
Estão passqndo bem as
Nova Orlcans 1!J \UP I
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Os l11edicos da Flllldac'5',
Oschnor m;H1!PItI vivo �,,_
perança quanto ao testll·
tado da (lJ)' rnçilo ((LH' pra
ticararn, ontem, sem [11'('
cedent« nu historia di!
MedicülJ, pura separar

.
as irmãs siameses Mouton
de tres meses de idade,
que eram ligadas p:·Lt
parte inf·nrior da cc luna
vertebral. O boletim da
manhã ele hDje informa
que elas já se encontram
em berços separados e
estão dando sintomas ele
melhora,

jíttI

rr-mo.s

O'ItGAO vos "DIA'RIOS

o M E H S A G E I R O
ANO X , . .d'LUMENAU, (Santa. Ca tarina), - DOMlNGO, 20 de SeteUlh:ro de 1953

transatlantico "Líberté", diri
gindo-se aos aposentos que lhe
haviam reservado junto com

outros'membros da delegação
no 12.0 andar do Hõtel Cha
tham, em Manhattan.

FUGA DRAMA'TICA.
QuÍÍ1ta-feir'R, ás fi horas da

manhã, Korowicz escapou; des
eendo- as escadas até o 9.0

andar; onde tomou. o elevador
até o térreo.

.

.

Depois, ligou o telefone pa
ra -um refugiado polonês que
antigamente havia sido Iider
das forças clandestinas du
rante a ocupação de Varsóvia VIENA Hl (DF) - A Po
a quem conhecia pessoalrnen- lícia austrfaca: e as auicrtda
te. Esse amigo, foi' buscá-Ia des brítanicas declaram hoje
e o escondeu até hoje. que provaveírr.ente, a senho-

Korowicz se expressou ante' ré! Maclean corri seus filhos

os jornalistas da seguinte ma- ja atravessou a flcnteira ti

neira: f;r'lldrcu parn t�;;z da cortina
....:...: '''Sinto uma imensa ale- du f,':-l'o. Contudo, . isso não

gria ao ver-me no mundo· li- passa da conjctnra.: pots ::l'io

vre. A vida na Polônia era um se encontrou ncnhiün traço
. pesadelo. Ontem pela primei- da passagem .' da esposa do

ra vez. .ern um pedoda de f,ete c'jplol1l:Jia brrtamco, riüste!,�I)

ancs, pude dizer o que na ver
semente desuparccrda.

dade' guardava Cln' meti pen-
----'---'----_,_;.-.;---"-.....":'--�":'--.,..,.�--�-�.,.--

sarnento. Abandonei meu pos
to de membro da delcgaçãc
chegada de Vars6ria com o

objetivo de unir-me li outros
poloneses livres e trabalhar
pela Iíbel:ta;çã,Q de meu povo
e outros povos que vívem sob
a opressão na União SOVIéti
ca". -

AGUÁRDAM A I.l!
.BER'l'AÇAO

Os pessedístas, linicialmente, aceitam varias prelimi
nares de ordem política, encerradas no projeto Arinos. A

�rimeira delas diz respeito á necessidades de união dos par
tHlos de centro, de acordo com os pronunciamentos de varios
de seus Ieaders, mas, ao mesmo tempo, negam base constltu
cíonal á ínicjaüvil' do Icadcr da UDN, Por outro lado, não
d(;;prezam de todo a idéia de· ser encontrada uma fpnllu!a
para o caso. Nesse sentido. foi nomeada uma comissão, �OD1-

llOst;; dcs srs. �!varo ,'ldolfo, Gustavo Capanema, Ivo de
Aquino. Adroak.lo Mesquita, Dario Cardoso e Aloisio de Cas
tro

.•. «;t�e dentro de 1 O dias deverá apresentar um parecer
definitívo sobre o lH'ojet(} em foco.

.

Na opinião geral dos pcsse-}
-----------------'----

distas, entretanto, o projeto
Arinos só poderá ser conside
rado ccm mais objetivídadr::!
depois do pleito eleitoral de
1954, quando serão renovadas
as Casas do Congreso c. leva
da a efeito a sucessão de 11
governadores. Em face dos
resultados clcit: ra ís c do ba
lanço das forças partidar ias
passariam os nesscdístas a Cal) C"mem')!ra a ·Camara 7SIderal' 'o assunto por outro II UI "o .0
angulo, já sabedores da rieces- RIO, EJ (Meridional) .....:. A data te do Supremo Tribunal Federa];

si_?ade ou não de uma coliga- do 7.0 aniversar-Io d'il promulgação do cardeal D ..Jairno d:e Barros Ca
ça.::J de partidos para eif'ren- da Constituição da Republica foi mara, arcebispo do Rio de Jane;
tar il sucessãn presídencíat, f'cstejada 112 Camara dos Deptlta-' de

Depois do debate sobre o dos com a presença do emharxa,
projeto Arinos, o sr. Amaral dor Lourival F'orrtes, representail
Peixoto. que esteve presente do O' presidente da Republica; do
fi rei.m:ão;. fez um ·relatório ministro ;José Linh:.:res;
sotitr.; O CaSO �le· Caxfas �. ús-t·_c·.,...........;;,..-......"......
ac·:::ní--:cim.entos que se regís- FECH I.DA' M "Ir (

.

�aral1? em torno elo' deputado D!.K .

A J" filO
1cn01'1O Cavalcanti,- contra

O (O f
quem io} expedido. pela Justi ME R(IO CARIOCA merosas outras personalidad<'s civis
ça flummense, llln mandado e militare".
de busca c apreensão. Seu de- .RIO, 19 (Meridional) _
poimell�o só em um ponto O

.

contranOll 'Ü rdato do sr. N.e-
comercIO carioca, por de

reli Ramos, fe,ito á Camara terminação do SERDF, fe
das Deputados, Afirmou o sr· \'hará mesmo às 17,30 horas
Amaral Peixoto que dera or- .= 18 horas, em face da es-dens expressas, na 111adrugada . ,.

do cerco ])olieíal á casa do
casses de energIa eletnca,

d€put;'!�o Tenol'Í'J. para que o! sendo, no sabado, o horario
(ConclUl na 2a. pagina letra Al I habitual-

SENADOR NEREU RAMOS chegou a esta ci
de setembro pelo

Gol es de Estado e ubversão
d Dr em só em mentes doentias

aniversario Constituição
I.i\"a imperativos do' bcru

'comum'lI) que lhe é e deve ser o supremo

c Iundumental objetivo.
REsrm'f{) A' CONSTITUI-

da --

Ç,iO E ADVERTENCIA CnN

TItA os INIMIGOS DO ns

GlllIE

o orador seguinte foi o traba-

. �- '- .-_. . lhista Lucío Bíttcncourt, que pro.
curou anaüzar o funcionamento do
regime sob a égide da Ca.b de 46,

Fosalizou, ;':'. ;:'í'f"'i'ão do;S t�<!s Pode�.
:�.Il,: dt{' Ri:@ttlica<'(:� iT'U'dn.�aTto;··"Q: _

_
' .

