacional pu
ra 'os distingui�'; U1"!l_ ,circulo
amarelo, côm fies pOl'ttos ne

gros, dispostos segundo Os ver

tíces de um triangUl0 regular.
Usam-se muito nos EE UU ..

Suíça, Alemanha e RUanda.

RBSOLU1R I J I

RSSISTÊNCli1 rÉCtllCn PERMflNEflTE !!!

lOIJREIRO

PONTR Gl'fO$SR
F1LIf!!!§ GA4

,

-LONDRhYn�r�RRINGR-BlUMENRV
LI'
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A.gua
po ,p\'2rfei�l'1":ente Iímpo•. Re
cordem qü�> escovar OS cabe
'{Js

.

é a s(.!ulamçqte· necessa
.rto .. �scov{·-ks, . .g m, à: nane
ou· D� LI' 'n:;lIlr;ii, C:!Il'.· I.UH .. boa
f'SCÔ�V3; fO: redahn ::utc quando
se Vive nr-s : grarüt $ cidades,
cheias .. de '1 rilfegj) ê, C[HlSÇ
quenternente, .cnelas de pó e

de. fumaça'� I!0s.· esbelos f.cam
ág�IJ,1;;i'jas iílYiptll'e;m'i, de toda
sorts.: E trJ,l'.hr;d\s�:. H!'n 0'5 :::�":"'
belos ,,}2 .�!:IÓ�, :;, {,Oh;! Sê' toma
tlii'ld,r '!filO'!", c (.' �1'2;:i$;) eritâo,
prov ldenc ,:11' : arnbr-rn I�"rt. I�"
vitar. I) cle:l:':iü<):;;') "cheiro de
cabelos' . uue dá uma impr e s-

Relojoarfa Shwa]j:'e:
.

Ir TI N rÁ:OAlE M (Ã e
, ,

.

.

urna grande pressa paI" Hl:r

nhã, e quando se é muito [o
vem, Ievantar-se me' a hora
antes é nu- duro sacrtríero.

Ma!'] nínguem lhes impede de
tazer a �;1Ic. toflette perfeitOl a

, A RELOJOIU:UA SCHWARE avisa aos portàdo
res de cautelas li virem troncal' as mesmas por (JO,qpOUH
llumel'iu'los, bem corno chama a. ::ttcnc.;.ão_'d.(},s.cli�ntes que
fizel'em COll1\H'aS alem. de. SOQ cruzeirü!Í durante o mez ((e
Agosto a Déiembl'!l receberem tàmbern eoup0!1s uume

.
rudes afim. de tamhem eoneorrerem ao sortelC? de a�·
tumóveill e outro. valtesos líremius, promovido pela
Agen('�:. JuntoI' til- l1�bl:idd(Hle'; em De'Zelilb\'o�

TIelo.íO:l.i'b: Sdnvabc 'de Oswaldo 'Scb"vab'e à RU!t 15

dI:. Novembro n-o &2íl.

",:

AtfIVERSA'RIOS
- Fazem anos hoje:
�' a sra. Carmen Víeirà,

esposd do "sr Ft'andí�co Jo-
sé Vieira;

. . . .

.

.

- o sr' Djalma Vírmond
Leitão, residente em Flerta

nopolis;
.
- o sr. Jorge 'I'iefensen,

do comercio Iocal, e
� o sr. Herbert Zlnk, re

sídente em Presidente Ge
tulío.
- Farão Anos Amanhã:
- a menina' Mercedes

Venéra dos Santos, filha do
sr. Eduardo dos Santos;'··'.·
-- a srta- Ruth Rauseh,

residente em Indaíal:
- a sra. Anita Angelíno

Truppel, esposa do sr. .Er
wino Truppel e residente
em Itajaí;
- o menino 'Erico, filhi

nho do casal Miguel Selma

ve

em

,

!_-.
..
_

'.:�
tJ�
t_.!

:5.��·;::,;:.",·-·

·r
.J.- .:

,

Heusi,
do comercio de Lages, e
- o sr. Bonifacio Peixe,

residente nesta' cidade.

CAS,AMENTOS1
- No Cartorío de Regis

tro Civil, desta cidade, rea
lizaram-se ôntem, os seguín
tes casamentos:
- do sr, Theodorico de
Banbn, residente em Ita
[aí, com a srta. 'Doralíce de
Borba, filha do sr. José,
Borba e sra, Aritonia da Si!
Vil de Borba;
� --.or"iiii1 iiiI=

-_

....
- do sr. Heinz Schmied t,

, comerciário resíden te nesta
cidade, com a srta. Lisesol
lete Steimann, fnh� do sr.

