
I temperatura
RIO, 17 (Mertd.) - O

diretor do Serviço de Me,
teorologia informou que
dentro de um ou ãoís
dias, no máximo, a tem·

peratura no Rio de Janei
ro será atingida por uma

frente fria, procedente (lo
Sul do Paraná. Aquele

alto funcionário indicou

coma prenúncio di! espe

mela onda. de frio, o Ca

lor que vem se fazendo

centír nesta Capital. ANO X (Santa.. Ca tarina, DOMINGO, 18 de Outubro
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DE LIBERALISMO O·. N 0/V
EGI E QUE

Primeiras manifestações I

sobre a nova pOlitica cambial

.

.

A NAÇAO ANCEI
.�----------------------�----�--------------------��

Capanema: Vargas sabe q e

não é mais har ·de· I

Indispensavel o eSforço conjugal de
todos os setores da administração

impren: a o vice presidente da CNI

RIO, ·17 (Merid.) -- To

df\, os meios teem sua a·

tenção voltada para os (>fei�
tos da nova polít:iCU eam

bial, admitida pelo governo

e, que a título experimen
tal se iniciou, já com o

primeiro Ieilão de divisas
da bolsa de valores nas

principais cidades do país.
For enquanto as opunoes
são mais otimistas do que
pessimistas, dos que se jul··
gam em eoudíções .de falar
sobre o aSS1.U1to c fazer
prognósticos em torno drs
relevante mateuia,
A imprensa porém, na

sua função essencial que é
informar e orientar o pú
Mico, continúa !)IOmOVen
do manifestações com eu

tendidos da economia e fi

nnnças. Hoje, assim falou a

respeito o c(.(Jl1,)mista dr,
l(:!.imundo Castro Maya:

::1' Souza Dar;_:a:"::, pres.ctcnte do

Banco <lo J3l'.'l'ül, prevê o escalo

namen to de d iversns eategortas da��

ÍlllpOl't3C;Õ(oS das ncc('��sidnd(>s ES

peciais.
Em teoria '1ad3. rnalu fneil. porém.
na prática vio furgir a lgumns di�

fipul(�I:ldé:s que, espero, serão con-

"hO novo regime que óra se ini

cia de experiência, tem espirita
moraltzador, um principio de li

beralismo oue toda a nacão an

ceia. Com ereito, as bases ela ({!H:
se f'urrdarnerrta o mccanísrno, s ã»

muito simples e Elo!" resumem IlO

seguinte:
Só pod =::'"Cinori tmoor-tar- co TI c'.,

saldos das exp:1rta,"!,õf's, e" nH,(; .na

verá, "portant-o, �la'3 "attaz:JI:fo:f éQ-"
Inerciais e vão cu saparzacer os

preví legíndus, 1�oí5 todos POCl(l:" .io
concorr-er :.1:) ICllã-:> -:::p. divisas, :_b('

.deeendo a !("i 1'\,\\. ral ena m;:ll...l': o

ferta. P1.!.· 1 =vt ·31:" importacões su

per
í

luas, ") csquerua organtzv-í ..1

pelo muustro 05'/3110 Arnn+a e o

RIO, 17 (Merid.) - Refle-

tornadas. Fic')ni. entretanto,

pre algt1ina'i hbrt:ch3�H

por oni�

os inescrupulosos procurarão hur

lar a vigllancia dn CEXIM, ou �e

ia, o aumento das faturas de Im

portacão para deixar saído no ex

tertor, para vender 110 eámhio ne ...

gro e o invel',o !1a� exportacões. .

l\'!us :JS ímr ortaçôes, em certos t
cas os, Ú quase impossível evit�-:
Js ; entretant. .... r{'der-se-ia exígr
P. ÍT!. fiscalizat·;;�, rigorosa \)ê!,.1
propr-lu CEXI�\lI. nãr só por OC3

si:1.J dn coute .encín, mas tamne.n

pJl requertmer.to da mercudor-a

��1 Alf'arrdega, cr-de sua eruregn

,Con';me na �,a págIna, letra C'.

Declara

TODA ..

PRESIDENTE D. EISENHOWER

(O i'/IAIS IMPOH/l'AN'l'E DiSCURSO)

t texto em .cutro local)

,

...

a

o novo provímen-

Mandato de s e g u r a n ç a

desembarque de O'Brien
RIO, 17 tMerid.} - (I ud- I ccnclusão d,2 que o fota em

vogado Walter Aqnino (05ti'\ da compdencia do Tribul1f�]

d.::!cidido a termin:lr com ::: Federal de! Recursos ou do

"viu crllcis" do individuo Nl;' Sllpr?"lD Tribunal Federal.

chacl O'Brien, considerado o Caso '�nc:ntr"sse a soluçãD,
"maior inc!eseja\'2l dJ fl1lln- ontem mesmo, dar:a entrada
d�.". num pedido de "habeas-cor-

Michael é conhcc'do cm \0- pus", não como foi noticiado
dos os p� ntos da Terra c()mo ou seja. para dar ao indese

traficanh! de entorpecentes e jável o dirc-ito de c!esembar

explorad::;r (k� mulheres, "Ii- car, mas, p3ra lhe <:'ssegurar
tujas" nada recomendávei:;; (! o direitéJ de se der!�nder, Dis
que deram rnotivo a que ele
não, dest'mbarcasse em tOc!IJ';
os portos a q 110 chegou [) na

v:o em qlle s�' cnc.;:ntl·:1 I)

:fcr-"nc�s ��Bret3gne".
'

Há mais de; 300 dias, VCJ�l

ele tentRndo pisar em tCI'1':1
firme, sem () c:ll1Se�UIl·. Jú [':.�.

-- -- -------
------------------�-----,,---.

-
.-----------

teve" inclusive, no Brasil. Jlssemble' ia' l'egl·sl�tiv� .

mas as nL)ssas :Juioridad('s
I�. tF.!I UI

�ã�e��m recusaram o indl'SC'

nada ur encllllla a' y·ota·çaflllllOo da emen·daAgora, sllrge!) ach'0g.ldí,

.

W,alter Aquino, nwvido Cfl:WJ

jf��:.;:::::��:::;:'��;;��,:·:r ao rolêto do Palronato ·Igricola
juI"'ado FPOLIS" 17 (Ag. Mercu-

A rEI)ortugem ouviu aquC" J
1':0) - o deputado Coel,ho de

le causídico que 1105 decla;' I �?UZ3 l'eque�'eu ll�g.ellcla e

rou qU� es�ava faze�?? c5t1;l.'1 als�ensa de l�1terStIClO para o

dos 110 s,eni,ldo de �uxIIlJr 1\11- projeto de leI de origem gO
chael o Bnen. Ate 'J momen_ vernamental, que !1utoriza :J

t� e111 qu<:_ no� atendeu, o [l(!,- jnst�lação de um. Patronato
"liogado nao tmha chegado a Agncola para Menores no

nunca o vi"
Prosseguindo disse o advo

gaeI:l:
- "Estou me int",'ressando

peI.) caso apenas, pela m:nha
livre e espontânea v-ontade.
° sr. Michael O'B.. ien não

me delegou poderes para o

defenck'!r. Eu não o conheço
e nunca o vi. Sei dos fatos a

penas através da leitura dos
se-nos .� st'. 'Walter Aquino: j.Qrnais. Por um dever de so-

-

..o infeliz hornem tem lidariedade humana e senti

d}reÍ�() a �t'r )ul,gar!o ..Elc cs- mentos cristã::s, estou cmpe-'
ta lia mais elc .HlO diaS sem 1 nhado em rl2querer para ele,
descmbarcul', o que é 1I11,a somente (] dirf'íto de se df'-
desllwanidade", fendpl''',

cial como é o Patronato A"

grí(�ola, s6 porque outras pro·,
posições sofrem clt'moro, Se
ha err·Q llJ caso, .;;, erro, deve
ser combatido com veeem,en

cia, e para isso os deptltádcs
dispõem da tribuna, mas nun�
ca invocar esse erro para ou'·

lrl) pior.
Acresce· que o Patronato

em l'derencia será consi.ruí
eI� com o auxilio do gov.erno
federál, através da importãn'
cia de 2,500 contos de l'éis,
ESSe auxilio só será concedL
·do dúrante o corrente exercí

c'o, por que todas. as dota�
ções orçamelltárills caduc,m
com o término do respectivo
ex-ercící,). E como estamos já
no fim ·das sessões legislati-

O mais importante dis .. 1 vaso que vão só até 15 de no-

I'
vembro. segue-se a urgente

. RIO, 17 IMeridional} - lizar as empresas .. O sr, Al-

curso de Ike �i���s�;r��:a�� s���anfo P:�fe�� A Federacão das rn:dústrias varo Ferreira ela Costa,
T,emos para' nós que o lider ,,:'ecidiu :por unan:midade membro da Federação, cri-

KANSAS CITY, ,17 (UP) - o ,do PSD não pesou bem ,i sua dirigir-se novamente ticou veementemente a .ini-
presidente Eisenhower partiu hoje atitude, ao negar' a urgancia
ant!!3 do amanhecer para Nova 01'- solicitada. Nunca se deve pre-

Ministro do Tr3balno pe-, dativa do Ministro, decla-

leans. onde pronunciará. talvez, o judicar os inJeresses da socie- dindo esclarecimentos sobre rando que -ela
-

.. fére iron·
<'';scurso mais importante da sua a- dade p:r. motivos politict\s, os t'ermos da circular que talmente a lei. Ao concluir
tual excurção, Eisenhower· partici- Quem o· f'ze ...

__ seJ'a gover-,.. O sr' João Goulart enviou a circular .vinha
pará, naquela cidade, das comemo- no, E:.!ja -oposição .- merece

rações do seculo e lI\eio de compra a censura da. opinião públic:l: nos Sindicatos dos Operá-
-

a hieràrquia

______d_e_L_ouisiana pelOS Estados Unidos, D_ts_c_e_n_d_.c_n_te_·_s_'d_e_f_U_I_lC_i_O_-_:.;__;;___;.",--c-o-ncitandJ-o::s:_·_:a��i,�;s:c�:a�-��::::��:'2e�l:a�ç�ã�0�·�� ���������������IIJ!I��_IIÍiI"Ii\1"'�"'''.''.�'!

t< Destinos em !puros » esteve
ameaça�o p e I a c e n s u r â

S. PAULO, 17 (Merid'.i
- Revela-se que o primei
ro filme brasileiro em cô
res, o "Destino em Apu
ros", esteve seriamente a

meaçado pela coen,Sur'a de
SEI' considerado como pro
dllÇão estrangeira, O fato
é que, embora filmado em

São Paulo inteiramente', e

em tempo record, com' to
do cast de artistas nidcio
nais, o filme teve de ser

revelado nos Estados Uni

dos. onde tambem lá foram

feitos os letrsiros, por fal

ta de material adequado
no nosso p�is, tratando-se

de filme colorido. Somente

depois de esclarecidas as

razões que levaram o fil
m} a ser revelado nos Esta
dos Unidos, é que foi pos
sOveI superar as dificulda
des surgidas.

para o
no Rio

"Não o conheço e

- �
O 01' mcir3 dC'k's é a infla-

Çã8, qllê' não é só de p.apel
moéda, mas, também, de cré
dito desrcgado da venda a

prestações, elos exagE'rados
financiamentos dos institutos,
da especulação imobiliái'ia
que .:ra asistimos, Tudo isso

Mun'cípio de Biguaçú.
Opondo-se a C::lse rcqucl'i_

mento, o deputado· E<.;tivalet
Pires disse que a sua banca
da votaria contra pcrque ou

tros pt'oj,2tos tambem de grun':'
de utilidade. estão com seu

julgamento retardado por cuL
pa do governo.
Com efeito, a urgencia :foi

negàda, - porqtte .
votaram con

tra os deputados do PSD e

mais o deputado Osvaldo Ro·
driguéS Cabral.

"Essa atitude causou cstm·,
nh,eza, porque nál> se justifi
c� um vota. contrário ao rá ..