Executivo' e o Legislativo. Entende Iàção pc lonesll. e cpntrar�a ao

RIO 19· IM idi 1) que todos estão cumpr-indo o seu
regime comunista, 'que so se

.,,' .'

erI lOna
dev.er e que o Executivo, sobre o

mantem cem .o apOlO da f�r.-.
De Icavera mformam que o qual recoeln mOl' a 't' d ça que lhe .::!mpresta a Umao

� n 5 S Cri tcas oS' _. ..

eng?nheiro Janot Pacheco

I
povo, tem respeitada a Constitui- ;JVle�le.a '. ,

. .

fabricou nuvens e fez cho- ção garantido os direitos indlvi'- Vahell1ou. que a .Pol,?n�a
. .

I permanecena sob o domwlO
ver naquela localldade. <Conclue na 2.11. pga. letra K) I comunista s:mcnte até o· "da

� II
n

Iniciando a solenidade o sr. Ne-

Baeanças
hGElFI"

DE COSTU Helio Braga
RIO. 19 (Meridional) .- A

COFAF não recuará na· p:si
ção que tomou no caso do
arr"J:z.

Essa a informação que nos

foi prestada, ontem, por um

porta-vez do c:ron.cl. Helio
Braga. ,

Co�o se sabe, perdura ain
da '0 lU10asse ili!corrente da
portaria -baixada por aquele
órgão, fixando os preços má
ximos para {) referido produ
to. Essa tabela· desagradou'
profundamente os produtores
gauchos, os qua'is, depois de
assumirem uma atitude de re

presaHa, r.etendo a mercado
ria, procuraram f'ntel1dímen
tos com o ceL Hélio Braga.
quando este decidiu impor.:
tal', para distribuição pel9 co

mércio,. rcgul<lr quantidade
di? arroz uruguaio e estabele'
cer um completo .::ontr01e de
todo o arroz retido nas fon�
tes de produção, ':Oill'J tambem
não. permitir a. exportação do'
cercaI ant,:::; de satJlóieitas as

neces5idad� dó consumo in'
terno.

intranSigente
FRACA.SSO DOS EN·
'lENDIMENTOS

Tais ent.cndiment.:Js náo ti

veram, todavia, sucesso. As
negociações para .ii compra do
arroz fori'uu concluídas e das
9 mil toneladas encomenda
das 4.500 já chegaram e foram
distI�ibuidas ao comercio, fi�
canelo' a COFAP com unja
parte para v<!ndeJ: diretamen"
te au publico nas 'suas barra-

SOB PRETEXTO . DE . RE�
PATRIAMENTO 'fXTOR..

aUlA·· DINHEIRO

H C'l.y GIN'lJi..J�

DESNftTaOEJRIS
'''SJIlNDftRO'1l

Ferramentas i

t Gov. I,ucas GUl'CC:r..

I
- Sou daqueles' qUe acre

I ditam nas instituições demo
cl'uticas cb Brasil, ér que vale
dizer que llâo acho lugar para

I qualquer possibilidade de gol
i de, visando a modificação vio-

Il:o:nta
dns i.mótituh;ões do país.

Como brasileiro. como cid!:)."

dão. como' g:yernadcr d2 São
Paulo, com toda a cienela que

! o cargo me dá, tenho demou
! tos para não aer2ditar na pos

I· s'l?ilidtl,dc de um golpe· Todos'
nos, governad0s e governun-

idI���������������������������������
t tes, d.ev::mos s:::r exemplares

________________�_

I cumpridores da ConsliiLti-

Em
v. s. EN(OtURA EM

(OM. I� IND· GER MANO STEI" $. A.
n!!� 15 de No vembro n�o 54

e Máquinas
Get'Ql

S .. PAULO, 19 (Meridional)
- Chegou preso' o japones
A}{imot:oll Kando, detído
em Marilia 'e acusado de per
tencer a· quadrilha niponicu
que ,,;xl>lorava seus patricias,
extorquindo�lhes dinheiro sob
o pretexto de rep,ttrÍamento
para c JaDão aftr�1 de qLt�
fossem. eles .lubr pelo Japt;o

C�réia.
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C I' NEM, A, S

Cine . tumenau

BLUMENAUy 20-9 1953 �_

A.p ro V
I B
I prensa espcrtíva raiada
1 (la cídadc, g,�Mílmente

$OBRE T()DAS AS'-FAZENDAS, BEM COMO:'

I ANDREr MARTINS
i Distribilidor' em im. - Catarina
!

_ DAS" ,,, '_
,

:j' AFAMADAS CASIMmAS

!
n N O BIS ,f "

'1 'Marca Fabril "da melhor
easímtra do Brasil

!
i
I
,
"

!

e

(ESTAB:tLECIMENTO JOSE' DAUX S. A. - Comercial)
APRESENTA:

fi O ol E ---: DOMINGO - às 2 horas d� -tarãe HOJE'
SeSessão da petizada com a aprruentaçâo de complementos
diversos, continuação' do seriado "A QUADRILlIA DO DIA
BO" e o filme:

"0 VAUNTE D A MONTANHA"
com Charles starret e o gozadíssfmo Smilie Burnett-

H O ol E - DOMINGO - Z,3 4.,30 e 8 HORAS - HOJE
Um filme extranho .. _ diferente!

Pt Coroa Negra
MARIA FELIX, ROSSANO BRAZZI e VITORIO GASSMAN
na g'fande produção de Cesareo Gonzalez, "� COROA NE
GRA" ;_ Argumenta do grande cine3;Sta fr�cês Je�,n �IlC
teaux, especialmente' escrito para Marl:l Fehx, a m�lS linda
das estreíaul "A COROA NEGR" - Fascinante! Diferente!
Colossal!

para Al:faiates
• '.2!. X"_

Rua XV, 1360 - ex. Postal, 388

BLUMENAU

o

(ine
Artigos para Instrtunen-

disso: novos notes de 'mercadorias a preços rednzidÍíssÍmos, de
ma-se, '(JS �rotos alvi-verdes

i farão "Ou1,1" em 'I'ubarâo, con-

1 ira o H08rcilio Luz.