Heini e sra- Hewie Stein
marm, e
- do jovem Waldernar

Gustavo Julio Jdhn, -filho
do -sr. Artur Erich Erwino

I
Jahn e sra- Walli Emilia

- Hardt J'ahn, COl':o a srat. ·0-. .',.' >"_�:•... 'p.' r, . >.

dcteL::itnel', filha do
.

sr' comeH',als;�' obtendo for tu,
-- ;_. "'I1r. eTilo fFicilida-

I Leopoldo
E sra. llerta Le!t� -T'

-

ue.
ner.

I NA�(!�v��!!�e

- Peso
-

(l". nutrição: .

- Vi�- 4,e, �égrq, ia ·�ces·
so ou deficiência de peso
em relação à estatura é indi
cio de nutriçãO' . defeituosa
devida, naIgóns'c�so,ça re

girne alímentar' er'rado-'
Use alimentação. equili
brada; de' acordo com as

necessi(f':tdes 'de seu órga
nismo, a fim de evitar
falta.. Mi clemasias - S�
NES.

-:"

. ASTRAL DO DIA'

Sua fortuna crescerá com

....

(I cidade
seu futuro'.

() mesnio que está acontecendo em

Mandaguüi·i_ Mürittlvu, Mar'lllgá, Enge-
. nbeiJ'(J Behr[i". C�dUl'(1 M{lul'�'} .i:'. elli

muitas üutrH:<- i.'idürie8 Uu X(Jrlt: do Pa� ..

rand, ocorrerá tumbem em CAfEEIROS.
Ve-ja �ú este exemplo! O antigo Pi'eYeilu
da A[·apong3.�3. �r. jodo Cel'lllt:chiaro,

. lnlorraa : "Há ciucn Uf108 um tê1;reuü lla
Avenída Ceutral t custavu 2(1!!li! cruzel-
1'08, atualmt:üte vale um milhão de Citi
zeü'os I'"

B�NffnOR�AS GA.RANTlDAS
PÔR CONlR,ATO "

1()DOS PODEM ENRIQUEceR EM CAfEE'iRO$
A. lla'1'til' de Cr$ 10.000,00, V. pode comprm' um terreno (data)

� em Cafeeiros. E existem varias planos df! paga'mento a pf'a::o
.

para raail'ilm' a sua eom]Jra.
r-�.-

- .,._

4LJl1t.4TIS!

por lIaga Swa1;ui
14 de Seü.>ulbl'O

Vá ao enCofltro da fortuna aJ'lui,;.l:.io
Ú�uenos em CAFEEIROS!

C!áH�üla8 contratuais ganllltero, entrt: outras, as

!wL�níQtes benreitoi'ias: energia elétrica Ui) centro

('u';ileI'cial1 em ti 111l..!lSl!S; hotel eOID agua ene.anada"
li!;;'" elétrica e es[!otos, em ! aliO; agua tl:l(.:anaÚa
li,' eentro COill<H'cial, em 1 ano.

,CAFEEIROS está situada no lllunicipio
tia PeabiI'ú� a 11 quilômetros do 'pail'i
monÍo oficial do Estado, denominado
"Cruzeiro do Oeste" ligando-se por es
tr'adas de rodagem às seguintes cida-

des: Porto de Guaíra, Campo MOili'[lO
e ,Maringà. A estrada T - ti, du Plano
Rodoviario Estadual, passará reMe a.

CAFEEIROS, .

e excelente aeropOl"to
ef:jtú sendo construido junto à cidade.

husto menino, ocorrido, (Há.,
4. deste mês, na Secção de
Maternidade do Hospital
"Santa I!::abiil", é o motivo
da alegria que reina no lar
do sr. Nestor da Sitva e sra.
Aleide da Silva.
- Tambem o lar do sr.

,José d2 Oliveira e sra. 0-
dilia de Oliveira, acha-se en

rÍquecido de um menino.

. A rachaçãú I,ua-1\,Iei'cul'io
e!::plendida até meio dia.

EX�ELfNTe lOCAliZAÇÃO

Curilibt1: Rua 15 de Novembro, 3qGtl98

o QUE É A COBRASA londrina: Av. Paraná, 1374 - 1." god. � i"f.: 711 � C. fi.; 635

A COBRASA - Companhia Sul Brusi.
leÍl'a de Colonizaeão S. A. é constitui

d� de conbecidóG e expel'imentados
homens de negocio� de Curitiba. e tem.

como principais acionü;tas, a BAle Sn·
cieuade Anônima (hnolliliul'ia e Comer
dai) e a ILOPI--·lwel'seu, Loyúla & PieI'l'i
S. A., impmtaute empresa (WUl:!il'l1türn..

MtHingó: Pra�(I Rodovl(!fla {áO lad:o. do Hota-I Som nollSCl:mH,)

SI.m,.",Clu:. RUrJ 1) da No\embr';, \(35'
�.