PIdo andamenb de uma ini
c:ativa d'e grande alcance 30·

leaderI ocidente entre o e G,
ccnressaveis. Os' trabalhistas
Fernando Ferrari, Ar

í Pitem.
bo t; Vieira· Lins, contrapar
tesram incessantemente o 0-

rador ,
defendendo I} ministro

do Trabalho, A oração <1'0· sr.
Armando ·Falcão terminou
com uma declaração de que a

'ntegrldade do regime está
sendo mantida pelo Congres
so Nacional é pela vrgllaneía
das Forças Armadas. Suas
últimas palavras foram rece

bidas com 'palmas.
O INCIDENTE

RIO, 17 (Mcrd.) - ... O de

putado Armando Falcão pro,
vocou um incid(:J11e, quando,
não ouv.nd» bem o que dizia

O deputudi Gustavo Capane
ma, no momento respondendo
a um seu discurso, tentou su

cal' arma, Em prime+ro lugar,
o r.essedisla cearense discur
sou para denunciar 0(8 movi
mentos grevistas, que consí,
dera articulados por homens,

do ministro João Goulart, ti
tular. da pasta do Trabalho,
D sse que a parede marítima
que está na ímínencía de ser

I
levantada, e provocar o blo
queamento dos 'nossos portos;
era mais uma tenthtíva dt8-·
magogíca de tumultuar o país,
'para alcançar. objetivos in-

do como crímínoso de guerra em

1.948, Tojo enl,'egou uma nota em

tal sentido ao sacerdote Budista,
Shinsho Hanayama, que agora· di
"_'U}80U esse docurnanto

tando cinquenta. e quatro· pessôas_'
Estes são os ·dois primeiros países
ál'abes qué m:miféitam. o(icíalmen�.
I.<i··sett apoio à JordârÚa.

xx:xx

LONDRES•. 1'1 (U?) :
<:eleres daln glaterr'l, França e Es

ta(ú'1S Unidos, interromperam ·hoje
suas diséussões sobre' a conferência

com a' RLL�sia, e' voltaram· slHls vis
tas ,para o Oriente Médio. A situa

ção criadá com � ataque·, d� forças
israélitas a uma aJdeia·'na· ,To�dâ-

morto cinquerita c quatro homnes,
mUlllel'eS c {'rí,m\�as, Os ;represen
tantes das tr':;s potencias entreg·a
rum 110t:�S de· protestOS separada!; à
chancelaria israélita. Enquanto isso

a imprensa lsraélita aponta como

responsavel pelo inc�ente _o gene

ral dinamarqucs van Bennike, pre
sidente da Coinissão de Armistício.

porqué alega que este ··nunéa 'se
mostrou capaz. de manter a paz, E

o jornal "Post" de Jerusalem diz 1��!!IIII!I!II!II! I!iIi\IlI.âl!íÍli_••_•••••
mesmo que as forças israélitas se e-

viram obrigadas 'a- tomar represt.
lias contra os jordanitmos,

xxxx

BAGDAD, 17 (UPl - D
do Governo do Iraque con�;ocou
os embaixadores ,da . Inglaterra,

França e- Estados Unidos. E lhes de

clarou que a� forças israélitas não

se teriam at.re,-'ido a invadu- o ter

ritório da Jordânia com as sanções.·

mirim púl)!icos falecidos
Muito oportuno o requeri

mento d:> dep. Vkentc Sclmei
der, no sentido de ser manti
do o salário-familia para 0,"

cl;:scendentes do funcjoná;rliir.
falec'do. E' uma providencia
profundamente humana e

que encontra amparo na dou
trina social da Igreja,. que

propugna· para que a rnulher:
v01te ao lar, e lá se mante-
nha·

.

..
.

previstas lla qeclaração
potencias de 1.950,

'

x x x x

JERUSALEM. 17 (UP) - O Ira

que e o Libano solicitaram oiícial

mente às três grandes potencias 1)-

cidentais que, adotem, lnedidas con-

'das Ü'ês

(riticsda à inicia.tiva

elo Min: cio. Trõ6albo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A NAÇAO

MODAS· CHANEL
Afina-se gaitas e acól'dequs.

· Ai;�nde-se.· em dias uteis.
das 1& às 26 horas. S�bados
à tarde é domingos part� da
manhã. - Rua 2· de Set�
bro, 1788· - Itoupavp, Nor
.te _ Blumenau,

. ,. .

anIVerSarIO

Oferece iQS seus distintos· freguêses em lo das as compras de VI'"

·Ior superior ti Cr$ 300,00, 'rês valiosos prêmios, como motivo da
.. passagem do seu·1.0 aniversário de fundacão.

•

.

_
1

.

Os prêmios, que serão sorteados dia 18 de Novembro, no (ine
de MODAS ("ANEL e são

ALUGA-SE QUARtO
I� � .,�

r :

Aluga-se 11m quarto para
solteiro; mobíüado'. e com to,
'do o confortO.

Informações na CASA Rll:-
· AL, rua 15 de NOlrembro IU".

1042.
. Blumenau

.

acham-se expostos nas vitrines
óS!seguintes:

lOlES Ar VENDA
Vendem-se diversos

Situa,ção prevflegiada, proxí
':mo ao centro. Preços vanta
josos.· Facilita-se os pagamen-
tos,

.

Informações com o proprle- �
·
târío Dr. Herbert Georg - R,

I15 de Novembro, 313 � Fone
'1531. ..

-
.

\ 1 �G Premio . Um cafaco de pele

to Premio Um belo Vestido }�.
�ti 'íW;'
..Vi.,_�·,fo .

por (ligadias à caldeiras aquecidas
a carvão); PertenceS e acessórios.
·para máquinas. .e aparelhos para.}
terraplanagem, .. construção e con� �

r"",""""""",""O",",O..,..,...,.<*lOC",.".".""o""oo.r
�

1 to I"""o_Q�a.o_o'09,,",,�O'O.,,",Q.o,ooo.� servaçan de estradas; En amen
..
9

_ 1;2 e esferas pata, mancaiS; Moldes pa.,.

I ARMAS f, MUNI(OES ! ra indústr�a de pneumâtlcos e cã--

I·•
7 m: maras de ar; Pertences e acessó�

.

. ;
- I� rios não incluidos em classe pr.ó-

I
Armas de caça, espor-,� . pria de mâquínas e aparelhos; ?er-

, porte, :tIevólvetes, pistq... � tenees e acessóríos para Ioeomotí-
.

la$ etc. qualque� �� vas; Pertences e acessórios .,�. Oú-

I
marca, C01\U'RAM--SE �� tros veículos para estradas 'de fero

.
NA � ro, exchrstve rodas para vagões de

, � carga; Tul;los � mangueiras

(paraj'C,sa Pesca t. tal". �� transrusão de sangue e soros me.

.

'I §� dicamentosos. e para eXtinção de
- BLUMENAU - �o incêndios, flexível}; Sondtas, cetete-

, :Rua 15 .de Nov., 1301' � ';res. cânulas" e semelhantes, para
:

'

000.0<0 .. o� medicina. ci�rgia e �gtene; Cadir
"" ,��?, mhos de çaftta. c.=aQ para ele-
" , ,

. triciql\de ·.(eletralloll. escova!:, para

.baferias etc); Discos ou velas pa� .

ra filtrar. eom ou- sem preparo de
lQuça;. C.�apas e.)âmmas,·de·.ferro
;e, aço, nã� revestídas, -símnles, li-
·sas, Jnçlu�!ve a.0 sil�ciq {magnéti-I��==:��==��=����g����cas); Chapas dé'ferro e aço reves-,

.tidas�:.lisas; Chapas de ferro e 'aço II
revestidas, ecrrugadas, galvaniza"
das ou zíncadas, para fabricação de
boeiros; Tubos, canos e seus aces-

,,,ó:pos ·dll zinco; Tubos, canos e
··seus acessórios. de níquel; Fio ou

arame de aço para fabricação de
guarniçõe� de cardas e liços; Fio ll.iiiii_jijiiiíi.ou arame, trilhos e outros .artigos
de zinco; Fio ou arame, trilhos e
outros artigoS de níquel; Fio ou a.

rame; . trilhos· e outros artigos de
tungstênio: Fio (lU arame, . trilhos
e outros artigos de molibdênlo;

· Trilhos de· ferro . e aço: Acessórios
·

para fixàção de trilhos exceto ti
refonds, pregos e parafusos' de li�
nno· Outros artigos fundidos ou

.forj1dos d·c zinco· Outros ,artigos
fundidos ou forjados de niquel� Ca
·bos, de ferro e aço· Molas de ferrà
e aço helicoidais;'Cilindros e .�.:.
melbantes para gases comprimi�
dos, de alta pressão; Artigos manu�
.faíur>ldos não cIassificadbs, ;de 71Í
qu.el e de tungstênio, n, e.;' Tubos
·para manguei.;'as de algodão ou li-

·
nho, com revestilnento interno de

· borracha para incêndio;, Tubos pa
ra mangueiras e semelhantes. com
ou sem acessórios de metal, ·de câ
nhamo ou linha; de 3 pOlegadas de
diâmetro, inclusive, para cima; Me
tais elásticas para tratamento das
doenças da perna; Tintas para es:

· ta�rfa d� ,. teé���s�fi'9s . tipos. «ari-
dye"..

�

';� t'
.;_"'".

;
.. ""..... rt"'" .

__

"
••

0# Jtf., •. ;t,;

NOTA � As divisas para impor- redu-
ta�ã? de gasolina comum, óleos lu- to da. Estacão' 17 hóras _b1'lilcantes, butano e propano eln .

� '., .

bruto. não serão objeto de licita- coquetel oferecIdo as auto-
;�ão nas Bôl�as, até 3G de novem-oI' ridades e convidados, no
:bro de 1953.. Café Pérola'

3..0 Premio Um taileur de linho
. \ .

Visite a MODIS ·CHftNEL

Rua ···15 de novembro, 1393

a mamadeiraDe Iasop.
grassado com legumes esma
galfos. No inicio evite as le
guminosas (fava, f,eijão, er-.
vilha). muito· nutrittvas, mas

indigestas; .'

A sopa de cenouras é um

meio eficpz para lutar co�
tra a diarréia·

O pureé de legumes deve
ser feito ii base de batatas,
onde se misturam legumes co

zidos ou crus, e manteiga fres
ca. Pode-ú empregar a água
em que forem cozidos os le
gumes para a preparação do
pureé. , .

As frutas cozidas ou crua�
.

têm valor alimentar pouco Iconsiderável, mas são ricas
em vitaminas. Devem ser da
das ao bebê apenas quando
bem maduras. As bananas
bem maduras são ricas em
vitaminas d'J grupo B, que
dão apetite às crianças.

. tádos dá Vi�ção e Obras
Públi�as e da Segurança
Pública do Estado.

.

O programa das solelli�
dades inaugurais será o se-.

guinte: às 9· horas - par
tidà de. Ibirama; 10 horas
_:_ récepçáo na vila de Jp
sé Boiteux; .10,15 - missa
campal; 11,30 - áto inau
gural da ponte pelo dr. 'J.
lCoUn e benção da mes1'X?-a
pelo Revmo. padre Fral1.
'cisco Wittwer; 12 horas -

SOFro. _;�. LEGtiMES
A criança rle boa saúde pode tomar muito ced.) a sopi

�lha de legum�s, mas nem por
lSSO deve-se começar sem con
sultar o médico a êss,e respeito. De um modo geral ela se
faz

OVOS, CARNES, QUEIJOS
O ovo é alimento comple-,to, qUe. possui propriedádes

antirr;iquíticas· e antianemi-!.caso E' per:feiti:ml.�n1;e sUPOr'
tável pelo organismo jnfan

a- til" qua!).do. prpvém de g�li
nhas bem· tratadas. O ovo co
zido é de fácil digestã':l.
De carne a princípio deve

ser administrada ap�nas o su
co. DepÇ)is a criança poderú
comel' presunto magro, �al'ne
bl:anca de galinha, figado,
miOlos, peixe magro cozido
em água.,·
Que:jo fresco ou yogurt po_dem substituir ou completar

·(ONCURSO PARA O f. AG P. f·

89

A

Que impqrtancia pode ter
um pUllho ligeiramente
mançhado se a criança ·;rem
do quintal e lava as mãos
antes de ir comer? Ql,te im-
portam uns pézinhos. mais
OU me.nos "sujos", �e fluem
tirou um ·pouco ·I)S sapatos,
se os lençóis vão mesmo ser
lavados? E qualquer uma

de n9$ sahe que·o�rigar u':'
ma �,ri;:rnça .i.l lavar os pés
quando deseja tirar uma
"sonéca" durante () dia, é

tirar-lhe o prazer desse re�

pouso,

SENHORA (AlOUCA DE BlUMEN4U
.

.
.

. .. .- "

C.ontribúa c()m tun: bordado para li fei)ta de 22
de Noveinbro� Estará'a�sim.'·àu:rlliando a Constru
çi.i.o da Neva Matriz'

.

P. R 0.( U R A .. S E
. Moça ou l'apaz qúe qu�ira
traball_lar como.· garçon em 110-
t�}. Da-se preferencia a.. quemJ;tle também o alemíio.

.

Informações no Hotel Ala.-
meda - Alaniéda Rio Bran

ll.!ii,

encontro fut?bolistico entre as
representàçõ�s da Associação
dqs Servidorés Públicos' da
Prefeitura laical e dos Cor
reios e Teléglr:afos; 22 horas
- grande soi!rée dansaníe na
séde social d(� ·Clube· Nautico
América. 'j

.