Sedas lisas por 9,80!
':frobalcos por 11�50
Blusas de lã de 175,00 .por 75,00
Bolsa" (vernízie Nylon) de 78,00 por 59,00
Casimiras (Cambraia) de 675,00 por 398,00
Chapéus: a qualquer preço!
Camisetas de 4,80 e 5,80
Camisas pa. crianças, Fantaz. de 32,00 por 17,50
Discos de 25,00 por 22,50) 18,00 oe 15jOO!
Cortinados a todos os preços - etc. - etc.!,,�

��

H O J E - DOMINGO - às 13,30 HORAS ,- .MATINE'E
'PROGRA1\-:IA DUPLO - DE CENSURA LIVRE!

1.0 filme: JOHNNY MACK BROWN, no ampolgante e

arrebatador "far-west"; .
'.

'Içambarcador.es de Ie�raMais um diluvio de· senSaci1lnalS <aventuras, mag'istr-alrnente
,vividas pelo "rei" dos "cow-boys"! Lutas! Aventuras! Ação!
Intrigas!'

'

VINTE A SESSENTA

não Liode ser emendada senão
Dor unia decisão da maioria
d'� 'dois terços, inclusive a

unanimidade' das cinco grau
des potências.

Provocação
A inscrição dos pontos so-

, .
. ORETTI\ YOUNGbrc os trabalhos preparató- 2.0 f�l:ne. CLARf "GABLE - L •• x, na

rios para a revisão da carta ,:�per del icíosa comedia:
foI recomendada })or 12 vo- M U 1 H ER A Q IJ A N T O O B R I G A srrtcs ,e 2 abstenções (URSS e f

,

_Polônia). Uma das mais 'esfusiant[l, cnsnerhias da temporada!
Em oposição, estas duas E com dois astros de primeiríssima grandeza! Clark GabJ�delegações 'votaram contra a - Loretta You�g! -'Quand� eles se J,untam. •. Adeus JUl

inscrição do problema relatí- zo ! Super Delieiesa Comedfa, garantida pela marca "Me
vo ao destino dos prisioneiros tro !
de guerra alemães' e italianos Aeomp- Complementu nacional e shorts
que a URSS não repatriou. Preços popular,l;
Os srs. Malik e Kajz-Suohy
declararam que esta questão,
já atníga, era "uma provoca
ção do domínio da guerra
fria". Sua inscrição foi reco
mendada por 12 votos contra
dois,
A mesa da Assembléia sus- i (Em Tecnicolor)pendeu sem; trabalhos às com D�RJi:T'I'A MARROW - PAULA CORDAY - DEAN21,15 horas, tendo recornen-. l\HLLER .

.:._ Outra, grande' produção musical de Joe Paster''dado à Assembléia a Inseri- nak, !lÍlr'a a eia. mais famosa do mundo: METRO! - "TUção definitiva, no programa E'S i\UNHA PA):XAO", (l. filme em que Mario Lànza cantada sessão, das 72 questões que as mais melodiosas canções do mundo, a popuíarísstma "Gra�se echovam nn ordem do dia nada": d'e Agustin 'Lara e Arias das operas "Rig'oleto" - "Ilprovísór!u. Esta recomenda- Trovatore" "Norma", "Cavalaria< Rusticana" e "L'Africana"!ção será assinada na quinta- Uma detíeícúa película, contendo boa música, ótimo romanfeira, à tarde, pela Assem- ce, .muíta alegria, e perfeíçâo inegualável! "TU ES MINHAbléia plenária- Esta iniciará, PAIXAO", o filme de agrado g:arantido!quinta-feira pela manhã, o
.

de):>a't� g�raq 'o

H O J E - DOl\1INGO - ic:u 4,30 e 8 HORAS - HOolE.
DE NOVO A VOZ INCOMPARAVEL DE MARIO LANZA, em

Tu Fs Minha Paixão

;PERCAM ESTA OPORTUNIDADE

seu organismo.
.. Pediria que algum depu
tadoIessena Cantara a mo

ção aprovada pelo Congres-
50 de Curitiba, pelo menos

para provocar uma solida
riedade que o Oleeoro' do
pC::Ís está impondo" Acomp. CompI. Nacional, short e Metro .TornaI. Platéa Cr$:t g',OO e 5,00 - Balcão 5,00 (preço' único, A' noite: Platéia nu-M E S r R1 PARA INDU'STRIA i ?1lmVlrt à 'Venda no Cilne, Buseh, .

Importante v1tabeleaimentõ de F(}rtó Alegre - Rio i Aguardem:, "Pzízíceza do Gelo" (l\-IWeisse 'I'raum) , nove filmeGrande -tlo Sul - necessita de' tiro 'mestfé para 'suas :ofici-- � f?;�'iHlo e cantado em alemão, Autentica revista vienense no.0'1:';. m!-,ci'!nic�s,'.(;alde!raria, constr�ç,ões 'metalícas; que tenha I ).,i:l!••��EVE: "f! HOl!lem das Papagaios", fi,Ime nacional, comma:!:t!:n'a pronrla,' _

Pdl. opio Ferreira, SImultaneamente nos Cínes Buseh e, BIn-
. ' 01; candida'tos deverão escrever" menCionat1,do, idade, me!1rtu. '

r",f�encias ;e '{nitras info:di1açõ'es iíterlj bem como, pretensões, à "ME&TRE DE INDUSTRIA" � Caixa Postal n. 1004
- PORTO ALE-URE - Rio Grande do Sul. B A L ( OI' N 1ST' A

K

PRECISA1SE para todo o 'Brasil paraC O· S" de procedencia Alemã. BélÍssima

duais e preservado plenamente as

liberdades publicas.
Mais adiante, observou o orador

.que era preciso verificar se a

'''constituição "corre algum risco, se

",-tá ameaçada de alguma

ntão nacional 'z que ela estã reagiu
do com vigor contra esse estado de

C�m pr��ica no ramo de ferragens e quite com
o serciço rnílãtar, encontra colocação na

COlUPA�1A MERCANTIL, VICTOR PROBST
Rua 15 de Novembro, 579.