I
I
f
I
I
I
I

Escroya-nos, ainda lIoi;;, poro rc,:c·bL'lr, s�m quo[qv:)r cO'rn'

promisso de COfl�P�O, UfU folheto íh.r�Íi qcl .., C;)I{) illfórr'ú(l'sôes
sob(Q CAfEEiROS.

..Mo••" Ih f\lndAlç<lo ii" Companhia Sul �rasilejrQ de' Colonização
(;1;1,,4 .. d. C"fe�lto.. Rua José loureiro, Sl (J2d. Mauól. Caixa Postal, 1505

TeJ".: 124, 2792, 3162 e 3423 � Curitiba - Paraná

Nome ..•. , •..
- -, : .. ;, ' ' ;. _ ..•..

EndoOreço ..••••..••..•••.. " •••••..•••.. " ....•..• �
•• " •...••

·Cidcde
·

Estudo : '

;.

'nut',fo Jl:ób o n.U J5. livro 8, du Rugi...tro
f"2 d" tllua�lÍ. �m :;()t4/� 3.

'. ;

SINHORES (O MERCIANTES
R E'C E B E lU: O S � ESPARGOS ARGENTIN6� E

A�fERleANOS - �ZEITONAS VERDES t' AMEl�AS
PRETAs. ,_�.���
�:�

.

-�-�--- �-

. .
"

. .

fiJ'!!'Ã;/fJ4tr� fa::;t "" . 1 EIiWI xt(

!�: ...
'

...
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.

�: ... �.1 <:j'!;

�1'I"�K��lIlfizWlC�·r.. Il��:'� � li;'.�": I!.:,:'�!_I- A.': � .. :' .•.•._. . •.. ..I}_hti)1....�_::11.)��J.��
------�------------------------------�---------------------

CAMPEõES ESPORTIVOS

I I! li OLIM�ICOS - i:�UN� II
li DIAIS - SULAMERI- l!
.1 CANOS li
ii O verdadeiro Iívro de II
IJ ouro do espoztlsta, índi- li
ii cando todos, os cam- I:
ii peõJnf resultados e mar- H
ii cus de tôdu� essas com- U
I! llctiçõeS· fntemacícnais. I i
!! Destaque especial da !l ma.s

II participação do Brasil. il sen�aciJnajs e que cornpreen
!l Dezenas' t1eJ ilustrações e Ij ,

dera, segundo. declarações
j' .

. ". .•
,,� li l prestud..s a nos:>::! reportagemll fow�:r�f�.as, de atlct'\'lJ':i' :::01'. um do,s di!'igent.�s da fir,

�ra�l!�lros. . li ma pnrrocinadorn,":» trajeto
288 págs, - CrS 4Q,OO !' Curít.íbu-Bluruenau.

" TRES HOIVIHNS NUM H ; A _corrida �hvídir-se-ú, em
•

, _

• ,J duas'. etapas, 1St. I L', a pnmCJ-:! BOTE. " nao falando II Ta .até-, Joinvile é a segunda
li no caehorro- II até n :,ssa cidade com Ch2g:l'
II Romance humorístico -li da' n:u.� .�lI,a �V d� Novembro.

,

JEROME K. JEROME .11 Pedalistas o,, �!lalS destacados1\ ..

, '" l' de todo o Braail. paulistas, ca ,L 2fJ4 pags.
- Cr$ 40,00 ii r:,)cas, catarfncnses, gauehós

11 O GANGSTER NO I! e pa�ana�n�e8 já confirmararn
II CINEMA i' sua inscrrcar-, contando-se co

:1'1 SALVYANO CAVAL- II BD _certa, tli.mbelp,. n particí-
',.

. I, ç.a"uo na prova ce uma equiii CANTI DE PAIVA!I pe de ciclístns uruguaíos c

.II �O,O págs. - Cr$' 50.00 II :PQ!siveI;uen10 argentinos
lj 16 Ilustracêes fora do II .PremI'''s. no valor <!e 40
•

.'
J

, mil cruz,eIros receberao os'II texto,
,

II melhores cla:>si.fiçados, entre
II &n,vi,:;l.m,Os, pel.u l,teembol- q ,eles rádios, híciclctas, encera
.II só' PostaI: - Receh� li ��:J:;a,s, .etc., eté., �. dando-nos

iI �.ráti� �lO;r;Ó jornal li estes dados, _p_�_r_s_'l_S_Ó_,_p�e_qt_le_-�=__ ._. .. r; . .. _. __ . __��������_!!_�!I_�..!!���.!.!!.����!!!.!!!!!!!�
II SEARA DE LETRAS I: ti

II Pedidos à: II
II EDITORI1\L ANDES ll.l
! I Largo da Caeioca, 11 I i I.:! RIO DE JANEIRO II
l! -'-�.- - - __,_ ...... II'

�.
,

...:...-.