Durante todh o dia no cam
po do Olimpido haverá diver
timentos popuÉliares conl bar.
racas de prentdas,

'

tombolas�
tiro ao alvo, tie,bidas, café etc·
As referid-:as :festividades

são pl'omovid�ts pela Associa0.
cão dos Ser\iidores Públicós
,de Bhu.nenlilu. ". . _ _ ..•..� .......

ça d!'! destiwados líderes do
Não devemos ficar espezi p'��. Ess�s ltdfres "irãão

. 11hl:lll<l0 a cri�!1.ça o tempo expor às pgpulações do in
wdo com ess�s problenií- terior o pensamento parti

dário. A mesma notícia dizporque, mn:to prova-
qUe o' sr. ·Loureiro Junior,v�lmeritel va�os, ti:t"a�.lh.e .._ um dos líderes garcezis,um pouco. ,la .alegria .

�om tas mais em evidêt!cia, ten�
qUe brincf!, pr�oçtlPllnçlp a do acorr�panh!ado 'O goverr
sua cabecinha com o cui- nador de São Paulo na sua

d;ulQ ck nfi,o. S� ·:�U.i�f·' . �ln"�áP·
..

BLUMENAU, 18·10w195�

CINEMAS:
ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
- A P R E S E N TAl\'{:

,......_ ..

(I N E BLUMENAU
H o J E - UOMINGO - às 2 �on.",s - HQJE
MONTE HALE, o cow-boy :favorito da petizada, num
western movimentado e empolgante:

"p R I N Cl P E DAS P L A N l ( I E SJ�
Completa a' sessão da 'petizada, a continuação do super;
ser.ado "CAPITÃO AMERICA".

H O J E - DOMINGO - às 4,30, 7 e 9 aOltAS � lIoje
A maior, melhor, mais hilal'iante ma's rica e ··luxlIosa. ze-
vísta colorida da Metro:

'

"0 A M O R NAS C E UEM P A R I S"
Fabuloso Teenico):or, {10m RRD SKEVl'ON,· KA'l'RRIN
GRAYSON, HOARD KEEL, ZA ZA GABOR,· ANN l\'lIL
LER e l\lARGE e GOWER CIIAM:PION.

Esta é uma Qpel'eta cômica, desenrolada em Paris ...
Comicidade em alto grau,.; Um belíssímo desfile de U16·
�", Lindas nielodi�s, entremeudas com romance! "O

.

AMOR NASCEU El\:I PARIS" é uma fabulosa película em
Te�nicolor, que todos ass'atírão com prazer! Não perC[\lU
"O Al\-f:OR NASCEU EM PARIS"!

(INE BUSeH
I R 0_J E - DOMINGO - às 2 IIORAS - HOJE

. Sessão da petizada, apresentando a continuação do super
sel'ia!lo "CAPITi\.O AMERICA" e o filme
rr PR I N ( I P E DAS P L A N .1 ( I E sn

Movimentado �estern cmn. Monte Hale, o coW�boy fa;�
vorito da petizada.

H O J E - DOMINGO' - às 4,36, 7 ê 9 HORAS - Hoje
Continúa o sucesso de uma das malares produções dramá
tieas brasileiras:

rrA M E I UM B I ( H E I R O"
(Improprio até 18 anos)

I
Filme que reune: ELIANA. JOSE' LEGWOY· JOSET
TE BERTAL, GRANDE OTELO, CYL FARNEY, nu-
ma dramática produção da Atlântída: '

I A vida cheia de aventuras dos banqueiros do jogo do

I bicho, e narrada neste fUme com o máximo de rea
lismo! Os maus tratos e perseguições da políeía, as

. d,ificuld�d,es de vidas constantemente ameaçadas, o

baixo mundo do crim eno Rio. - TodOj; estes empnl-
gantes aspectos da vida dos banqueiros de bicho7 são
desvendados com o máximo de realismo, nésta super
produção da Atlâl1tida, que é "AMEI UM BICHEIRO"

I Unta película. real, profundamente humana,

CASA ROY4l S. A. Industria e (omércio
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os snrs. acionistas a comparecerem fi assembléia
geral ordinária, a realizar-se no ((<a 12 de dezembro pró�dmo, às 14,30
horas, na séde desta sociedade, à rua 15 ri'!! Novembro 332, afim de. de
liberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1) Discussão e aprovação do balanço e demonstração de luerós e

perdas, referente ao exercício ellcél'rado em 31 de agosto do ano c.r.
rente.
2j El".içáo do Conselho li'iscaI.
·3; Assuntos de interesse social.

:mumenau. & dI;! outubro de 1953.
H. WiLLECKE - Diretul'.

CLUBE BLUMENAUENSE DE CAÇA E tiRO
Blumenau .,

J
\

Pelo prest::nte convidados os distintos Sócios para
o 1.0 TORNEIO DA TACA .

.

BENEDIKT HOFMAANN
Entre Concordia da Velha e nosso> Clube em nossa es.

tante. de Tiro ao Al�o de 100 metros com disputa de
premlOS dur'ante o dIa, que realizar�se-á no dia . . .

18110!1953, ,com inicio às 9 horas da manhã ãna SMe.HaV€l'a churrascada e sandwiche no local.
A DIRETORIA

GUIE KOECHIN SIUBENMAEDCHEN
Fuer englische Famili-e, in .São Paulo w�lmhft, ges�lcht. - Bewerbungs.schrelben mit Bild' sind zul'lchten a

G· J. A. - - Caix!l Postal 6017 - São Paulo

TRABALHE (OM A (ABECA
Se; você é dos tai,s que não gastal1� �fe ficar com osbraços cr�ad()f'� esperando l)ela sorte ou· pelo diad.e a�a?ha, entao está convidado para sér noss�dIstrIbUIdor de catálogos, ganhando assim huliretamente os S:�lS 10% sô�re as nossas v'e'lldas efetua",das nes� c.lUade. E te�a � nossa assistência matel'i;ll
par� or�a��r. a sua blbhoteca� inteiramente gratis.tasrpa.;ral,"O&G�NIZ:ACAO .. SiM�ES .. *".I<iR.
R ,.,'" '·'"C·_·;s;" �p." ·;'<":"1 �;�.,. :-

. :'; t1'i'P. � r�,.,,:,,·.�I;·; i.tIXa�, osta, ..8'.- MeIer':'- D.1(.l':ed,'j�.' .

--"':'·t� . ",:-!�
J �'.

�--------�(------��
não ficará <!lmente sob o crité.1'io
de funcionários �duaneiros. Qua".
':0 às export(,\t;õe.{, talvez fo;se
m;,.is conveniente seguir o ·critétio
que já vinha sendo aGIOtado, ,,,to
é. fixar o preço para cada produ
to na exportação. corno já . nnM
sido feito com II c!"l'a. de carnaú
ba, castanha do Pará·. oIeo

.

de oi·
ticica, mamona e .outros produtos
preço esse naturalmente mais ele
vado que os anteriores, visio já
gozarem do premio de 10 cruzei-

ros por dólar.
Isto permitiria

pl'odulos gravosos
auxiliar alguns
que, mesmo

com o premio de lil cruzeiros. in_
convenientes. em que Os pequenos

saldo�, destas exp.rtações fOJl>emV�!Udl(""S no câmbio livre. Estas
sao as observações qu� tenho a

f�zer ao método e creio qUe leva
raO vantagem para o seu êxito.
Quanto ,à sUa repercussãó no

c�sto da vida. não vai dependersomente do plano. Críticas quese teem levantado. mesmo anteS!de :ntrar em vigor" não procedem . .o deputado Herbert L •

d CO. '. ,. e"y.a amara, dlSse:·. ·'r. .

• .': .

"Todos os m:tigo::; "':,XPoltáVi!iS
scfrerlio uma alta". Or�. ·jsto não
proccde. pois os ·prodt:.los cb�ma.
dos grUV{)S"� nu iª �inhE!m preços
ou :não. pod;am ser Q.1."Por;ado�;
portanto, não haverá alta nestes
produtos a não Ser O café•

Outros com premios de 10 cru
zEirop, como sejruu· os óleos vege
tais, d!" algoc\;ig. Qa�ª.çú, smendoin.
etc., estão muit.o acima da parida
de internacional, visto que o COt1�
sumo interllO ê ·m;ll.ol� que a pro
d!lção. DI; re�eref\llla às jmporm�
<;6es, tambeln não procede a cri,
ticll. pois é uma ilusão pensar q�e
os indu.striais importavam S1Ul!l
mat�l'ias p�J.j;n�s � j191� 9�çflll"f

VENDA DEISTE DIABIO
NA ENGItAXATABIA

PQNTO ClUfl

H

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Oblive<ram OS inglesés .. ilo na 'i .,,< �;·� ��-ll

I d
.

..
.

<I•• s.ú", P......... ,

exp osão. e nova·· arma atumlca :'��:§:'d::;':=i!,
Reallsou ..se a experiencia na Buslra a \ I ra� n,o 89. - Atravessa I

, LONDRES, 14 (UF) -

01 experimentada com êxito tificos d: exper-iencia para II !ec�I==�: ��io14u:r:::�' '\
Ministério de Abastecimen- esta madrugada no campo seu estud e ao mesmo tem-I
tos anunciou que a Grã-Bre 1 de provas a 'noroeste d'e po anun qu uma segun-

\tanha fez explodir hoje u,
�
Woomera"., . da e ma potente expio-

ma arma atômica no eam- DETONADOR ealizada "breve-

po de experiencias de Wo-
.

LONDRES, 14 lUP) -.A mente".
.

omera, na Austrália. mensagem dos cientistas bri Esta f a: segunda vez

O ministro Duncan San- tanicos, informando ao mi-l qu ea G -Bretanha €xpe-!
dys disse que havia recebi- nistro de Abastecimentos,

\
rirnenta as armas atômi- l

do a seguinte mensagem do Duncan Sandys, do êxito da cas, A pr �ira prova foi e- j
chefe das experiencias atô- explosão atômica, efetuada fetuada a um ano, nas J

mícas brítanícas, sr. wu- hoje no deserto de WOOU1'e� "1'
.ílhas de Vlonte Bello, em'

liam Penny: ra acrescenta que estão sen frente á sta noroeste aus- i
"Uma arma atômica foi do reunidos os dados cien- traliana.

-

A N A'Ç A O
íi.ed�çiGJ Adb:hlntrAçio � Oficlna.: S..il 13M P�.a. ..

Ilil _ Fone 1092 - Caixa 1'6!iíal. U.
.

Diretor!' l.\!AumCIO XAVIER

Kedstç.l'; RAUL FAGUNl)ES

liXFEDIlIDlTB
AmmatiU'l!.!llJ

ANUAL .,. • •• .,. Cr$ 150,00
SEMESTRAL ,. Cr$ 80,00

N.o 'AVUL?,O Cr$ 1,0G

Sucursais: RIO: - Rua. Rodrigo_Lisboa, 12 - Fone

<!2-5953 - SÃO PAU L O: - Rua 7 de

Abril n. �e _ 0;1.0 a.ldar - 'Fones: '-827'7 e t�4 I &1

BELO HORIZONTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A·

LEGitE: - Rua JOãD l't!ontanrl. 15. CURITIBA: -

Eua Dr. MuricI, 708 � :!,o Imdu - San 23S. JO'IN.

VILE: - Rua S. Pedro, »Z.

PRRDA

CAIHRIAIS I
Pub licaclã a lista de p dutoil
lexportaveispe/oplano«A anila»1

DESDE 1874

UM NOME
Mel! queridn Chefe e meu grande amigo Dr. Getuüo.
Leio nos Xlli'l1ais que, antes do almoçu, na EU"lbaixada {la

.Espap.ha. o magnifico Lourival Fontes foi condecorado com

li Gra Cru .. de Ctsneíros. E mais. que o Marques de Pratt de
N:antoulliet, logo que em seguida pediu-lhe para colocar no C:"-TE?OllI.A '''2''

"

de carne; Farinha de peixes; Bl'o-

peseoço de Bom Carlos Ohíar!n, a Grã-Cruz da Ordem de Isa-
Cerd1as oe Jav�h; CI.Ulla�,d�s; mo: Iodo puro sublimado, \li ou

bel, enquanto eurõríce, batia palmas Dom Chistovam

=
Glanrlnlns e órcaos �e �n:mms, �es"ublimadú; EnXOfre puro em

bn, duque de Veragua, descendente Ilil'cto do navegador' que fresco�, cOll!1c·bdos. fr,gofl!1cndos bnstf,e,; ou narms e rnotdo: Splênioi
CtU 1.19:�, deseuln-ín a Alllél'Ít':l.