", ...

relógios
novilllade,

"':�ig:,nte disse que temos uma Cons
títuíção que constitui úm modelo
(salvo no tocante ao presidenciaIis
", " pois o orador é parlamentaris
téi l d: sistema 'politico' dos mais
"otaveis chs tempos Ínód'ernos. Pas
';ou depoi" n falar no sindicalismo
- o '''poder que reponta", na ex-'
pressão CÍ'O sr. Leon Berard, 6 gran-'
de politico !rancés. Confessot"j �;e
tambem sindicalista, mas manifes
tou o Í;�u receio de que o gOverno
pretendia usar déssa força para a1-'
gum d'zsigl1Ío sombrio. Concluiu ,,,iiiiiiiiiii�iii��ãi_iiiãiiiiiiiii�._;;i ��������com uma advertencia aos operarios

'I
i

I
para que não se deixem levar por

.

manobras, enganosas, porque elas

ro'curam fi. ". ;acabarão por desagu:'.l" inevitavel-
i!!§ íJIl �mente no m?r proceloso da ditadu-:

, • _'; ••. : r{�, ,!�/.�rOl. ! '\

Tomando diàriamente mn calict', do ótif:noB�I T T E R estomacal "BOM CAMPO" da
......

- "S O L A R L T DA"
V. S. SEMPRE SE SENTIRA' BEMi�'[�'lI':f.. ",,'" ,'�J�!:�";(if���!c.JI:�"'''= .R'élojoaria Sh:wab;e

A T E:N ç ã O

--------.<_"-".�-- . j

I DESENHISTAi
.:';ão Paulo, �f -gou .......ârics fato;:;. em Is_ua .defesa" � C'.O�1�a a

.. pri.s�(' P�(!vcntn a, l11 .. S n Ol d�ln lne: 101 l.H�gb ...
da. per dcPtsãJ do St'tpr'êml) 'e �ha'l
confolmidade d,,;.e I/oto do rcla- 'j'tor, minist,o N.:!lsOll Hungria ,

RllJll!?: ,;U In!};;:!, ('0111 l.rática em desenhos d� m:iquinas.

Tratar: Ofidna nOH Ltda.

Rua !\�a,rcílh Dias n·o 98 - Itoulmva Sêca

AW" :ta

------ Rua 15 de Novembro, número 505
-_ Endereço Telegráfi co: "BIRGUER"

Casa
A T E Nl ç Ã O ! A T E N ç ..ii O! Grande venda
_.�UERGÊR - preços jamais vistos e rntQdo o 13eu va.riado
para o· verão e roupas feitas em geral.
NOTE BEM: - Em artigoS"'tle inverno, descontos de 1"0 a 50%, - APROVEITEM

de primavera da CASA
sortimento de' tecidos leves

CASA .'BUERGER a mais popular da cida de.

mei o seu vutoffivvel á hora' em
que q cIime foi cometido. Só temi
um pC"-lcn -- muito pouco mesmD
- quando pensei (.!ue os meus· dois
r·nluniciíl(:�r·1·es4. tJnh�ln sido pre ...

sos peLe.. policí.:! f1ú:mincnse. E �en.:
sei nisto porque el"" desnp=ece
ram de minh:!., e"sa, pOI' ocasião O' udenista .Tosé Aú:gusto enccr·',

rou t, !,olenidatle com um discurso
no qt!al allalizou a evolução demo
crática nacional, dizendo que a

Revolução de 30 teve a' prova-la
duas chagas; as Oligarquias e a

I,:mde eleitoral. E acrescentou:
._ <!\Tas a nova República,' a dn

Cm,<':titUíção de 1946. está sendo a

tacada e ferida por um mal muito

E ME14TAIS
tala de Saúde Nossa Senbora da Gloria
48SISTltNCIA IIE'DIC A PERM'A..-..r:ENTE A CARGO DE ESPECIAL!STAf:I� ABER'l'A AOS ME'DICOS EXTERNOS

ltLETBlCIDAnE 'b'DICÀ REPOUSO DBSINrOXIGAçOES - ALf..iQo.LmHO - TRA:TAMENTOS ESPECIALIZADOS, _ ,

AViNIDA' MÜNHoi DA ROCHA N,' 124'1 - Frmp, !nl'!'!
&'»,fi)1!ill.I�ÇO 'l'ELEGP.A'j'ICO: PSIQUli, '1'!U�C U R I T I BA. P A R A N A'

,-
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.BLUMENA'U�> 2lHU953··

.que, você .. ,

agradecerá·
toda> a vida!

rá .a. passagem de mais" um aní
versari�' çie fund"::tção.
Esta Regata Interna compõe-se

neatmente inte- C::.r"d�" ..

:RI<?, DO: �E�TO (EsJ;::2cialj Ve�:;le, um Progresso e �mi ; este ano, quando..: o :Wibre_sta, 'i: rações, qriand6,' f�)ral'l:l, éntrêp}).r�, 1: Naça� )i - COtl,!o; U:mao, adversarIo;Ie reconne-! com :um ..esquadr.ao: .. deveras g�es com todas a:; pompas as
Ja. e .do conhe:lmenb de todo I c do val:f' e respeito. .

I
respeitavel -e chelo :de brios,. )!'alxas aos campeoes.l>ubllÇO es�ortlvo, a S. R. FlfJ� .

Baile da Vitoria, com 1.:!v2nLu invicto, de mapeiral. Com .a presença de autor+
x,esta .de �lO �o :Testo é. o no-I a entrega das i'aixas

.
sensaclonal, o tão �mbicioria-� ;dades! �;sportlv�s. e. co_nvidádos""? Campeao na Segundona da

I
Como se sabe; tambem ·RIO

I dz;
títuío d'? €2mpeao. E nin-;; especiais, teve mJ,ClO as 23 ho-'tL1ga ,Bl�11�naueI1s" de Fut,,:= do Test� é pDssui�or de umas guem em s� �_onsciência pOd2 fl .rss a. solenidaci�. da entre�alib�.l. Can::!:>�a,? de fato e _de dI das maiores torcidas futebo- fazer uma idéia da alegr ía de!' das f'aixas. Usou da palavra,.�el�(> p01S �?� o esquadrãoque Ijstícas da Segunda Divisão, I que estiü� tomados os esportls- � inicialmente, o Diret_Q1' do.De-.na}',. capaclCt!.l.d.2. demonstrou que sempre km acompanhado l ias de RIo do Testo, que des- l.partamcnto de Arbitres da

dl.}rallte o movimentado e in- o seu qundn de seu coração,

I
de a p2Eulllma pàrtida, 'quaú-:I LBF, sr. Salvador Lemos dós

t�m�ad? campeonaus
.. recen:- o F'loresta, em todos DS seus çl; 0. títvlp já estava assegu- � Santos, pronunciando longoillf�:, Jogando, co!n reguJa�I- cC!11!:JroJ?1issos,. dáJ1.dO-lhe H r,'[ii�" vinha� ço�nemorandD te a.91audid<) discurso, pelo?t:�·�, .so,b��puJan�o a�ve;rsa- s�'u. E!)OJ� .'� ll1C'211tlVO. n·ece,s- s:.t!_u ld:.m:.:nfe :; brllhan�e ecn- tqu�l exaltou a grandl2 conLU., t:mlVdS <;. valoros�s.