�-.,

A N'A ç A O

as 10 boras de hoje jogarão o GUàrauy
de Joinvile e o' f i � e do' Ipira'uDa

,. Dar-se-á hnje ,3 etnjia cIp 1'.':'. ou se]«, às l;.:�i: h '_ ras. I' pl'clli'lC!viclu peU FAC" a: dell;�"
rucerramento de 'mjlis

--

um Encerr3dos .set.:; COlllP;>J- !.�H:ÇHJ. ipil'dngldsta'; retornará
L, ';'-"Os na nl"gli<l ('onl];,�t 1(,.1", ." 1.:Hurtlenaq imc'diatanlellte_

ARTIGOS D E

• �_._.
•

't. •

"

•

" ._,('.'

-,

que você
agradecerá
toda ,a,· vida!

,I; I
\
,

I

I
I

I
I

I
!
1
I, ..

.
�

,

I
1

I

l-
I �, .

�,;��;.
'

:;.i.

.: '\ .Este é Q .nosso repre�:e'ntante1 treí
. nado .para bem atender. Quando.
elé entra no seu escritorio ou em

,

suá casa; é para apresentar-lhe uma

vantajosa oportunidade; E durante
muito tempo você se lembrará da
sua visita, pelos lucros que ela lhe

, proporcionou. Ele tem toda'a nossa

experlencia e mais a que adquiriu
no trato, diario com os negocias de

,·jrnoveiS. ;:Poucas pessoas'. compram

um automovel sem ouvir a bpiniã�
de mecânicos... um industrial' não
compra suas 'máquinas sem ouvir
a opinião de engenheiros ..• Você
também' não- deve comprar um

imóvel sem ouvir os conselhos deste
especialista, Discuta com o � nosso:"

.

inspetor as suas preferencías, enu
mere as vantagens que UI:q: imoveI
precisaria ter para satisfazê-lo e
VEJKo que eletemparaoferecer-lhe �

. . �." ;

'.:"'-' .�.

I
I
I
"
I
I

I
,-' �-

.,
.. t

. �

-�·�·#�����fi.:·!··;.:;:.;:
,'_' ,_�� ..�, -���-.;�,,"

" �,-

•

SBIC
(hnobiliaria e Comercial) --"""=:l'_-_' O�· ••

.

�. i
.

" r
.

•
� •.

,

::-: � � :t S1:;
loja de Vendas: RuQ 1S de NovembreJf 396/398 - le's, â 2211 � 2212 - 2213 - 2214' :"",_:".I�S�·'�·!:�

CURITIBA ii DARANÁ'
.

" " ;:,"
r, '" . ..;.. '_",'. :,',t
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Preseolft o aovernador e
Constituiu acontecímento -

ra da- lVlaria Konder
de marcante destaque social, hausen, esposa do sr, G()v�r
a eerímonia da inauguração nador do EstadO' e presiden
do novo Pavilhão da Materni- te da Comissão _ Estadual da
dade e 'Irífariciá "Maria lion- LBA, para descerrar a placa
der Bornhausen" do Hospital comemorativa d.a inauguração
Santa Antonio, realizada on- do Pavilhão d,a' Mater�idade,
tem, às 16 horas, cmn a pre que tomou. 0>, nome da Ilustre
senea do governador Irineu dama, como tributo de hi)�
Bornhausen e de sua exma. menagem ás exceI!ias vírtu
esposa'. Estiveram ainda pre- des de bondade e carinho pe
sentes os membros da ccmití- la causa humanítáría em San
va governamental, integrada ta Catarina. Procedido o ato
pelo sr. Volney Cóla!)o de inaugural, o sr- Hercilio Dee-
Oliveira, preuldente da As- ke pronnncieu bréves pala
sembléía Legislativa do Es- vras de agradeéimento á pre
tado, sr, Waldir Buseh, con- sença do sr. Governador Born
suItor juridico da LBA sr. hausen e de sua exma, eon

Ruy Portinho de Morai; mé sórte, bem como . de outras
flico da LBA, srt' 1. A;linda autoritlades e demais pesscau
Mp.chado, secretária da LBA .------------------------------�

�e��t!h:;�rez�n:a(�:;a��!:r� Escapou de um atentadode rnaneus da I,nA, na Capi-
tal do Estado, a·lérn de outras

f::��n���la�i��Ult��e r:��l;;� O· SU IIa-O de MarrocoStratívos (lo munieinio e ou-
tras auterfdaâes.