• exelustves secos ou SÜ�J forma de 'früúl';o; Carhnnatn t! matatôtdes do

'!lelHlis da .(�hal'lr!tte Russe, foi il'radi:ul0 o seu esplendí-
extratos; 11,te51in05 Itripas).•1e o- grupo ,1<1 carbono e tio azoto; Ni

do .d,'SCUi:SO. em que nos lllnstI'O,�I, .lIuma arra,ncada feliz, que
vi nos: Bexigas V[ICII11S; Ft.rmh,a _d_� trogênio, Al'gônio: Gases comuns,

O!t'hv e.n�os !) .m.undo novo !1P.!a II' inquebrnutável e pelo espi figallo para rncões balanceada., simples. exceto hidl.'OlIênio, oxígê

ri (J ,,\�l,?'lJnarl{}. de Cnlombn, c }leIo :U'I'OjO pioneiro de Pe 1
- Borr-achas sintéticas (etastómeros) nio e cloro: Gases raros, 21. e.: Me-

Alvftl'es '()a:'lu'al.
.

-
,

(rO
sólidas; Borrachas síutétíeas Iíquí- tais alcalinos e afcallno-terrosos:

Na el '
' , c t· b t Outros metais e metalôídes: A'cí-

• �.qU a mesma nora, estavam reunidos na sala da As-
das (peso seco): OI' ,I�a e.m l�l�;

semhléla <10,,8:8 OS corretores de valores sob a prestdeneí
Tabuinhas pnra fabrlCaçao de Ja- dos e anidridos, exceto 5.1302 e

do 110SS
'

1 .
, . ,lCl:t 5,12.12', Hid'rO'xidos, úxi(!os e 'peró-

_

'

,o l}ueru o aUllg.o Osvaldo Aranha, tratando da revira- pis; Corozô, jarilla ou marfIm ve··

volta l11'ovllcada no nosso (;OnlÚl'CÍo extc!'ior
•

gelaI. Pasta quimlf:a de m,ndeira xidos met:.ílicos, exceto 5,13.00 -.

Em,. :·�'all�o, {} dohlr flue se comprava 'n� semana assada" ou ,,;·IuVlSe, sulfito; Pasta quirnt- 5.1302 - 5.13.34 _ 5,13.36 - . •

� .cr! .. �.:J:�O,. passou a ser e01:Hl0 no câmbio negro a �i cru- ca d madeir" ou c ..1u1{Jse. nilo �ul- tU3.4/1 _ 5.13.50 - fi 13.58 e.••

Z�lro". m.ln1cnd., se Cl'rr:Hjos os guiehets da Carteira de Câm fito; Gomn ndY3!l;.mta; Goma ál'a· 5.13,62; Sulfetos. sulfatos. Tlf'rsul

blO (lo 1�R4 ... biêa; Vite-rlta (e�n·t.tanftto dli� bi1l-h) fato e nlumens Sulfitos, hidro.ssul..

natural)' Giz (t"t1'tJOIlIlto de C'áleio fitos I! bipossulf,tos, exceto 5.14.30

Nestas 72 ]WrâS !IOSSO lhe afil'm:u' que foram realizadosne-' - 5.14,3a -5,14.61 - sendo "UO o

. •
.

t b
- natllrnl) em bruto, cm ped1"o� P.'I!- ... �

goClOS (OLi neg'oclalas?), de alto lwnlo, em que os ti aroes ga� <1
,- d

'

n ::;.14.37 - sulfato de 'alumínio -

1 '1'
-

I' t· d f
- acc·" c em pu. n"o prCJ1nrn o; .,a,·

TI Jal'anl 1111 110CS ((' (;rUZClros,. ]JOf(jUe eon lnU:ln O a con usaI) rit; ou Iln,'Wna (sulfato de bário
Só o' tipo isento de ferro. Sais ha-'-

oS espeeuladltrcs :-;oubcram ttr:ar vantagens pelas (luatro

la-, tIS li t' I
• . logenados, exceto �15.11 '_ 5.15.40

do
na ura); • li a 05 (e al'semco, na- -

s. . .

f
lurais (realaal' ouropigmenl,,}'

- 5,1543 e 5,15.61; Sais de ácidos

Um denutado ederal que. entrou grosso na marmelada, C' l't t
b

l' (fl 'd 1
•

metálicos,' Nitratos. nitritos e car-

l . f-I ' ,
. , rIO I o na ura uoretO up o de

C Po{ ena azc- {I vorque e, Lambem, homem de negoc1os, diZIa

l-'d'
",.". B

. bonatos; Outros sais mineirais ex-

abertamente na porta do Jockey Club:
.

>0, 10 e • .lw,ml1llUl. ora.X.' tmc"lou'
•

t 1 (b t d d t 1
ceto 5.18.70; Metais preciosos em'

_ Enquanto I) Getúlio, na Embaixada da Esuanha esta r:nca. ora o e 50 10. na ura
estado coloidal; Amálgamas de me-

metendo o malho no imperiall'smo ideolo'gl'CO, 'faz-endo hI'nos
nao .refmado; Asfl'lto.e betume, na-

• t K' I 1 h f i
,tais. exclusive os preciosos; Metais

nos Villculos hislol"Ícos e espil'ituais, e enquanto há o treme-, U�Uls;, !( �e � UI',
.

ar nh�s iO:- e metalóides tom {!�tado coloidal.

tl�eme. na Su_ucl'intendencia da lHoecla e do Credl·to com re',
SeISj dl�.tcmllta

... t.elTa de InfUSO-
l'

'

.

, p .

t I' lh
exc USlve os preciosos; ;Fosfetos;

eafé comnrei café. conmrei cafe' na b I'X
• -

d' .'
nos. errp.s 51 lCU!S Beme allh�!',

_ _, a . a, que Ja ven 1, na l' d
-

t f'
Carbureto, exceto 5.19.71; Hidro-

�llta com ose houvesse descoberto, o -ovo ele Colombo. . . I
ca c�n,a �s ou nao -

u�os mas,
carbureto." seus derivados haloge-

.Volto .

a dizer-Uw meu qucrido presidente, com ou sem
tamlsavelS em tela ,de :"31s de 20.0 !ladras, sulfonados e nitrados, exce�

'jll'cüncenclas, {] qUe' se fez nesta últinla semana, em confron-
malhas por polcgaoa lmcar; Anu-

to monamer esbrênico e as' classi-

to eOlll aSI wainerad:�s. é café filho 0\1 e' pOlnto'.
anto {lU asbesto

..en.l .bruto. lavauo
I

ficacões 5�30.53 - 5.30.54 - 5.30.55
E tIuem lhe di� isto. é c cCl'tisshno das horas incertas

ou &ranu ado; Mm�rl?s. de CObre; -

-,- 5.30 56 _ 530-7-
, Blcnda e 0utr;;õ n:mc.\íOS de Zlll-

• ,,;) 5.30.61 <:

co. Cassiterit? e outros minério:;'
5.30.62; AlCIJois, exceto 5.31.00 -

de' est::mh'J: R�talh(Js., residl'oS, li- 5.�1.01 - 5.31.05 - 5.31.20 I -:-

P. S. '-:- ?gen02r.1 Brochado da Rocha, lideI' do PTB (ou e
malhas e fragmentos d" Cubre; Re ..

5,,,1.32 e 5.;"\1.41. Aldeidos. ceio-

"'X l' 'le-"? . �.,.., 4. •

t t lho 'd O l' II f
nas, auinonas e �ellS derivados 11a-

,",
-

1l ,1.) aLjH:S2ntO�1 um pnJ]e o que não pode deixar a s. resl u 5, una las e ':rugO'
,1. 'ar e t'

.

t � I b R t
logenados. sulIonados e nI·trados,

_«.1:::_ l:- _ O._�- ti _11 €�r_çtl ?0010: autorjz::lnr.1o o- gouAr.l1.,;".,. .. f-e nlen o Ii� c 11.11'':1 o; i! alhos. I'Esí- .

J �uqLpl u: c. casa do lIlesqueciv.e1 Antenio Cal�los' enl duos. limalhas e 'fngm�rd,os d'e n. e=:_ceta 5.32.00 - ).32.20 : 21 -

,UlZ ��e �Fora, ,J,.gl:al�dE' lVlarech'3.1 da Revolução de 1930. lumínio: Retal!1C's, r.esiduos, lima-
5 . .,2.40 _ 5,32.58 - 5.3258':"" • -

Esse ",rande r,r aS1121ro, manteve-se semore na t· lhas e frügml>ntus de zinco; Rd'l-
'""""",--&..;:;,::riJ. a..

lude de 110íl" �ln
"

b Q
- sua a 1-

------- .----- -

.

'

, 1."" (le em. uando convidad') à p t" lhos, r"síeJuos. limalhas e írag-'
p"l' de 111')\'][11" t . t

ar lCI-

. 'd:'" �l
c ��',n ?�n 1'a O seu. governo (não falelllos I mentos de dqu',I: Prata fina cm

,
..,tiJ �9 c,e Ol1tl1blOI. I ,,:cusou-se a ISSO de modo terminan I

hruto para fins industriais, exceto
,

pe. n_ te-:se.,AnIomo Carlos foi sacrificado em 1945- pa,ra joalharia: Platina fina -em

,orCluec1nfe"c1c'l<>rj"m .

S
' ,

P !: ""{'" ", ',.�- c. ,,' ocraeIa. ervir de insil"1.1nlento bruto para fins in<1ll1striais, exeelo
CC 1,0: �[XO; dquele QU2 semore se manifestou mn ad� para joalharia: P:I1ádio em bruto

versa !'lO 1nnu!YLCIo '1:1 P'__
"

. .

fy, ser '

� e

•• ,.e, . a�"o que o grande Andrada sou-
paTa hnM lt,·.Iuc,l/(Jt'is, ,�1(C('to para

1 'b d
em ,hdas a� cClntunturas. e S,9U amigo leal e co

joalharia. Cohre em lingotes lin-
a 01'3 ar �lnCP1"', - guados, pães, blocos. CUbOS: Ifle-

.

--;- ......_.. -+
'
trolítico, ceado E' fundido; Ahll ,li-

i nlO el11. hngotest linguados e p&es;
Chumbo em lingotes, linguados e

pães: Zinco em lingotes. linguados

e pães: NiqueI e SUMS�llg..." TI:J:H
balhado e não traballlado); Oleo

de palma; Gasolina, exceto, 2,82,20;

Aguarr;Js artificial ou de origem
mineral; 0le05 e gra"as lubrifican

tes inclusive misturas Com lubrll!
cantes animais e vegptais: Vaseli ...

(graxas mÍne:r:t:; br-.-tn(�ng ou �lJna·

rejas); Parafina bruta ou impura e

refinada ou purificada; Ceras e :re ..

sinas. minerais ou fÓ .•seis; Alfalto
<lissoÍvido em nafta (m"lt", ,� pislls
falto): Massa alftílli,ea (mi,;illra dle

asfalto com 3miant(J): Bubno, eru

hruto; Propana. em bruto· Bt\(:u�

lhilll; Aveia. con1 cn�:ca: Av�ia setn

C:lS;!ti, para indush iaíizaç50; Ps.*'

blulíl, cereal compl)sto para fins

lliététiC()s: Curnal'inha ou fnrlnh.

UMA GARANTIA

COMARE
/

: DietilengUcol; Eu
Monoácidos :1('1-

ellcos uão 5� .rrados; A'ciclos Ma�

lt�ico� Anidl'ic. Malelco; .A'ciClOs

bf?llZÓieo e eh ,miCO; A'cido II1ucô-1";('0: A'eido lleílico: A'ercos l!:tl-

"co e anblco A�Wm nonê�co � .����������������������������������������������sulronattêuíco Salicilato dJe .men- II
la; Compostos orgâno-ínorgânicos.
exceto 5,36,:10 - 5,.36,M I �9 -

5.36.54 -!i,36 ..
- 5.36.91; e ...