p.il7j sano,,:.
VrvJa es:,a torcida tão 'ii.Will.;. lJte. sábado _ultimo, � ,l!;.l1sta e congratulou-se com"r�. ch�ga� no J.lI1a.l d.a memp- entusiasta e tãu fervorosa, 1,.!!mnC"J as comemoraçoes che-' dirtgentes e associados do grefáve� can::p;mha, ;nvicto, _co�u urna grande �Ol:'. poi� �á dois JI !';1:1';;Ul1 ao, auge, cüJ� o formi-ll1?iO Ca1�Il.eão. Em seguida, o

ap.eI}o<s. três pontos pcrdidos, anos que 0. titulo maxirno da dável baíle da vltórta e €n- sr. MarIO Jung agradeceu as
pr<3v.emente,S _de três empates. SegundS''Xi> .pintcu para o seu

I
trega (h.� f"ixas aos [ogado- p,ulavras profer ídas pelo sr;F<;ll sen: dúvida uma campa- esqcadrão preferido, mas por 1'.25 camnoes e cujas solenida- Lemos, para logo após. entren�a br ilhant-, a do Floresta, duas vezes fICOU em poder de des passamos a réíatar. sbraç; s e expansão de' ale

que pelas suas atuações exu- seu vízrnho I': maíor rival de Brilhante, tambam, sob to- gri�, dar-se' o írríclo das enberantes e .quase .sempre per- t:-dos os tempos. (> Vera cruz, dos 'os E-sp.ecfos, foi sem dú- il'egas das faixas aos jogadofeIta�, n? f;nal fez-�e mer.ece- de Testo C�ntral. vida o. graI)dióso baile que o' res, pelas suas respectivas?I)� 0.0 ütl.l�'1 conqUls�ado. Va-. Mas como nâo há mal que I' Floresta fez realizar sábado madrinhas, sob vivas e :estre
.10I;,lZase caaa _vez maIS· a.

con-I
sempre durc:, nem bem qu�. úH�mo, dia do:z;·e�. nos amplos pitosas sa1vas de palmas.QUlsta florestma, quando se n?DCa se ac.abe, pc-ude a tu�-l saloes _d) tradlClOnaI clube �sou da palavra,.e mnor:n� dcs

s';.b� que. d_o me�l11o 12amp,::,o- clda florestma se ",eshaldar' I·dos· Ahrador;es, pois foi o Jogadores, o ploler Lmzmho,nd.<t Pél.rüclparam um Vasto de alegria e contentamento, ponto principal das comemo- que e111 belo discurso, agra-
deceu o apoio de sua direto
ria Ii!' o incentivo de sua tor-

cida" bem CÓXll0 a .hhprensa
falada. ,e escrita de, Blumenau,
pela rnaneirl:l sempre criteri()
sa cem que agiu para 0011'1
eles DOrqu'e sem isso não se

ria \;õ's'siveI a conquista que
estavam. corriemorando· Ato
condnuo: com belas palavras,
a S1't<.1. lrasema fez entregg
':'05 craques de uma linda coj:
b :'lle de flores. Anós ser

0xecutada tuna Valsa espe-
, ciál. nara os. j(lgador�s. E!. dire-
tDi'es� ° movimentado baile
toi:n7� asp,ecto mais alégre e

diferente, voltando a imperar
à essa altura .os folguedos. de
Car:naval,

.

entre confetes e

I
serpentinas. E assim, cada v.ez

.

máis animado, ca(l.a vez mais
movimentado., c:lU vivas :e a-,

.

l br3ços. o grandioso baile pro- IIIlóng:u"se até altas horas da,

,. mÇ!drug(ida; Findou a festa, :
mas o Floresta continúa,cam-. I

I peão. Salve ele!

Este é o nosso representante, trei
nado para bem atender. Quando
ele entra no seu escritorio ou em

sua casa, é para apresentar-:lhe uma

vantajosa oportunidade. E durante
muito tempo você se lembrará da
sua visita,

-

peras lucros que ela lhe
proporcionou.' Ele tem toda a nossa

e:<periencia e mais a que adquiriu
"no trato diario com os negocias de
imoveis. Poucas pessoas compram

GRUPOS GERADORES ESlACIOHARIOS . DE BA.��
XA ({OTACAO DE 3 A 1500 K V A

Para Iinportaçã.o da Alemanha
BOBN E'KAEIILER - SUNKERS - SCIILUETER

- OTTENSEN
ENTREGA A' PRAZO CURTO
--�'x.---

Peqtienos grupos em, e;;t0tl.ue é. -'.

ASSISTENCIA 'TE'CNICA ES1]:ECIALIZADA

l"Jjo de Vendas: Ruo 15 de Novembro, 396/398 - Tels.: 2211 - 2212 - 2213 - 2214

CURITIBA .. PARANÁ

�alva�ar temos �os �anlos �iri�irá o· clássico haí x- FI�HeireDs.e, baje
I

Atingirá o campeomito flo- I pclis, atendendo à uma s::;lici- pa�3 controlar o sensacional r;n?e, de Ull1 ��teJo rmportan�
danopolitano, h:je à tarde, tação sua, a Fc;F enviou um choqye. Das mai :��s, portan- tISSIl-r;O e <;Ieclslvo.. .:
�;U;:l '�·LDa de encerramento, fon;::grama à LIga Blumenau- to, e 13. r.=s�JOns�b!bclade do A .' parhda complemen��:t'
quando- d'Jis cotejos serão le' ense de Futeból, no sentido Diretor do Departamento de l'eumra os quadros d·o Atlet�-
,ados a efeito. Um deles co- d'õ que a mesma d.esignasse o A'rbitros da entida,?e �oca�, co·", �aula �amos, na l<ocalr
locará frtente à frente num sr. SLüvador Lemos dos Santos em se tratando Aval x FlgueI- dade oe Imbüuba.
confronto sensacional, Àvai e,

-------

Figue�rense, . tradici.:nais ri-
va s do .futebol ilhéo Como
são quatro os líderes, Atlético
Catarinense� Bocaiúva, t! mais
os :.dVC1'3ar1OS desta· tarde, se
o. c1ássic:J terminar empatado,
atleticanos ,,= boquenses deci
cUrã: o certame numa sensa
donal indhor de três.