-

Dando início á salenldade, RA.BET. 12 (UPI - Escapou

t
Sidi Mohamí'd Den youssí'L

usou da palavra o dr. Alfon ileso de um :;.t('nf�,do. hoje. o .o atentarío fui perpetrado
50 Balsini, presideute da Co· sultão Si<ll Mobamed Molay Ben últimas horas da manhã. e seu- au-
missão de Construção (lo n!)- Ar..rn, recentemente entronizado tal' foi inlediatam"llt"
vo Pavilhão da Maternldade logo r.pós :' deposi�iio do suttão oor um "moghzan'''.do Hos�ital Santa Antonio, o sultão pre'lldirh. cedo, a "Pre
qn= hlstorvau longameute OS

,UESTA CIDADr O ORA ce d�s sextas-rcivas" na mesquitatrabalhos realisados p;ela' re- 11 C ..
em

•AhI Fes" no quarteirão -dos ,

feri�a crmissão na ex�cução l\OR DA "v O Z D A touarga, nesta capital, diante de I'da Importante abra, aítrman- jj urna multidão ·contrIta. Pouco an-do que O vultoso empreendi- I _

,

P R 1\ F r. (I n tes de chegár o sultão à mesquita Imento, ,no futu��, tr�ri� Inu
V t;; A "ituada no raemto do "Mechuar".

meravers benetlelos a Infan- I um "eabrtolet" Ford dirigido poreía blumenausnse, servindo o I Procedente do Rio de .Ia- um marroquino, precipitou-se, a
novo estabelecimento hos_gita neíro, acha-se em Blurnenau 60 quilometros ,\ hora, contra olar para dar ass:f:tencia não

\
o Sr, Roberto Rabello, aradcr cortejo impcri<ü. atrnvcssando asó aos que dispõe de recursos, • do programa "A VOZ DA

mas tambetn serlam beneficia I, PROFECIA", irradiado <:01'
fila dos guardas, dlignit;!rios e po-

J.!._I!!J!�_'!!!"!��:!:':!!3!:E!!!!!!:!!�!II!����lDl!:1IIiII!!ll!!õllli;ml�!Il!WII!!!!!iIIl'lll!l-'!!::!Im�!!!Il:!!'!l!II!!!'!!���-E-.---� L- VO, procurando derrubar o cavalo-

I
dos os desprotegidOS da sor- cerca de trinta emísscras bra-
t no qual estava montado o sobera-"-------------- e. dTerminou O orador por a- síleiras, inclusive pela Rádio no, O carro, porem, apesar de to-FERiDAS, Espinhas, g�a, �cer ao governo, d!!, mu- Clube de Blurnenau, Hoje, às da a :furia, tão somente conse-Manchas, Ulceras e meipio, aos vereadores, a 20 horas, deverá o Sr. Rabel- guiu atropelar o cavalo, que fi-

Reumatismo partteularos, bem como á L. 10 fazer no Teatro Carl-osGo-' nIO 12
B, A., pela eontrtbuícão do mes um::. importante Confe-

cou ferido. 0- sultão nada sorreu ., � ,
•

t' , ,

ELIXIR DE NOGUEmA -. � J.'- MORTO i\. rraos
"

Continu!L em nus e1'10 o crl,- �

G d D t'
seu esforço moral e material í rêneía subordinada ao tema'

.. Nl!ssa altura, _ o crlmtnosc nro- ti me pràtleade em Santo André,ran e' epura IVO

',na euncrettzaçâo d.l' óbra.

I
O plano de DeliS para solve; curou sair do auto com uma Ia- São Paulo, onde a qu.mqu·f

Sangue , ,

A seguir, o prefeít;. IIer- :1 presente crI'se mlludl·al, l\
. , •

,.

'tal' na Angela Atiu
_

no ca. à mJio, investindo contra o genana 1 lU. -

---''----.;..--'----'----- Clho Deeke convidou a senIlO- entrada é imne", o C "'0 I' f�' enco ltrad".. soberano, M:1s foi I'J�o dominado" o . ...,c t, uI . 1 .

_·t

C d T
]>el0 ajlldante-cllefe ,!:l guarda im por seu esposa, Gino Conso�i,

nDf"SSa O eP. p. n O r ,� o c·, !wr, aI. flue se ach"v:t. lt:tS im�di.l- degtilada· Seu peSCOÇO rO! atin

•
.

O ISaS �,Oll'- ::ri.do !'or cineo jY,o�"es, fi<::an- (·ij("s. No mrsrnn ffiSltnellto, l_'
J -- -

V 1.. ciais :lf'rar�m e mal2r,lm o t�"r()- <lo a cahe�a ligarl! a' tronca
r;,ta. o :liud:tn'e eh,,!e, King, foi \P

-

nas- ''pela rolU11a verü;bral.

e SqO·e t' a, t 1. S q IIe o ,. n c r I" Ul 'Ia n a PJ �í:e::.�;'n::t:orr:.�ilcOOll�:ru�m'�m:;�� g��tra�lI��)!::.��!Jas �!f!i�����:
ti) IJ li

.

zani" do palacio, (lue foi o pri- que estão e'll gr 'nde ativida-

_

meiro !'. se>rur'tr o. autor do aten- de para (I :clarecer tão barba-
RIO, 12 (Meridional) - 'as absurdas mo a d h 1'0 crime, NllS cIichí�",. vemos"

. 1 CO
•

e llZuns • omens

localizá-lo'l tadD� e � ferí lo;. :. " ..