5,36.95: Amin-. seus sais e deri

vados halogen os sulfonados e ni

trados: Amilo itia e ,aminoeresols;

'Dimetielixina, aIofanllto de benz1..

la e :fenilhid Fenois e re

nais aIcoois: :Qti1po;slOS hecteroc:t

cUcos, exceto, .,39.32 e ã.:i9.36; Hi ...

diatos di' 1'11 'ono qUimicamente
puros. cicet,,' 5,39.70; Coalho; Pro
d:![to:; sinfétJc pora cortumes· cp ...

rnitcs deriv (JS (le alcatrãô de
hllha. índiJ! nntural e lacas ar

tUiais; Prodt OS detergentes e .,

nllJsivos; pr :�'t"ações para lixÍ-

vi,s, ontendlO f.�' ,não sabão; Uréia
fomaldeído rrolOpas) em pó ou

grlmos; lI1l.''talino - formaldeído
(Mlroae) em"��ó' o,u grumos; Polie

tilao, polisfireno, !polivinílico, S{!US

dervados e ovtrCiS _produtos obti
dos por polime,,-i�çíio, exceto , ,

5.8.i[) \polistireno)'; 'Caseína e ca

seintos [el(c)u.<;Í\�e cola); Fibrina;

O'le,�', de pinho' ("pine oH"); ,Ao
gllar-ã� .natural. CÓl(ifônia;' Alca
trão \TegttaI· O'leos de alcatrão ve�
getaI, O'l,à�- de éresoto; Deriva-·
dos da eolClõnia 'e, dos piches secos

resinósos; P·'hes vegetais de tôda

a qualidaô,,; \Ícatrão mineral; 0'-
1('0 de alcatr�, parafinado e seus

tierivaefõ·.s;"'
....Ãri"'n.ia·co

-

cru, prove
niente da déstâção, do gás r,atu

ral: Terra fóss.· ativada; Argila
ativada; Levedras ,e fermentolf
para indústria textil; Preparações
para aCp.banler,Q de' tecid"os. n� e:

Fluxos para. sida ele metais; Car

gas e gr?naclõ para extinção é:<:

incêndios; Fcro-cédo e I?utras li

gas piro-fosféicas; Aceleradores
para vulcanizção .!ia

.

bO'rracha

'vulcanites, v Icanol, vuleator, vul

eazol); Gom"
.

esteres" borracha
clorada e 01 ros ,produtos deriva
dos das resins natu�ais: Dcsiscrus
tantes p;:,ra ;aldeiraS (só para es

tradas <I" .erro): Plastificantcs'
Peptooa", pptorwtos e outras ma�
terias proticas e derivadas; Ace ...

tata e nitnto, de celulose. em so

lução '(coldios industriais): Grafi
'a arlifici� e coloid'al; Negro ani
mai (negr> de ossos);, "Ta1l oil"
brúto 011 lestllado; Geradores, mo
tores, tmnforrnadot"es e semelhan
tes, quanco entrozados' em instala
ção termi,a a carvão; Peças de ma
térias isoantes párn máquinas, Q_

parRlhos . instalações elétricas, ex
�tusive i»ladores c inclusive sepa
radores .Jara a�Umuladores elétri
"OS, de nadeira e de borl'3cba, mi
cro-poro.os; Caldeiras geradoras
,te Vll]lOJ ln C;:Jl-VÜO); TUl'hina a va-

,

,._
(Conelti na 2.11 página letra D)

,COMPREi\'I O QUANTO ANTES AS SUAS

PRESENTES DE NATAL; AFIM DE'
LOS COM A MAXIMA ATENÇÃO.�.

BARRETO PINTO

Sim, se não esquecer de

que a Ma",<YIlésia BÍsllrada
deve estar sempre à
mão para eliminar 08

sintomas de uma diges
tuo imperfei ta; azins,
cólicas, ná uscas, golfa
das e mal·estar. aos

Magnésia
'Bisurada'

r::;;;;;;; .. }
/�.
,"':.�::,,",-

,-i-'--
.......

'Fóram adquiridos pelo Mi
nislcrio da Agricultura - diz
o se. João Cleophas - e pos
to:; ao alcance do.�
res, TIel �orrente ano, ;j::l. '.:Jl7
toneladas de adubos diversos.
Esta tonehgem corresponde à
segu'nte cl�ssific;lÇão por eH"

pécie': Fosfato na,tural 13.500
toneladas; superlcfatos, 8.300
toneladás; hiperfosfatos, ,

...

10.277 tc.nehtdas; farinha: d'i!
oss:s, 300 toneladas.

,

As quantidades ,distribuidas
em fí.inção das regiões, consi
de1'l3d?<s; foram as seguintes:
Rio Grande do Sul, 22.120
toneladas; . Santa Catarina, "

5.820 toneladas; Paraná, ...
3.757 toneladas; São Paulo,
500 toneIas; Minas Ger.áis, 120
toneladas.'
Como verificará V. ExCÍa.

os Estados que produzem maj!l
tr'g:) foram os melhores con

templados;' O critério' seguido
na distribi.Jição

.

foi fornecE'i'
aos tritieu1tores,-'mediante d_

presentação das natas de ven ..

da seis quilos de fosfatos na"

turais ou ,Então quatro quilos
de superf,_-:,sfato por saco de
60 quilos' de trigo em grão Vf"'l
did:> aos moinhos,

O rl�ceb'mento desta cota
não priva os. triticultorer. de
direito de adquirir pelo preço
do Cllst �, nas Illsuetorias Re

g�onuis do Serviçô' d.e Exp:m·
sao do Trigo e suas dependen_
elas, 011�n.1S quantidades de a
dubos. desde que os estoqüe:;
permlt�m. '

Aos �ii�ri('ulh;re.s qtlC tive
rem suas la vouras prejudica"
das pêl,!, gran'zo, na safra de 'Rw;;J'·'·,mn
1�52-53, ,COlll a ocorrencÍa.de_ VERTICAis;

. v""

v:d!llne'1r;,tt� compr?vada, � Cl"Í:'" 1 - Movíme.nto: deus lflitolo_g'cQ . .2 - Lanugens; ·íl;1te.,';
teno d,

". InspetorIas ReglOnals gral. 3 - IndescJavel. ';l - Peneira; caminhavam, fi � P!it�
;10. SerVl90 de �xpansão dO!

do pai. 6 - Adiante; período hi$toriCD. 7 - Hipoérita. 8
7�

rrlgo, fCH mantido o direito R .Pe!:a para acionar com pé; zombar_ 9 - Cultivar' 'branqueao<
uma cota de adubo, na mesma mento da roupa-

'

.: �',
..' '.

-- .. "'_ --_. __..._,.....;l

Qllilnto ao comentaria do sr .

Deputadi> Luiz C-ompagn.onl,
c:mtido no discurso que enca

minhou o pedido de inform3-'
ções . comentario referente aú'
fato de o Governo nã<l ,haveI'
reajustad9 O' preço minimo do

trígõ, preferindo dar uma com:
pensação em adubos, torna-se
oportuno- esclarecer qUe 'nenl
sempre o triticultor é benefi
ciado con1 esse aumento, dê

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



���a����M '5 I S b oo��:n:z:e�e:m�q:u�1�'n�z:e�d�i:a:5�;��;�Q�§�'�G;'�§�O�O�����O;�;O�O�§�§�§;§;;t�.�G��;O�O�O�O;§;O;O;�C�O�O;�;.;;O;§�O�G;O;·�dizer-Ihe alvuma coisa de no-

ar o e oln ra sem ter 8 pretensão de ter um

I
;�; �ase:O:2������ã�ad01e�= .

-�_ .. �', .�, e--' _",. k'C ",. ""'" - ,.' ft��;�:t��j�en��r�e�: :;�:;; 'DVCioco·cl·oo(o�Is:» a".',.: .8..

,

.' o·c_!__·....
a. .1porada na 'pi:'iiiii 'Ieva-nos à'là- p�h-néi;o' dia, . repoís cinco, de-

f
sistemas de depilação que per- não puderá cada quinze. dias

.lar-lhe os banhos de f!:ol, do pois sete é asím [lOr diante mítem resdlver o problema, recorrer ao d.�pilatorio sem sebronzeamento da pqla, da depi H" 11 .. � .
.

I t lamentar e sofrer de comple-.

. . .

.

�':mu 1eres .rue expoem 1m' pe.o nwnos l110men aneam;:;n�
KOS terrtveís.

.lacão 'elc.· pU1)_emente tod) o corpo e du, te:' desde a pedra-pomes com -'Começamos por dízer-lhe rame muito t.mpo desde o espuma de' sabão, à lixa fiois Repetimos, todos os sistemas
qUe fi moda não exige maís Ó primeiro dia, nas será bom síma em discos, desde o q�pila de depilação são bons, embora AHIVERSA'RIOSbronzeamento aceneuadtsstmo não. seguir" eSâ"'exeúíplo',

.

SI! tor'o em pasta ao l iquido e ternporártos. O drama.' porta. .

.

qtie;' há pO\lco's'anos; €ira a -úni -

t
.

d t
.

to, não exíste; além disso osca fcrmà de"elegànci,a de ve- n� 'f5 �Yd: c�:a e 'er o mes- finalmente a cera que é o (;,JS03 desesperados são pouquist '

m .p
"

p e-
_. meio mais raoido e eficaz. Nã.l símo-, e' representam então Ll-'

rão admlttda- 'Boje que as 0- Pode aconte qu b . -
. � L , �-nalidad,es da maquilagem nor_' .

t .rer..;. na? o � são corno voce sabs meios de- ma ,(;;x�<.!çãi} do qual, franea-d· 1
tanteuer 'as p�c:auç. es, a no: Iiu ltivcs m'''s como' VOCe vai mente não 110S !)()d"11l0S ocu-

mal são' orienta os para-o c a- to> o rd r da Y"l t b ' u.
.

� ,_.v= a, oe
_
"'" e pertur e o

ao cabeleiro todas as semanas par.! .'.' "�I,,,,:!";3;it-.ro,': é .Iogico -tambem' que' o seu sono. Nao pense que un- '"
� _lL!III!l_br·�nzeaménio deva: ser Irmíta- .fando-se possa consegutr aI,do a uma cor, 'de .·Jjiseoit.o' le- gum re5ulbdJ recorra sim-vemente tostado.

.

plesmente ao tüeo usado com
. Mu tas mulheres e entre' as fatura. Obterá L'tlTI griuicte re,elegilntiss:mas,

.

que no ano ,frigerlo e pela nanhã todas aspassado decidiram não se btoh inflamações e t)d·� o ardor te
zear, assim roseas, ou pálidas rão desàpareci'!o, resultando"fizeram. tipo" em meio' dê U,,: que .. não teria ;.)btido untandoma pequena população de "cri a, pele;
culas". E' en tão já uma ques, E pasemos ai nunca bastantão de gosto pessoal .e as Ieí- te falados peld�superfluos. A�

.toras farão bé'111 em não ex- gora existe uml v31'iE'dac1e depor-se demasiadamente ao sol
'I'alvez já tenham percebido
que algumas. ruguinhas apare
cem mais marcadas, ou melhor
d!.cidiciamente claras sobre '0
'iundo mais escurl) d.;l rosto e

isso, quàlquer lima de nós �sa_
. be, não é agrudável de· ver.

. O ��� .int���s�� ii mulher
III. ���r�Si·�;�I��tejn���S;JD d:s�f.l

5;,'�lír'l' peIles u�o bt�� s:!�;�ag!�����s�. Sb� .

:,' '.
'

I oiltx:o m?�o; a .quantidade de.

. . . sol mevltaveI.
.

-- �, �� I A !:::das, as idades,. é preci�JY[ulfas d!�nas de Casa Jul-, 80 evitar expor-se mUlto brus
gam que o peixe não tem

SUbS-, cament.e ,e muito longamentetancias sufidentes para a
..
ali- ao sol e de exporse sobretudo

nlentação coniparahd.o-o 'tom

I
sem uma oportuna proteção:.

a carne- o peixe, além de �llÍ Creme e ol�os fiUrantes se en
to nutritivo torna a alimen- contram em tal númer,!) notaçã'ô ma's variada e é de Sll� m.:,rc:�do que existe .sÓ Q em�ma importancia na dieta pará baraço da escolha; e mqualos donetes. O segredo consis' quer modo, para dar-lhe umte no seu pr,éparo 'pois, a fim conselho caseiro, lhe diremosde 'evitár que ele perca sais 'que tambem o simples oleo' de
minerais, é necessário que a amendoas doces serve'muitodina de caSa saiba·como utili- b'2m· 11:';1'·:1 'sso. Especialmentezá-lo. Nunca se deve, deixar n:s Drimeiros dias, unte-se
.() p.eixc dentro d'água, a fim fartamente e não se contentede que não perca mu to do seu eom un1ar-se uma s6 vez aovalor. Para lirar-lh,e o cheiro dia. mas repita mais vezes acaracterisiico basta empregar ai.)liéação.
o limão. O peixe cozid) tam_ Há dois sistemas de expór-s,ebem.,já não tem o valor ali- sem dano ao soL Expor-se'p:lrmentido do peixe frito ou asS seCt;ões sempre maiores, ,corlo e é permitido sómente nos ITLr;ando_ eom cs pés e as per
cas�s ?e dieta. A c�rn� do p.ei J1�.s até, a barriga rle;;tas, porXc e l'1ca em saIS m neIrais, fos CInco mmutos· no prinieiro diafatos, ferro, cale;':), e iodo. Os e aumentando. a ZOi1:i .expostapor fora, e corri tím p01iéo de peixes do mar ainda êo'ntém de dia e mdia, até expor todosúeo de �limão:··· ." ... , . graúde quantidade de vitami- o' carDo, C:m a barraca da::? - Para' ássar �}!drhár. o 1.!1a _A, quanào. gordurentos, co- p_rai? é fac_l mo "seguir esta,pelxe, convem

.. seca-lo' mUlto mo por ex.emplo. o bacalhau, tecntca, POQ'e tambzm expor-bem com um guardanapo. . Q harenq1.!,�. e outros. se toda ao .sol, tres minutos iI"..

.