I Caso .entreti'lnto houver per
I
([(;({0r no prélio que se trava

í rá� no Estádio da Federação

I Catariuense, será nacessar:a
::t realização de um super-.

I campecnato, fato inédito na

, história do ass.::cíation da
! CáDítal.

I' �or 11ão 'Úrem dirigentes a

vaienos ..;) alvi-negros entrado
num acordo para" escolha

.

dé qualquer dos juizos. que
estão a,.!í�ando em Flonano-

1
1 /I

1 fi

�

à,..,

CJ'.:5
II

fi

I(

BOM RETIRO
X UNIÃO

Aind� 'em partida oficial do
_

CampeOllato . da Segunda Di
v�são de 1953, medirão forças
hoje à tàrde, no gramadD da
antiga Soch:dade Ginástica,
as repr.esentações do Futeb,}l
Clube Bom Retiro .c S'Dcieda
de Desportiva Recreativa
União, da localidade ,de Th11"
bó ..
Bem grande é :i êlisposil:;ão

dos alvi-negros para esta POT
ea, poJs,. quando do encontr�
frente aos alvi-rubros, no .prl
meiro turno, sofreram el>p.e�
taculal' goleada, por 8 ou 9
a' O, se não esfumas equivoca
des. As ações deste macht se
rão controladas QfÚO árbitro
Vidal Pereira.

TOGARIAM EM flORIA ..

NO'PÔUS OS JUVENltS
DO PAYSANDU'

De Fln'ian(Íp.:1is cl).egám-.
nos inforIIl.e� de que a equipe

_ .' de juveniS do Clube ESDorti-

i'\:O
Pa;:;alldú de Éru$que, �ca.m.

I peã da zppa Bru::que-Gaspar
(l vice-camr>eâ do �rtallle ofi
cial de Slla eat.egQría .orguni
z<ldo p"la LB!", exibir-.!'>c"á d1';1J

\ 1ro "'lU bré'é(' 11.1 Capit.a! do
i Estado, el1fJ:'elltID.ldo o onze

j
de igaal categoria do C, A.

, �? Catarinense.
."........._- .....:,.".n""';"""O ...._ Alénl deste encontro, aiir-

(Conclui na. ;:.t\ pAIl. .eul!. O)

um automoveI sem ouvir. a opinião
de mecânicos ... um industrial não

compra suas máquinas sem ouvir
a opinião de engenheiros... Você
também não deve comprar um

imovel sem ouvir os conselhos deste

especialista. Discuta com o nosso

inspetor as suas preferencias, enu
mere as vantagens que um imovel

precisaria ter pará satisfazê-lo e

VEJAo que ele tempara oferecer-lhe!

anônim�
(Imobilid'ri:! oI Comercial)

Agora e_m São

Acompanhando
( (/:- ((

- ')

Paulo ...

(lId. Telegr. "H01EtfMBIISSY"
TELEFONE: 37.2111

..

AVENI-OA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SERA� UMA REALIDADE A C()NSTRtJ�A():J
DE UM SANATO'RIO NO VALE O ITãDAI'

o jogo de F�jo, pare.. provocar o a-

tra os :-'.1entes do coronel Feio. parecitncnto de P..-.::dro.

Pelo menos ",la roi a informa- !lOURADO O CARRO

cão que ::- report�gcln obteve no es- - ··Lo�() após o crime - conti-

crttcrto do bacharel Leopoldo H"Í- nuou o deputado - recebi um tele

tor-, por intermedio da secretaria fonema <1, Pecrro Dizia-me ele que.

deste. Aliás, Heitor não se encon- na noite dp morte' de Irnpur'ato e

tra nesta capital lendo partido on- do racínora Bereco, estivera em

tem mesmo para a interior de M!- míriha casa. Não me encontrando

nas G,raís Tal noticia Ioi tambem saiu de mí nha resídcncia, ocasião

�'.t�tl·l> tas rid)! D.I,-O ..In Sul
confirme.da, em parte, pelo rl,eputa- em que foi pl'\3S0 por ires investi-

W.." ...U,�'"' !iliji 111 U� 5 do, Natalício Tonario Cavalcarrtt, gaclorcs: Sergipe"Amílar e um ter-

Persíste O 10sl"'llulo des lO'010rl·sla5 ��ncISaern:�:::�(::r��:m�:p��ta!:: �::r�()S��Cfr::!cr:,;;:��;���;r s:
,

.

pitu l dos Sorvtdores. Notou que havia' nus proxímidades
,

li
-

_

r"or outro 1afI',.
í

c mos ainda In- UIU c�rro d2." poli�i!"!. COUl seis Invcs-

Iorrnados no escritorto do bacna- tígadores íOTl\ o rnotorísta, Os in-

em preJOIUdllõ ar os
·

d
rei que Pedro 'I'cnor io será apre- vnstígadores que ,prenderam-no. es-

,', .. " I", ,; seus '.,3�So C_1-a O'' f� sentado á policia do B,;tndo do Rio, tavam r.rmados até cem metralhadó

tl& ..... � c':'$dc que Ih� sejam Ior riccid.as ga- ras, Em seu automovet, segurram
ranttas reais. para São ,ToJo de Merti, de onde

t t'd d t t 1 �RUEU O CON'J'ACTO rumaram para a Praça 13 de No-
CS ove ncs :l Cl a -8, ra ane o mCI1<1U obter 03 csclarecí-
E ist d

- "Soube. de -Ia to, que Pedro vcmbro, c posteriormente. para Ni-
111 VIS a o rumvroso caso, rrientos iudispensaveis.

diretamente do assunto, o sr- Pela carteira profissional
'I'eriorio procurou 'um advogado. teroi. Ali.' fui conduzido para

Ferreira. fiscal do Miníster io de Laudelino Fernandes e
decl�rou o deputado Tenor-ío, Jní- Dele;;acia de Ordem Politica, onde

d T b Ih BI
cíando suas declarações, No entan- só _c encontravam i_nvestigador",;

oAn�: adi:�r��� si�%������� ! �ar��f�ti�!�;OSdee1����e�s ��� to a informação não está ainda Estes ameaçaram-no d,e prisão e

levadas a efeito pelo IAPETC i gamerrtcs feitos peh I€mpre-
confirmada. pois não ;.)une cQmuni- espancamentos. caso ele voltasse a

,

ql'
�

O ú' d L d l' I d I PE C' 'd 'i"
car-m',! com Pedro Aliás. tambcm Caxks. aClls2nrlo-o tamlnm de pre-