". ,_.. Angeh COllso!i, numa fQta ti-,O sr. Tenor:o Cavalcanti 1U:: está'll'a dormmdo nQ I Eu m:smo, a certa altura,
.. �"�adt:O- (le pamco. ,� md.UItldaa, r:ld:a lOg:l. al'ÓS sua ('he'!ada

aos pouc:s vai confessando c:r_ro enq.uanto procurava-l estl·\'e no carro,
au '0 .S >r"� p. :c eDrr�rla. ISperSOtl ,-

.-
-

I
se par:, ta<1!'S as l:,dos O sultão, ae Brasd. � como .' i enron-

coisas Esquisitas e que o rr•. s matar Imparato, ou Mas tudo termína aí. f!',rem, n:;o se, �fastou' um metro) t�ad;.l, de�o's (1; 1tacad� pei.o
incriminam, Dias após ° cri ainda a versão de que após! do 1,,��1, conserva";'do to;to Sen desconh:Cldo; .\elUOS, alllU� o

me ocorrido em Caxias, ° assassinato, foi deixado Rl;Y D�\f in(ADA' un_ sangue-frio lJurante todua dur�-, �.,�).oso (Ia )'Ihma� G!no (.on.U ( ns. I r Vl> ...... ""..... H, 1<:;;0 fIo inr.id�nte, S_idi ..
Mohallletl 1-<111, (lue_f.l o pr.mC_Iro__a en

'jisse qUe encontrava-se no em melo da rua para ser ..

_ _

- --'-�"--.,....-�......,;_..-..,.....-�--.

Ji!" l'O (' UilH': N IPUT1rfi
i\1ola:,- Bem Ar"r" nao d.ngm 5C- 1

O I
Rio de Janeiro, onde f;i mais tarde por mim reco- '"u t �r.: 6� H V 11'

dn"'.Lorluaclo r'a tr"gÉ>d1'a· A ',hl·.J.O a outro auton10"el,
.

- \; ..... :flH'r 11m o m.r llar:t o terrOT',U.

e /):can" a a- - a �

- L! •

I.M""'I'U{!
ll!lInteYe-�e no seu cavalo, apc;ar .., lgora, porém, já admite es- Aludi. algumas ver:':ades, f..\. lt lU _B'.! do animal ter sido colhido IJelo , U

tar em sua resid::ncia na c rt], pT exemplo, que o Os sür::os do Clllb�_ N<','utl'C:)
auto. Passados os primeiros mú-

- fllentos do ,_tent�tjo, 3 sultão de-

t oc.=:.sião do fusilamento, Eis sr. Cícero tenh3 saido com América terão, hoje, a feliz semharnç�)1I-se de su·� n'ontaria ",

,j que disse, ao gel' pergun- .:llguns companheiros a pro oportunidade de assistir e a- com absoluta caln1:l., deu ol'dem

I d· t d I t nlauciir. n1ais Ulua v·�z .J re- para que !� cerimonia prossegUls-tad: SO )l'C OS (' epOlmen OS curn e mpara O n.�mado COrlJ·unla ,-rqllestralr" rI"
�.

t h 1
�

se, cOnrf}rltl� o ritlno llabitual_ I\.
dos srs· ......�cCr,) enOl'lO que eu a por aiversas vezes de Ruy Rc)', qU2 ontem ob' :,obe""IlO ntarr'Hluino se di-
O dão CClTld .autor nlatE rial passado � frente da de12ga- teve ruidoso sucésso na sua rig:iu. {'(,m 0$ memhr'Js do "ma,:h

da morte de lmparato e <:ia· Eu estava com os jor- apre;::cnt::tçã·) nésfa c:dade. Zf-ll", para. :t meS<{llita, onde, de

1·
Essa o!)ortunid"lde deve-se :lc<1nlo com o cst�hdecido, pre

I
Bcreco: esse rapaz, com na lstas em casa

.. c queria aos ingentes e!,forcos da dl'r"'-
-

d .' - sidiu 1I0rm!'.lmente à prece. ,. .'

outras que o prece er�m, que eles vis�em q�e o dele- torta doJ simp::nicJ grêmio do
.. 0 ['xame do carro usa.d,o pelo

fCJi obrigado a decorar tm- I g[,d:) Imnarato nao afastaM'
Q

, � t3rror'st:: c(},1lprOV0l1. oficialmente
, ..

d
�

-

l' d -c' d dI! alto eh rua . UInZ·':'. que nao
. ,

.