'........,.-..........,..-

Jl,

I
Geissmann, filho do 51'. -Frede ..

rico e sra- Hulda Geissmann.
com a 'srta. Erta Catarina Rut

_ Transcorreu õntem a

e-I kowsky, filha. do sr. João c'srafemeride natalícia d!o jovem Margarida Rutkowsky;J-oão Carlos Waldrighi, filho
_ do jovem Herbert Stahn,do casal J-osé-Irine Waldri'chi

ke, f'i lho d-o sr. Henrique e sraresidente nesta cidade. Emma Siahnke, com. a srta,
- Fazem anos hoje: Elsa. Schumann,

.

filha do sr.
- .a srta, Maria Azevedo, da Fritz e sra. Luíza Schumann .sociedade local;

_ do jovem Teobaldo G.;- a srta, Gert Maul, filha W. Wagenfuhr, filho do sr,do sr. Harry Maul; Walter e sra- Leonor Wagen--- Ia sra. Ida Schipmann, fuhr, com a srta�' Ecleltraudesposa do sr· H. Schípmann; Passoalrl, filha do sr, Temia'
- a sra- Ameüa Correia, es

1'0 e .sI'H. Alma Passold, eposa do sr. Isidoro Correia;
- do sr. Alfredo Baron, COq

- a sra, Dulce Machado, es- merciál'io residente nesta cioposa do sr. Almir·Q Macha- dade, com a srta. Lydia Corne,ctn; lia de Zutter filha do sr. AloYí)- a sra. Ana Viana, esposa e sra. Rildgard de Sutter.do sr. Emilio A. Viana;
- a sra. Emelina Richter,

I esposa do sr, AlwirÍ Richt.er;

I
-- o menillo Rubens, filho

do sr. Rubens Konell;
;- o sr. Anselm.o Mala, resi

I dente em Ilhota;
- o sr. Alípio Fernandes,

comerciári:o residente nesta
cidade;
- o sr, Frederico Strubel,

re-sidente em Iúdaial;
, - o dr. Jefferson Mattos, ci
l'urgião dentista radicado nes_
ta cidade;

l
-- .Q sr. José Marques Viei

ra, sacio da firma "Vieira
Bruns", desta cidade;I - o sr, G.erhard Kalttmai

t I er, residente nesta cidade;

� J .- o. sr. Herman Sutter, elo

, I comercJü local; .

.

-_. {> sr. Júão Hoireclter, re-i

sidc-nte. nestu cidade.
.

- Estiveram' hospedados na
-'Farão anos amanhã: c:dade:'
- a srta· Mar1is Wahldieck, - HOTEL REX: sn::. Saul

filha do sr. Bruno Wuhldi,eck, Rangel,d'e Melfo, Erich l"rie
industrial residente no bairro denthal,' Menelás cCostis, Bo'de Itoupava Norte; tho Bennheim, Lothár l'oni:_::_ a srta. Iolanda Holeiz, da wass, Fl'ancjscü D'Angelo e
soc'eqade local'; sra., Jacy Gorl-WS de Almeida
- a srta. Ida Karin Fischer, e sra., Henry FC Doux, Wil

filha d'o sr. Frederico Fis,- lem Lodewijk Reil, Franciscoi cher; Estralla Dantas, Huard Robert
UIi' m'delo mUI'to prat:c e bo

( E I t·
.

-I
- a sra. Maria de Souza, es J. Georges e familia, Hugo.' 1

.,

'
-

.
xce en e vestIdo para usar a d J' .�1�O �'o .que 'll�j� oi,er emos Um vestido de saias bem l'Orla-1 tarde em tüdas:as ocas·ões. Jo,

posa o sr. ose de S'0l{za; B. Dlefenbach � sra" Gecy Das leitoras. A sas,a e c rtada das com pequenas ntangas bu vem e distinto com uma idéia I
- a sra. Wanda K10t11, es-. Macedêl, Aldo Lmhares Sobri_em _panos e a blusa tem ostu-

j fant.es
'C gOlas l'edOlidas, SH\'

Illova
no decote, fazendas em! Dosa do sr· Julio Kloth, resi- I nho, Philippe Liechty, Tád.eufas �as costa? e, n7 clIte. gestlvo � el!!galltc !lUlt as duas t�oiitl'llste e mangas curtas dente em Ribeirão Branco' \ Dan'elewicz Osny Ruff' e

Gola es}>o-rte, cmto :tIl1 rradu Il'lna,s da casa ' <
, L S. : '. . ,

na frente
.

I
- a sra. Maria Lidia Silva, Ludwig Luethoe sra.---

'_ esposa do sr. Osvaldo Silo - HOTEL HOLETZ: srs.'.>��..., ������';'f"i,���.,:��.....��'§.���..";;.-;.;' Prepare tio.
,va; Nelson Bianchini, Alfredo

'
. . .'. ,

.

.

� O futuro de � - a sra, Edith Rotteweiler, Lemjes .. e sra., Aroldo' Bitten-t� nu fHba j esposa do §r. �il!i. G. Rotie- j CQurt. J,Wancilio Fil!lwiredo e.,

�"H-'O
�' Wê lei:-' e sru., Acides Nun.es ONveu:-:a,

.

.

.

• R IZONTE � dQndo-l.'J.· - o sr. Antonio Bachm:mn, Sigfried Reíchel't, tenente Er-
. l:' IOFOSC 'L residen1.e nesta eidade. nani Vidal, E, Lima, BelleditoF ÇA' SUAS REFEIC,ÕE,S NO

.

� li

I Cast'lho, Hercilio Ramos, Ede
. �. ·(TOífll,féslnCJId.)_. HOIV.ADO gar Panoch, Lourival G:0mes e

RES URANTE ACAYACA I· \ _::_ COl'i1 a gentil srta. Nor-
Luciano Pereira .

.. �. ... ..
,

ANDDE' MARTINS
�

::j::::dio�:l� ::��:,:� ,�a !�!?!2t�� ���ami�
. 3amento. lloje. ii) sr. Max Kli- na D:<i!> "Distribllldor em Sta. Catarina
g l) A S tzke, fUllCiol1ário da Agencia - A' falta de vitamina D,

I CIlY:lltrafJ��., S, Af'AMADAS CASIl\UltAS do Banco Inca, de Timbó. na alimentação, é a mais im_

I, @ " N O BIS n CÁSAMENTOS portante causa da carie den-$ . , '

I N C taria. Essa vitamina nãl[). só� M F b'l I II -;J arfaria Civil destaRIGOROf AMENil'E fAMUI'R�} arca' a rl (a me lor I.

'I preserva os dentes contra aJS1 . I iii. A � casimira do nl'!1sil ! =ldade, .realizaram-s� ôntem, earie, como tamb\2m até� se

PENA g.' - x -
us s:c>gUll1:es consorclOS:

I gundo alguns autores, auxiliaAYACA,í AV. AFONSQ
�

Linhos e aviamentos do Jovem Edgar Hans· a cura dos dentes cariados- .

� para Alf:lIutes Use leite, mauteiga, creme

����oo

BELO HORIIONI,E, -, � Rua ){V, �o.� ex. Postal, 3118 i: II : �:õnõ:Eeo1d��o \'j ::�::i�ii�::�O: !!i!:�l���i�,,,,, .'4��!;.��'4���1�;';�f.."t-��� tB},UMENAU� iJ IJ sn..vElHA vitàmina D, 'neoessária à
.

saude dos dentes. - SNES.

Tomando diltrimllcnte um cálice do óti�nofi I 'r ·TE1:. estomacal ".BOM CAMPO" da
"S O I.. A lt L 'r D A'"

V. S, SKMPRE SE SENTIH.A· .BEM

.

- Est.ão em f.estas os :;eguin·
íes Jures:

Para Você
NA�(IMENJOS

- do sr. João Candido de
Souza e sra. F�lisbina de Sou�
Ui, com o nascimento de u'a
menina,;
- d'o sr· Bruno Deschamps,

e sra. Hilda Dt;'schamps, C'Üm
o naseimenfo de u'a menina;
- do sr. Engelhert Bonse e

sril. Hanne Bonse, com o nas'

cimento de u'a ,mellina, e
- do sr. Rene Laux e sra.

Eva Laux, com, [) naséhnento
de um menino ..
- Esses nascimentos ocor�

reram na Secção de 'Materni'
dade do n"spital "Santa I3a.
bél".

VIAJANTES

".

U C O e s'-.li
, ..

. ,.

,.

ASTRAL DO DIA

EndeJ;'�tl) '1!�lec "IN(:()?"
. 50.00,0.000,00
40.000'000)00

llor Raga Swami
18 de Outubro-

I Db maravilhos;:J para tudo!
Lua, Sol, Jupiter f! Neptuno
garantem sorte em família, em
viagem, em, cOÍl1pe,üções, 'i. es·
põrtes, ,dinIrªiro:'" PIÍklicid�de, :

{prol��g'a:tÍda/ revelaçõ�s - seu

,sa�jdilaii:'- pr;hgio'S sonI�bs ait:� ,'� .,' 'i.: s.- � ,

-.tos,:idr;�is, Os ;ma-resj.€stãõ.em
. \;eu', elem";ilto. 'A maúhã é bóa
bmbem para assuntos imobi-
liari.[JS.

OS NASCIDOS NESTA DA
TA - Possuem sabedoria, CO.

I ragem, : Hp1i,dões musicais e

·�iellti.fi�;'s'" Pí�deJ��. táfr1bem: �_'
�xC):i;er' c::':i·go'.público.; Silo, b)�m

-' s�lceclJdos'> e � d'e-'ifl:utam� l•.;;i\ga
I vida:�'

.

r

por Haga Swami
19 de Outubro

Lua; Sol e Jupiter radiam
magicas fluidos�pái:a i�l.dO! Pa
l'a leis, finanças,.justiça": .utivÍ .....

. ... -
. ...... ... .�,� -.

: :.datl.es ao ar livre, .viagens'. CO ......
O;;;"'�" 'l' ,.;. ,., LU"

I'
p.�t.��?�s,�: proPa..g�lfd��;,�j�l'll'�iS, "

hv�:.o�,}.cultura,J"diplomae;.ií: e f
't \;o!V �d

• '1'''''''' o,. " ..111 eresses, e-'_:familia;'-;"J"!\"" '-.".' �" ..

os NÀSCÍDOS NESTA DATA - Possuem capacidade te"

I n,ur eog
H mUFl<'l.rde 'Su;mnad-eJ:,Slca, s?-o benevolos

._ proteto-
•
r,('S da fami1ia e dos amigos.Gozam saude � fortuna. .

.. '

Telefone'·n.e III.,.

C&I:u PAtaI. a'l .

t'� - "IALAtrl"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Vasto erde x .Haití e Vera Cruz x Floresta·'sã�ô
8s:iegos desta tarde:emTeslo Cenlral e .. lumenau
Es.etaculo suuestivo·· no . Bairro da ... Velba - Defrontam-se novamente dois �� grandes rivais

Estão pfogramadp.ls para a TestQ': ,Central, dois cotejos

I
gunda divisões, senão veja-

f
:rolio Pessêa; após ficar Inatí- rá situar-se nas dependencias 'Cl'W� ESPQrte Chlbe vol��!'ã(),- 'do '.resto, .. ----------..,;--....,.,....,.,�--

tarde de 11O'e tendo como ee- que muito :t:ro:t_;léte�, .ambos. mos: vo por algum tempo, reapa- du Estádio Curt Hertng, }lal- hoje' à Í'tl'(jc a manter contac- (!ualldo ria Segunda Dtvi- ENTREGA'IMED'IT�A'J ,

por UID:ll coíneídencía ínteres- VASTO VERDE x HAITi reeera ante seus inúmeros a-co magnifico para espetáculus to com a uelota t'nfrcnt.tndQ são,:lG representações. alví-ne -

.

sante, tendo como, protagonts- . I f�içoªi10ii, ·jQ{mndo contra um dessa espécíe. em seus duman.us uma equí- gra e alvi-verde (lispufavam
tas equiyes da prrmerra e se, O quadro tri'color da Rua time que reune boas ereden, VE'ft.A CRUZ x FLORESTA. llc qu,! vem f'> Ci n-r wrntl., entre si a hegemonia de nosso DE PISTõES f ANE.,.I.S

,�' , . .

ciais e qUe reptlesent�rá o Ha í- Inativo 'desde .o término de, numa das !,,:d"rf's 'surllrez::l'j futeból varzeano c sua.. rívali

t ·lrjq�B prftmio� . motociclislicn . PrDs�ócim O s. t �;�i�:�:�ª��;;Z::�:: ����?;�':;f:�:;�:'$�j€:��l�:·�2i::'�:;,�PJ�� �g��Zu�:�;.;,�:��r���ii: MA U.Q N