. :; ,.� ass ('Ia O au e}- g", 01' o A T po e ven 1-
aão eon�egui ainela íalar com o sr, tender e1iminar Inlparato. Regre.;-

li) Fernandes, "ccebc aviso

I
,'ar. (�UC (l motorista jamais

do dC�!'lach: de seu bencfi- ),c:rcchclJ Cr$ 1.00000 'TnCn-
Leopoldo Heitor. Por ;'to. !luda :;ou, cnlijo, p:�ri1 est,,_ c8pit�1. via-

'cio, na bas� erronea como -vi- s: is e ha mais de U;'1 i�no vi-
POS,;('I adiantar subre �e é venhdc janrio na Janchu das,22 ou 22,30

nha .sendo f('Ho os desclJlltos ':lha recebendo o salário d'e
ou !lã? o compar",cim=nto de J:1edro

I
hora�, �or coincidencia; encontrou

')eIa firm3 ,�mprsg3dora, Tão CrS 1.600.00.
Tenono. Pon outro Jado, so posso dOIS 00111(05. n?, Jancha e veio con

Jogo ficamos i:1Lt>iré\dos ';'J VJlt.amos hoje ao assunto
:l,:"er.tar du�s hipóteses para o [a- versando con1 eles.

'

�

_corríd,o, fUmamOS ,para a )orouc in'eiam:s em J'anei- f' b "1:>::<1Gir'.ásio :: Esc81a NfllTn.al 1
•

" "

B "'I.-\gencla oc:l do h�!'htuto dJ5 n) a defesa 'dv;associado em

a rica a'
,

"Maria .�uxlliadora", é ' r IJ ra S I novo"motorist2.s, nesta cidade, oa- apreço c jamais recuaremos
'

uma da,,; boc;s eXf:cr:óes v'- de f:,mo!' Dr-n';.amcnlc ateu- ":}(',iS cl� iniciada a batalha.
'

. \ ' ::,:
saneIo o bem e;;!1íritud da d'dos !1elo"sr, fV'113:0 Bindí'r, Acrcdi'tando na capáddadc
propr'a solciedadc. Funcionaria CO:1:::!:iO de SU<lS je tr:!b31ho do sr. R<mato tlill d'

·

h
-

r2sp�n,�'lbilicladcs mercccebr Sindf'r, ('(Jnfiamo5 nas provi�.... nn e c 3 no I n i a oCompreendendo o valor pO':lanto, da n055'I consid.:ra� dencia:; imediatas a serem to- liU 'III""" ,--: ..
incstimavd do rad.io, 1e- cãü, o Agente dD tAPETC, nadJs, para que tais absurd,:)s •

vou avant,- o Padre Vite,r. er:l Rio do Sul, acordado so� !ã: se re,pitam. porque os RIO 19 (M 'd"
'

I -:,
-

t
'" I C1"1 lonal) - Um aproximadamente 25 % menos"

Vic::!nsi a sua iniciativa, i?'
bel' o 2ssmlto, declarou-nos :escor: :.5 �?S Institlltos�� de- novo c:mtrato entre a Fabri-' ql:,� o atual .FNM,-Alfa Rome:>

I", • 1'"' '. ·:,'-f ,,' ! (,'tiL' ° dcsnach�, do ben",rl'cl'O e�l . se,: LItos na ba. .. ,_ do 'a' Nacional d n'I t' '9 'O" IO� 1 E'su,ta ,_ os 5,,1...., atOL os 'I ..... 'd -"{ 't ...
.

-t,
-

'"
5al<�riO mtegral, em bcneficío

" e u o ores e a' O .

- ,

('_,,, __ _ .1:, ,_la. Sl o. el o ,�I1)e1,:, a I e- .1. _ ,'. I <'
' Alfa ROl1l"o acaba de ser ,assi· ,O ato de nss'natllra cantou i

_ ..,me�am a apa, ecer, com ',�<lfl". Ad antou-nos àll1da ()
"os a�soCli1( 0_,. "

nado. O Il1strumento conccde com a prf�scm;:J do comandan- i -,

donufIvos para que a mo- sr. Bindcr qu(', cllcnminhado f' .�re1<lI� .• , os, dlJ:,g< nt(�s
T d," à F.N . Nr. ç s direitos d,,:: fabri- te Ludo Méira. sub-chefe da I �;"':'numcntal obra jamais :: > :> "1'0001"50 !lar:l Blurnenau. d,:{:1a C';;',' leg<�dora .....quc
>Jal,-

: c2ção e venda do caminhão Casa Mili�3r da Pr.esidcneia I �
f 1

-

d
'

t' ;d I
ond� a '.:mprcg::ldora possue o

- mo ernan es, cvmo. qual- All'a R':m:o 550, l)ura 5 íone' da Re bJ 'd d
,"'

.Ta so uçao e con l11U� 3-
;('U es('ritori-- cf't'lcral. não foi quer loutr�. ckm;-;:nto cbvo c lad;:,s de carga util. que eleve- "lat rl�u E���i�;daa ld� W�ti�� ! .�\

de' possivel o IAPETC, em Blu- t,�ab,:.had_l., tc�a sempre na rã ser intr:duzido 'cm nosso sr. Vitt:::l'Í: BaseJe, do geren- I,�'Clomeu eSCl'lt�, : 'ial�da de mercado, no proxímo ano ao te do Banco i'�rancé,dtalial1J 161••� �.I0 do Sul, d,f':!!1fiOres mtran- lado de FNM-Alfa Romeo 900 para a Am,e1':ea do Sul, sr, Ca: �
Sl�(,lltCS de seus legItimos di- �"r" o toncla,l� .\ b' '

' I!(,,'

LorOM..O'V[lf "LAlr,I" e rrW01F" reltos, pa u u
_

� �U<S, <im os ue lo Nolari, diret::r::s da AlIa- �
..

_ !: .) fl 1110ter a olco Dv,:"d. Romeei e da F. N.:rvr, �êii:��rr::;;::;;:::;::::n;��:;=;.,,;;:::?;;::a�C;:;:�;:;;;:T'T:;:::�;::;O==="':::'L,.

li:==-��--���������
Faland'u a propóSitJ do no- iii lA,YOURA ME( AN!I_Arlf, '.!in nJI'�,II{Evo contrato, O presidente da 'iI • ,:.qk} n,v t;_...tan

Fabrica Nacion.al de Motcrcs.

1,1:1é� 1, Joelmír de Ararioe Ma�
,ce�J, relsaltou um aspecto
lln�ortallte do modelo que pa,3 I
l'oura a fabncar: é que p _

dC] I
: sa fabricado, com tração I!as

'

j quatro rodas e capacid�de f'O-
I

; minaI de 2,5 t:.njeladas. o que
.