,tIm-por-tintIm o epom'1l.n ra-s,e e, aXlaS e a e

e-I tem pOllpado sacrificios em '1ue o VeICII.O pertence a um pm-

ta Clue prestou na presença p'aCIU. Dal ter mandada aI- propc'fci ;nar aos associa
..

doll tor citamado Allah Ben AhdaIlab,
� QI

-

f r("sident�.. nesta c?'p:taL A policia
COS jOl'l1alistas. A farsa lOS rnais bel�s e magn< lCO:; não I"O"nrm<.lU, de lmedlato, M o

, M'

l' 't _ espetac1110s (l(' arte, c m· j

porem 119.0 e a mUl o per _ Prepare.... s6 em ser as o':l'e:::enLçó:.s d:: proprietarlo do carro e o aulor do

feita.

f$
" 3hows pela fariLsa orquestra atentado morto no :lt.o,

Em meio a algumas ver- : '�... •• futuro de carioca de Ruy Hey. �6 ec��;;����� A

l .......les O sr. Cícero disse c.li
"i

seu 1,'lho JUstif�l:a-�,� assim. a i!it.ens.á ID15N'l'HI.'DJ,;( �

(ire}
.

,

eSQcclaLIVa e enlUSH1SlrlO rel- ,.

OU"TRO llDEREf NO /.;, dando-lh. na-ntes entr·' os súcias do CltL RABAT; 12 tUPI

A � b:! Náutico América. !) ira a cOllseguiu ,I,\"erigu:'.r

IOFOSC 'L esplendida r'!' itada arb'siico- do �tent��o de"ta manhã contra o zeíros para qu:'! passe a ser n ..

r AMPEONATO IlHErO Il dansante de hoje, motivo pOl' sultao Sldl Mohamed Moulay Bell ceito !)Ol' vinte milhóes, CO-,
"-It salo-es sera-� na- I Ara!a

chamava-se. realmente, AUah mJo garantia dos financianV:llc- .

l1....f1sf..CIldt) que ·os seus .
.

-.

d ·1 1 t d'd "
quenos para conter a enorme B(.n Ab.'"I1ah e era o �on? :� t JS 1 ega rr.,:�!1 e conce lOS. I"
afluencia de eS!1ectador::s e, automovel usadq como Arlete Osr, .'\!uisio Alves fr'zou j __--'-....,.._-'-�---'-�.....,..__

.

dansarinos, I (Conclu! na 2.� pât:. ,ena Ol qUE' não é p:ssivel que o g'l-

VISITOU ESTE-JORNAL O ----- ��--

Inau

, .

fa

'.

o pavilhão' ela
a

pre�ntes� Em nome da sra,

da. Maria- Konder BO'rnhau
sen, agradeceu a homenagem
-prestada á primeira dama do

Estado,' o dr. Waldir Busch ..
.. Seguiu-se a visitação. das
auturidades e de outras PCI3-
soas ás dependeneías do no

vo estabelecimento hospíta-'
Iar, sendo colhidas as mais
Iísongeíras impressões sôbre
fi. ímnortaneía e O' vulto do
emprêell(lhnento.
Finda a visita, a direção do

Hospital Santo Antonio ofe,
reeeu á comitiva governa'
mental e aos demais presen
tes um cóck-taü, que trans
correu num ambiente de cor

dialidade.

C '1 M I S II S

Kancler
KANDERde consumidores,

A fim-de melhor atender a seu crescente número

A.RODOI�PHO

MARCA DE

s.

LUXUOSO

COlVIE'ItCIO E INDU'S'l'IUA, inaugurará breve um

àV A R E J O

R u a 15 d e H o vem b r o, 1 O 51

�J.voiiÜ4E{MiiU.DA;'''AO-Al(AN(E�DOÓDOS�--�1
SENHORES AGRICULTORES! I

},I'ROVEITEM A OCASI5.0 E ME- i
C'ANIZEM SUA LAV()UH.A ADQUI- �
iUNDO UM TRATOR j

"W A T E fi 1., o o·,
.. 1/

COM TODOS OS rMPT ,El'v1ENTOS I
POR APENAS. CRS 34.9on,OO. )

NAO PERCAM TEMPO
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIEIRA BRUNS S. A.

Esquina da Rua Padre Jacobs
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p otor!a o
illii '" ..

_" co.m os platinados do distrihuidor

sempre limpos e hem rêgutados!
m� �ANspônTE da ea:rgasg quando ghm�,
partfi do lucro d.epende do !'�ti{m:h.él1lfj ®
i1lcttll', li de grande irnport!nêr� " �e�iffi
foneiõnam.entc d.9 sistema (l� ign:t�M

Pái'à evitar surpresas na esÚ'adf.l li! git�
'iii' QD motor nm alto r�lldit.OOnt� mifiqUi
o tstaw, d� tampa do distl'ibuidim, do�
� gt; platinados depoi3 ã\t _elo 8.000_

SERViÇO PREVENI.IVO
'L �@Sel',ibl'e�o u !alhilil.� iI. c@rrli{ail �

tti»po, @Dteíi ClYO e& fagl'l.lvexa.