Segundo nos informou um

I
Moiociclistico Pro:sdócimo, S,

f
um oficio neste sentido, afim I e� �egundo lugar no TorneIO em certa ocasíâo, a }Jl'opordo-

altO-, élJ:rigénte do. Moto Clube A. Df.I pTirneira qumzena _de de que se�an:t acertados os I IniCIO que a LID promoveu

'_:":=,=_,.,'IllltllIII)JIIIIJIlJllJtllllfUlllllfUII.llllfIH.1�lllllnlmllnlutJll"'llIIJIIUV':::r_:_"_.
nar arrcc!ldácãá 6ullcri"r a 10

de Bíumenau, t?rn�-se ?em d�zembro. Para tanto, �nyla- detalhes fma � deste

empOl-j
nesta te,�norad,a e �o campeo-

_

ir!il cruzeiroS.
"

.

provável, a reahzaçao ainda rao ao sr, Pedro Prosdóeírno I gante acontecimento. nato OflC!a�, QlgaDlz�do pela

Maternl'�a�e Els�, e,t� Koebler
Lngu mais, intervindo num

este ano do "1,0 Grande, lVe-l
mesmn entidade" multe e�bo' ª _;

ehóque de proporções gigan,

mio Motoeicltstico Prosdócí- ra sofrendo alguns l'evest:�;, :::
- teseas, as representações

.

do

mo S. A., prestigiósa institUi-I
sempre soube

..

se cenduzfr E .;: Vera Cruz e Floresta estarão

cão comercial d_:os estados do JUTOMOVEL (LUB DE �B�UMENAU
com ,l!pertQ, �l'Hgmdo d� :1(1_ � J ..IlBDIM BLUME-NJUJ :: oferecendo aos seus aücíona-

Pàranâ e Santa Catarina, I A ... v�r�al'IOS mªlS categorlzado� =: :; dos um acontecimento eS}101'-

Por ocasião das sensaciona's I -'-"-- Resultado da eleição da nôva Diretoria __ roU!t? empenho para c�leg'ar a E .PAR'roa - PARTO SEM DOR _ GRAVIDEZ I: :: tivo digno de nota, levando a

corridas do. mês passado, com yitona, �nt'rgr!l�-np Jpgad?- :: __ COMPLJ,CAÇõÉS
'

__,_ :: Testo Centra), 1Jo1'. certo,

as quais foi inaugurada a "Mo_ í
res de m,bs�utIYeI (�1tegorla :: SERViÇOS FRE'-NATAL :: grande multidão de torcedo-

to-Pista 'Prefeito Hercílío De- Para presidente: João Pradi - Reeleito; e em suas dlversas Iínhas c- :; CONSULTAS ME'DICAS DIA'ltlAS _ • _ 11 BOBAS :: 'res. cujo Interesse pelo chÓ-
eke" o assunto' ·foi debatid0! Para vice-presidente: Alfredo Pfeiffer _ Reeleito; xiBt� bom entendímento. = :: que sensaelonal é dos maio-

entre dirigéntes do Moto Clu- 1.0 Secretário: Adolfo Woerner _ Reeleito,'
.

E' co�tra !UP antagonista de �mnmlllllltlllllnfllmIllU�lIIli1l1nIlUlUlJlIIIUnlfllnrllunllllllnlllU'
- res,

be de Blumenau e o sr. Pedro �anto respeitó que o Vasto· ,

P d;:
, ..

a 2.0 Secre�rio: Sebutião Wanka�Re�eUo; V�dev� }ubr hnda w� �������-�����������������������������-

ii;��1���f�:��Eedeaai��:�� �:� �:���:���:: ;���a��r�e��=i� :e:������; ,rã�1!'à���i.�/r���r!J?���b!l���1 Sa houve bn'alo n'asceu ele' ·na bal�xadava da nóvel agremiação sedia: Biblíotecário: Hein Willy Estevão,'
esportIVO �e Bl?�1.enau e d,e .f,' . ti,

.

da cy Rua Itajaí, .no sentido de manter s«:._u presüglO como

Vl_,!
. , .

l':oalizar em, sua piStll uma sé- Conselho fiscal:· João Manoel Estevão - Lindolfo çe-c.ftmpe�o do certame da se- CDll1 grande surpreza, ouvi- jJrimeira mão ou não, an�m" Sehastião Cruz. Postl-'fir,llllEn-
rle de eorr1das de eárater in- Gomes - Achilles Hass; gUlldpna de l,953.. • mos no )Jl'Ogruma de Rúdio Es_ damos a r.�dl z'Jção n') discu_ te. nptou a Dll'l'toJ'ia do "mais

t€rest!idu-aJ,' pro.ntificou-se a Orador Oficial: Dr, Arão Rebello - Reeleito;
Pl'omete l'eve:llh�-se do maIS

r portes Atlantic, edição da nu;- tido premo amistoso. qu.erido" pejo cancelamento I
arcar com as rr::sponsabilida_ .

1
. -

L B
acentuadiO coIolol'ldo,. pO,l'tan- te de sexta-feire: últiIna o Se o fizemos, é porque tiv('� do match, por estar sofrendo

des' de -seu- pa.trocÍl1i.o, tão 10- Secretarwu a e elçao o snr· eão raun. to, ,� d1::-e1o ent�e !'!l'!colmos"

I
qll.al obedece à esc1atecicia' 0- mOf\ oportu!li(h,de de ler o reparos o mur'1 prlncjl�al dr

go o M.9.B,_ fIxasse a data de A DIRETORIA
e

_ alvI-�ubrOG rlOs.ule�ses, r'entllção de nosso ct)m�janhei- conteúdo da ofi�i) que o pró- seu magní-t'ko ('sládio.
sua efetIv;aç;:t,2.r. ra,zao pela qu.aJ conslder!ve! l'J d.e crô_r.ica esport:va, Ma- prio Gremin EsporU n Ohm- Como se Gbse!"va, houve

Seus d1r'gehtes' .estZÍ'd::am numero de ctspecfadores d�ve ,noel Pcrelra .Impor, algumas pico rcmetE1J à Liga Blunoe- fund!lment') 11<1 divulg.lç'b da

o assunto e :10 que tudo jndi- considerações SfJ''-:::;C a inicial- [aúens,� de F'ut'�b,)l, pedindo noticia. Pode ter sido um boa'

ca, estj:io propens::Js a levar a

NOfiíJ �Itas' .2l 24, e 2� �Hsle mes as Ire.s ela�as
mente programada e mais tar- permissão para jogar na ta�de to, não negamos, boaio este

efeito o 1.0 Grande Premio '"
de càncelada partij:l elltl't:= 0- do di.a 18 d�':it � mes, hoje por- que no entanto nasceu lá na

límpico e FJo['e!l�a. tanto, com <l S h'ledacie

D��-I
Alam,eda R'o Branco, ignora_

-_, Declarou.) brilhuJl.te :OC;U- portiva F;ore.:;ta, i(lndo sua !;Q- d01 talvez, pelo sr. Benjalnilll

I da 9j nrgude "rRfa CI1Pl11oll' I1!J dr Derme' Mgpnd ���ld�l�á�ll� ;;:Jt;���a�e !���;:: liCih,ção sido �tendida pcl" El'. Margarida.

U UH. Y u U P ii ti d .!lU U.
.

O· UbliUU tl���;iJ:J�l��, ,r�!,��f,;��::' fxíbição do PB,lmeiras em!Estarã representado o Vasco da Gama do Ria na magnifica menta algum", e ma s, que

disputa " Premios e mais premia.s.. �:v�a�:d1��f�;f)d�G'}:b���:�r��'�� JO' -,nV Ie . Da. p, O'X. vil em'an a--'Va'le d(:�'ntua:', de Jn!cic, "
Conforme vimos not'ciando, :'rincir.ô 's 1:1c r�lm�,erall. li 'lllist?s (2 TJr;. ,1ll;"('11�1�·. 1'.'

que não é no�su pr0p6sito C-l.i_
a II Grande Prml::t CicIístiC-t {) rnundfl cidlStiCO movi. nando assim a '�vmp�:ição de

xar transparec �r qualquer 1'.s
"Dr· Hermes Macedo' já se e.·.I,<a-se al' I J :·"au··,:,tl� f'ln âmbito inter-estadual, o que sentimento (.üm IJ amigo :v'Ia
.encontra em fra�1co e ativo R_ ;"'011' dZSS'l m<1g li prova e prov.oca uni attiativo aindq neca pelo que ;Jisse em seu

prnntamento; pdS que é con" a versas são �s ::"f..,V :;'-'c": que maior, 'microfon�, 111.:1S, isto slrn, c."

sidfrada come. uma das maio- ,':;e reg, ;i!'.l':'a!'.� entre' ós ,Entra.:JS prêmios até agora darec.:=l' os _"a�o_-;, Já que ,-'m

rr,s do ciclisIT1l1 !íac;e:nal. A ,I' 1:'15 a de f'pj_:r) Carlus t,GII- programados, reIacioamos fi:;

C!Í.'itância a ser v"T1eida, de ,a,v€s, valntcs. pcdal:�t:J c'o seguintes:
3??,5 quilômetro:;, bem e',j' C'·,be de Reg:ltu; Va.�c:.. 1 máquina. de co.stura VI-

,I denda a grand:.1s1::iadr; .:J.:,; :,1'1:1a, do R L'. GORRELI - Ofert" da Imp.
. cClllpetição. Entr;:; Cur tIba (: L)S nesso:; clllbe,� vém Com· e Ind. Francol te' Lida.;

1:- ,"':>12!la',: ;-:: 11 Gr.1nce P!'.)YH l'I"::>arand- dS;:JWUE!'nte. ::01'1 1 cronógrafo de ouro, do

C'CJÍstiC'l "_)li l'I,,�"Yl�'-; II/[ace- t'i :nos CCllb . .1l-'';):; p.l!·a
meSIT1::> ofertante; 1 rádio GE

do", terá com:> primeira eta- sr:.',acional C!i';r;uta, l.a 1111,-,\1,
- 9 válvulas - Oferta da Gc'

1)'•• �� cidade de Jomville; co- <-IJém: da (':;',:13": 'l'. �. fíS.('éÍ
.

e Electric;
mo segunda etapa, ainda, a :én iea, entn �l a noa ("1' dj� 1 Rádio PHILCO. modelo

L ade de .J,)j.!vile e, fmalmell [l t, os vdlh,'�"jmc.s prêlnio" 31C4-X, oferta da PHILCO

!('. a tercp,,' � Clilr·1, '!'l':'a conr;- l"tO já estã·) J'.'ogramad'JE, RA'DIO E TELEVISÃO S. A.;

IWuida por lIíU percurso de l\lém dos '.:');; �. "rv's 1 Rádio marca "HERMES"

J:J.' qwló:üetr,:;s. p·:bs vias pnr'i .ipvl'ão éfl-:-Iocm., - Oferta de HERMES MA,
CEDO S, A;,

1 Hádio "EMPIRE" -- 0(01'
1ft de PINTUCCI, SPADAIU
& ClA.;

1 Rádio PONTIAC - Oíer
ta da Cia. ÜUDSON DISTRJ_
BuinORA DO aRASIL;

1 13icicleia de passeio para
homem - Oferta da FA'BRl'
CA DE BICICLE'fAS . MO,
NARK S. A;

, ';;, NAÇAO

raso

Ou1ra noticia intereBsantl�
para V;dos 03 palrneil'enses, de
,'etOl'no a Blumenau, o sr, An
lOI1 o Kucl<er veio acompanha'
do de dois 113VOS valores qll·�
muit) prov;:lvelmellte se in

CJrporarão a'09 Lmtél esm:!

raldincl, caso forem julgadas

Esteve quintq'feira última
em Joinvile o Si'. Anton o Ku

cker, como emissário do Pal

meiras Esporte Clube, Naque�
la !lrogres,sista cidJde, além dé
tEr sid::l bem sucedido em E'.:!us

intentos de c'�nseguir o ates

tado liberatório dos players
Sadinha e Jonas, o referido

:1éspol'tista encerrou com êxi
to negociações para uma apr.2-
�entacão do Campeão do Cen_
tenári.o na vróx'ma semana

a- "m Joinvile, ·'.nde confronta
rá sua equipe já algo remode
lada com a da agremi.acão
presidida pelo sr. Pedro ·Coliri.

O prélio ,em referencia, se

gundo nos fui adiantado, será
travado à luz dos rcfletores,
':.j_uinta-fejra ou sábado vincklU

ERICH G.

ra corrixir defeitos

com

ffHRMANN

satisfatórias suas atuações nos i
treinos e jOgos amistosos, São
eles Alemão (meia e ponta es-l
qu,;;>ràa) e Rubens (zagueiro e I

médio), !
AmlJ.;s serão incluídos na i

delegação alvi'verde que par-,
tirá às 12 horas de hoje para'
Tijucas, afim de dar combate
a::: T,radentes local.