,representa apreciavel inten�s

I se !lara as forças armadas,

I -:- "Por outrÇl ,bdo, prosse
,

I gUlU, devo assinalal', que :'l

f Alfa Romeo nêS assegura p.do
praz'! de 7 anos' �ua colabo

" raç�o técnica, at'ravés de WTI
• g�bl!1et:2" constitaid'v de seus'

t�c,nie?s, que aqui, nos assÍ,,
Üra dlretamente, 'super-visio

! ::_nndo o procosSo indlL"trinl.
i j':,;rc lifl\íil cnminh&o Ctist;u..ú

t EH,ma__

c RMISJlS

Kander
A�fim-de melhor atender a seu crescente número

do consumidores, RODOLPHO KANDER s.

COlVIE'RCIO E INDU'Sl'RIA, inaugurará breve um

LUXUOSO VAREJO à

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

MARCA DE GARANTIA

••

RIO Df) SUL, 19 (Do Cor-
,

contra pod:r:sa Iírma, sob
respondentc- - Em data �?c � título "CONTINUA PRE-
21 de jmEiro do corrente a- JT.!D:'CAr':DO O OPERARIA

no, pelas colunas de "A Nu- ..''/ ,A, EY.I'LOE.\CÃO DO
ção". escrevemos uma nU�;J "HOl\ilEM",

Vitoriosa ca nu!·· h i

da «Hora d -Lar»
RIO DO SUL, 19 IDr;

Correspondente I In�'u'
bitavGlmente. a Radio Mi·
rador possue no <lprecic:dn
progr.:ma "HORA DO

LAR", magnífica criat;ãd
do Padr'3' Vitor V'censi, a

meia h-:;ra lnais ouvida nes·

ta Zona.

Sabedor da eficiencia de
tão otimo progrrma, o pi.;:
doso Vigari@ da Paróqu:c,
resolveu levar avante a já
vitOl'iosa campanha pró tn�'

mino .da N:wa lVfatr:z eh
Rio do SuL
Of':rtas expontalleas das

familias riosulenses e de
localidades c'ircuvizinhas,
estão sendo recebidas com

jmenso júbilo pelo Padre
Vitor Vicensl, que- não cs

m::rec;e na luta árdua e111

'pról do grogresso da Igre�
ja Catol'ca no BrasiL
Quando a maioria cbs

emissora� do País aprcsen
b'm ,"'rogr2mat:ões verí;o
nhosas, muitas vezes indi
gnos d� Sf'rcm CluvirJo$ pr)r
pess',:ms que se prezam, ,p

mos orgulho em peol'lamar
aos 4 ventos aue "nem ",u
do está perdid�". O pro-
Jgrama "HORA DO LAR",
contando sempre �om a

parl:1dpa�.úo das ahmm: elo

ENTREGA IMEDIATA em Porto Alegre
de 24 - tIO - 50 - 90 - lOS - 125 e 200
Cavalos. VENDEM: Kurt Woil & Cia, Ltda.
em Podo Alegre. Caixa Postal 11.0 745 - Te�

legr. - "WEIL" - Podo' Alegre.
"

,

(O�(ORDA, O MINIS! RO
NA REAUZACÃO DO

•

DA
, EDUCAÇÃO

EMPREENDIMENTO

I
'bem C::lUO aqueles que enviaramxflcres, corôas, te
legramas, fonogramas ,2' demais serviços prestados à
.Iamilia enlutado.

Agradecem outrossim aos que acompanharam
a extinta até à sua Ultima morada.

'

',./.
'

.Blumenau, 20 de Setembro

"(IDADE Df
BlUMENAU"

, Alsodação .(omerd�1 e Industrial de Blmnenau
LIGAÇAO DE NOVOS APARELlIOS TELEFONICOS

.Na séde da Associação Comercial e Industrial de
.Blumenau está aberta a lista a disposição de todos os

interessad-vs que tenham' pleiteado instalação de tele

fones e não foram atendidos pela Cia. Telcfonica Ca-
tarínense. .

Blumenau, 16 de Setembro de 1953
F. C. Allende_- Pres.dénta

guia at nda � prisão. preventiva dos

acusados G�'5SCS delitos" da ordem

expedida pela autorrdade cornpe

tente. delerJninan:lo aos indiciados

a sua perrnao-vncia no loc-al onde fi

pcrmanencía destes for necessária

á elucídaçáo do, fatos a apurar.

No caso em apreço o requerente
do habeas-corpus, Dario Nellt, a

cusando de 'ltívidac',zs comunistas

€111 Santa C"ru7.' do Rio Pardo €!:1:"

(Conc1ui na a.a pàl;. letra 'i')A.

Compléta amanhã 30 a

nos de fundação, a nossa

colega "Cidade de' Bíume
nau", que, sob a esclarecida
orientação do seu diretor,
jornalista Affonso Balsini,
tem pontificado'na impren
sa hlumenauense e: do Es
tado, como um legitimo pa
radigma da causa da justi
ça, servindo o 'hem estar
da coletividade, dentro do
espiríto democrático. e dos
princlpíos de, ética jorna
Estica.
Por êsse motivo, os dci

gentes e funcionários de
"Cidade de Blurneuau", re-.

gosijando-se com a gráta
efeméride, se. confraterni
:-'a1'2.::1 naquela data, rrum

jantar a realizar-se, ama

nhã às 18 horas, no Restau
rante Avenida-
Aos Uus.trados co légas,

fazemos votos de congratu
lações pelo auspicioso acon

tocímente.

'Preferindo RENAUI"T 47,,48; A1'l'GLIA, PREFECT.
AUSTIN, FORD ou CHEVROLET e. outras marcas,

sujeito a alguns reparos. "

'

Pagamento no aro- da comnra.

Os interessados querram, 'pGr, ot.';equi�, dirigir-se ao

sr. UBALDINO, ,nó HOTEL nOLETlf,-,-'-, nesta.

'A

x

Brtigos '

para, Homens,
s�nhDfas' 'e crianças

VERSAO MILITAR

do anuncio, acha;se di
retamcnte ligada ii. cir

culação dI) jornal, A NA.

ÇAO é o única órgão de

circulação diária (Aue ))c-

"W A T E R L O O"

COl'/I 'rODOS OS IMPI.El\rlENTOS
POR APENAS CR$ G4.90n,oo.

'

NÃO PERCAM: TEMPO

DIRIJAM-SE, A'

PA R A f E R IDA S,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R ! E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