.. O eu&to d9!1 ""� 6 menor, P@I@iJiJ M
loDMrw sio Di(luenCi!o,

8. l'"ovmf::m;Si o@laente!f, �1'1!1it I_Gi'�;i,
IB �BWiüt.

4. U�se o IllarN .. �mhiklio fadana,.

, Revendedores ne:5ta cidade ..
� -

Casa do Americano S. A.-

Õr.--rJõSG'oiiêiíé
�1édico
&tR�l �

n ����," l\�L.g\ \,��

CONSULTORiO: RUí] 15 de �No'!emDrJf 595,
fõ"né'T55tT-=- (acim3 da Fiàímacia má ria
ATENDE CHAMADOS PELO\S FONES:

J]96 c 16�·:::
em

__

Rua 15 de Novembro, 92�

GARANTIA

•Está st! �_proximando de seu

final o cam"<:ieonato flortano

politano de;L� troa, aumentan

d J gradativamente (J .in.teres-
se do público ilhéo, em tOl'l'íO

I .'
MAESTIO RUY REY

dê) mesmo, dados os resulta- ,"/
1. E! �ta de cortez a. es-

dos verdadeiramente descon- nl
t "_'pm à noité na

. tev.e an e-ouOC' '
'.cerbntes que vem propore lO- d -o de�st �Grnal, o Slm-

re aça e •. .

nando suas pelejas. pático e gr3;nde �Ui!iC'O Ruy
Ainda quinta-feira t'1ltima, Rey, que vem aC?ffipanha.dO

ád' d F d
-

C do sr AntonÍJ Relflert.
no est 10 a e eraçao a- '.

.

't a e"te 3"::lrnal
. Na sua V.151 a '" ,

tarmense de Futeból, o Paula
(l aplaudido a-rtista, que pela

Ramos, surpreendendo a tudo segunda vez realisâ �\.iJl,.t0ur.
e 3 todos desbancou o _AV.lÍ née artistica nésta cidad,<J;,oIl

"
, de tem merecido os mais ca-

da lIderança do certame,. deI- lorosas e fartos aplausos, de-
rotando-o por 2 v 1 e lmpe-._ mon.strou, de viva vóz, sua

dindo que se aponte o prová- franca simpatia e admiração
vel campeão de 53, pois são pel) público blumenaue�se,

ao mesm':l tempo que elogiOU
o acentuado nivl!:!l de progrés
S3 de Blumenau·
-- -�---I

�INISTE'RIO I
PARA SÃO PAULO

PRODUTOS
.

.

CONSAGRDDOS
PELA

EXPERIÊNCIA!
quatro, agora, os líderes,
Avaí, Figueirense, Bocaiúva e

Atlético Catarinense.

UM

MOT'OR,rs
TRI.ctLAD

Danga e Itamar fizeram os

tentss paulaínos cabendo a

Bolão a autoria d.} goaI de

REVELAÇAO DE RAO A
,

,GARCEZ
S. PAULO, 12 (Meridional)

Na recepção qU? o governador
Garcez c senhora ',,[creceram ao

professor Vicente HilO, lllinistro

tihs Relac;õef; E,.;terior��. nos Cam

pos Elisios: u respon,a'.-el pela po

lítica, ext�rlor do drasi! fez uma

declaração que se c,,�e,te do mais

r�II'V"hte interesse politico. Fa

lando durante a cerimania e após
haver sido saudado pelo sr. Lucas

Garcez o professor Vicente Rão

disse estar autorizad·) �lo pre�i
dente da RepÚblica g transmitir ao

chefe do ge verno do Estado que

um dos n'WOS ministerios a serem

criados pela reforma aó:ninistrD.ti-1va em véspera d� ser efetivada,
serã destintldo a Sãl) Paulo. isto é.

caberá �o "r. Lucas Garcez indi

car, na q""lidade de chefe do go
verlll"' e�;i: .• rh.ml. um pou(ist" pa.ra
a fUllÇ'tlO.
Segunda os circulas oficiais ime

diatamente consultr\dos pelos jor
nalistas dos três millisterios li se

r,::nn criados o que mais interes.
será n São 1"::.u10 será o Ministé

rio de Minas e Energia. dlada a

extensão de seu campo -'de ação e

a importaneia economl� dos pro
blemilS q,ue lhe :lerão pertinentes.

honra dos azurras. Dirigiu a

corltenda entre alvi-celestes e

tricolares o sr. João Sebastião

da Silva e a renda somou Cr$
5.425,00,
Amanhã pelejarão na Ca

p'tal B;:Jcaiúva e Atlético de
: Imbituba,

oferecem
mQteriais.

Produtos do

G E N E R-A L E L E CY,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