BLÚÍ\'ÍENA:U, 18-10-195: \

Para

FORD
'I'AUNUS
CONSUL
ZEPHIR
ANGLIA
PREFECT
FORDSON
CHEVROLET
DODGE
DE SOTO
FARGO
AUSTIN
BUleK
CI'l'ROEN
G. M. c,
HE'RCULES
HUDSON
INTERNATIONAL
JEEP
LAND ROVER
MERCEDES
MERCURY
NASH
OLDMOBILE
OPEL KAPITAN .' .'

OPEL OLIMPIA
PLYMOUTH
RENAULT
STANDARD VANGUARD
STUDEBKER
VOLKSWAGEN

-x-

DISTRIBUIDORES EX-
� -� .

ClUSIVOS:
HERMES MACED(Ls.A.
Caixa Postal B. B:.
C U R I T I SA

Como sempre

(Ortopedista)

contece, o, sr. Erich

Ft'"hrUla�Hl U'cnico

na cun!ecção deo moderno'
braço�, pernas, apa·

relho� C�I,edais "a-tratamento.

dos funções com o
o Dvai

fisicUii, t'lul.das, ete.,

f�mininas· f>st:lr!Í ,Jte�ta cidade,
do llia 22 do eo1'-

rente ("lU diante, a

fim-lU. atelJder sens
I

flientes e aos que

•
.....

".sr.ul", tio
desejem :ulfjuirir a

})",...1I10$ similares.

l,Iu�tJ'o do

lUQRATÓRUJ LICOR
Df CACAU XAVIER

S. A.

I o SR. ESTAr INTER'ESSADO EM (ONSEGUIR
MAIS CUENTE- PARA SUA EMPRESA DE

I

AGt:NCIAS DE PUBLICIDADE

PROPAGANDA�

ElVIPR:íl:SAS DE PAINES E CARTAZES Er...I VIA ig

PU'BLICA

EMPR1l:SAS DE PAINES E CARTAZES EM LO:-,
CAIS FECHADOS'

.

EMPR1l:SAS DE CARTAZES EM VErCULOS :PE:
TRANSPORTE

EMPRt:SAS DE LUl\UNOSOS
ESTU'DIOS DE DESENHO DE PROPAGANPA ..
EMPRÊSAS DE PROPAGANDA DIRETA

ESTU'DIOS OU OFICINA DE VITRINES E INS- ,

,
.

0B;:,ERVACÔES: Acre,>ce·.lte à parte as informações qu�
ad.";- I t'(t�f'árias para 1':1 ·1 :. e;cl�leeiJilenio de su� al�=
\'idade. Se for agênciJ, 1�1C':Jn a r.-.l:u;Jo d� S 'lH clientes:,
., !.!?H.ES,\ JORNALI'3 L f �i PN ��I-\ -, Av. Riu Branco;
� 17 ,-- ;{ ..:, a car - sala 323 -, Rlil de Ja::H�ir;�, .i'

Isto ó G R A T J S:

Tendo a prinCipiO entrado
em acôrdo Dara decidir o cam- :!._lllfUllltUitIUIIIIIIIlHlUlli'lIIIIIIIJlIllllIUllUlIIllumUUlllflfilillllllm.U_�
peonato da- Liga Atlética Re_

= " =
g'ão Araranguaense numa me- ==

.

::
lhor de três partidas, Comer-:: ReloJ·ar-a S-h·wa- L.., .e. ==
ciário d.2 Cresciuma e Gremio :: .

1 .

D =

Araranguaense de Arar.anguá :. ::
res�lveram, posteriormente, _�. :: .

d,eci�ir o titul,'), a�ravés a rea-

\§ li T E N ( t� o. A r E N ( Ã o ,.§
llzaçao de um umco encontro, = t ."', =

o qual será levado a efeito es-:: . , ;,'::
ta tal:de, .em, campo ,�eutro, \§

. A RELOJOARIA SCHW4BE avisa aos Jloriado�: ª
ou seJa, �lO do I,IercIllo �U.� § res de cautelas a virem troucar

-

as mesmás por couP�M' ªde Tub3r�0, e!:1 vlsta da ra� = nllmeradQS, bem como chama a atencão dos clientes que =

?a. �iproxlmaçao da data � I E fizerem compras alem de 500 cruzeirús durante o 'merl: de ::
lIUC.:J do çan;veQnato Esta :: Agosto a Dezembro receberem i-arnbero eoupons nume.. ::

\ dual �e Futebr;>L, 1== rad.os .afim de tambem concorrerem ao !>orteio de au- E
Sera conhecldo hOJe mesm� ;: tomoV�lS e !lutrns valiosos premios, promovido pela ==

.como se l?0de odse��ar, o. cIu :: Agencia JUnior de publicidade, em Dezembro. ::
I be campeao da enhdade sItua- ='�n 17'''"" _ �

.

=

I
da em Criciuma ,o qual estre_ =

RI' i S h ª
ará no Certame Cat�rinense ª e UJOlU' a. c wab6 de Oswaldo Scllwabe à Rua 15

::
de 5 3110 dia 8 de Nivembro, = de Novembro n.o 828. :;:

medindo forças com o Aval E :;
___.111 d� Florianó.j?olis· �linmllHnHlliHilInlimnmlllumlmmllmmilummlllui.iijnuliimii

se.

Manoel da Paixão Tourinho,
dirigiu a contento g�ra� o el:)).-·
bate ql.!-C, rtaalíz�do. no campo
da F.C.F., prduziu 'a aprec�á
yel· arr�cadfiç�o u? Cl'§ •

. A e n
A

.

CASA,'BUER(;,tJi.'��TDA:, _:_ Alem de seus costumeiros preços bai-

4«1;5;:. e&tá_�of.�*�ce�Gj,à; smi;;eii�,ntçla,:-..bilhetes �'é uma rifa de auxilio à

SOCIEDADE:'>" RECR'b'ATIV!\_- E ESPORTIVA IPIRANGA em Hou-

pava Seca, l'om trinta 'va}iiosós
.
pr(�lllios a ser extraída é4n 15'11-53.

Basta V. S, 'comprar qlI�n1ja aCima d'e LrS 40H,00 e terá direit>o a um

lüllicte que lh.e lwderá sortear uma geladeira, uma bicicleta. mil aeor-

ê;;;Ui!OSOUlra"clP rT��'fIfi
.. "" . �

xxxx

à Rua 15 de'Nov·ell1bro;· 505:
.na 'CASA' BUE�GEIJ, e :npd1ie. a campanha da Soe. Re

e E�ortj.'va lpiranga,. - de Itoupava Seca_

para as:
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SEMANA
NA BOLSA DE

...
_M�lhoramenlo em Ib�rama

-

Insignificante a c ó t a
lerao maugurados hOJe a ponte

. «João de cdmbio· distribuida
Colin�) e a Eslaç·ão Radio da Policia �'oF°t.r:u;,à� l��r�;Õ�� ::� ��la��a�ão J:�ei:;

que colhemos na Bolsa Ofí- dr. Adolfo Konder, conse-
Pelo esforço construtivo

I
à administração municipal, cia, cujos .rnelhoramentos da! de Valores de Santa guiram junto ao Exmo. Sr.

(:0 seu governo, o municí- como ficou patenteado com serão inaugurados hoje, Catarina, em, dias da pró- Ministro Osvaldo, Aranha
pio de Ibirama, vem atr�-l a co_n��rução �a 1?onte "Joã� com a presença dos srs, xima semana, terão ,início, que fosse melhorada .sensi
vessando um ciclo de eVI- CO�ll1 , no dl.strlto d� Jose João Colín e Luiz de Sou- os preços das promessas de velmente a referida quota.
dent� progresso e desen- Bo:te�x e' a ll:s�alaçao d,a I za, respectivaments Secre- venda de câmbio, por irn- Essa notícia é alviçarei
volvirnento, graças ao es-

I Est<:çao de Radio da Poli- (Conclue na 2.a, pga . .letra K) termédio 0'05 Corretores O� ra, porquanto demonstra

;!�i�� I!:f����ast:�'����l\�:�� I Grgndes I e o t e' J' o � H'sJ·oal'r'-o ��i:!S C��:i�?sdoss!�;lic��� �'a�ô�o�s��t���a��a�i;:t��
dola, em CUJa administra- U U � I}" U U tribuidas àquela Bolsa; pe- tender satisfatoriamente a

ção tem dado sobejas pro- las agências do Banco do todos os Estados da União,

�:�s�od�et�:��:s\:�e��ose� O «DII9 dO rUO'CI·OO·arllO PU'J],·CO» �:asi�1��1!����3:�:s ci�:f::' Ameaça Pell,a renun,ciarpovo e da sua terra. U U U Blumenau e Joínvíle-
O governo do Estado que À animação reínante entre ordinário êxito das festivída-

vem acompanhando êsse os Iunconá rlos públicos blu- des programadas, para aquele ,Na mesma fonte soube
surto de progresso daquele menauen�es em torna das co- dia.

'

mos que, a quota de câmbio

município não tem se fur-I memor.açoes do "Dia do Fun- ° program afestívo consta- para importação reservada
tado em p'restar a sua a8-1 cion��rio Público", a ocorr�r rá das seguintes solenidades: ao Estado de Santa Catar]-

" . i no dia 23 do corrente. perrm- às fi horas da manhã - mis-
sístencia moral e materlal ! tem assegurar o mais extra- sa em ação de graças na Ma- 'la, seria insignificante, en-

triz de São Paulo Ap6stolo; 12 cretanto, dados os esforços
horas - gr�nde churr�sc.ada los Corretores Oficiais srs.
na séde socíal do Grémio Es- R .' li'

'

portivo Olímpico; 15 horas _

",mICO esterno e João
',Conclui na 2a. pagina JeU'a AI _Gonçalves Jor., presente-i

l
NA PRO'XIMA
DE �r DOlARES

Vista-se Bem
ADQUIRINDO SEU S

Semana da aza,

Distinção conFerida aoli (8 pe lo,
rendimentone formaçiadepilotos I
Inegavelmente, uma das tes, que scrr\Jre ímprlmi

entidades blumenauenses 1'a1'O às suas atividades um

que orgulham o patrimc- impulso animador e sobre
nio moral do município, tudo efícente, cuja ínstru
sem dúvida alguma, é o cão no domínio da aeronau
Aéro Clube de Blumerrau j Úca tem sido proveitosa
cujas atividades patrióti� aos jovens blumenauenses
cas tom se constituído co- qu� alí cursam os seus es
mo legítima epopéia de cí- tudos.
vismo, servindo à causa da Em reconhecimento e Ia
patría e os altos interesses zendo justiça aos méritos
da nação. da sua eficlencia, o Depar-

I
A R T I G O SPA R A H O M E N Sr No preparo de cadetes do tamento de Aeronautíca Ci

.'� ar, o Aéro Clube de BIu- vil acaba d'e conferir ao

SEM H O R A S E (�I A ti ç A S ,I ��:���:ç�:o��e:�l:;,a �%� �:op;��?�, !:f�!�n;�m:�
1tJf I

na de encormos e louvores, depreende do cfício que o

___�__ , _��,� g:'aça� ao espírito de orga- presidente déssa entidade

1
'

���õiS"\'·§jS§::§:"���-sq...� mzacao dos seus dirígen- recebeu do major brigadei- P'O l-C l�aro A, Roszany, comandante.'�a: Nh ri i' & J :1�ll:ffl"R"'t�� I !i'�Wiiill_i'" i

L � V O B n j LA I: ( � lU 11 li n A AO L ( 10.
a 5'3; Zona Aérea, conce- RIO, 16 (Merid.) - Novas seriamente a Policia de Feio

� U !'{!-! il1 � I� r1. A II f..l n,,,,, A A N (E DE TO DOS bido nos seguintes termos: vi lenc'as da Dolicia flumi- de ter invadido o apar,tamer.-
"Presidente Aéro Clube :1e�lSe verifícaram'se. na nn- to dJ' jornàlista Paulo Vu_

SENHORES AGRICUVrORES! Blumenau _ SC _ Porto drugada de ontem. tendo o 1ent2 foi detido por três in·

'ROVEITElVI A Or< '�S AI RS deputado Tenorio Cavalcanti vestigadoms, ttuandD rlgres-
";'.J.;' i r ......."1 Líi,O E l\1E- o egre -

lo - 21 horas
as levado ao conhecim,zní'Q. da saV3 para sua res!dencia, nas

;.;ANIZEM SUA LAVOUR.e\. ADQUI-
- m. 5003231 - de 15-10- Câm ora, E' que o vigia do e- esquinas da rua Santa Clara

RINDO 1:JM TRATOR '13 _. Convido V. S. e del-e- _d_if_Í_Cl_'o_M.;,_e_n_es_c_a_l_,-,-q_u_e_a_cu_s�a_,.;,_co_m�_a--,a_v_'...;_lS'_':)...,s,...sa_'-,s_e..;..l_lh_o_I_-a_d_.p
·�:���o!::�e;;rU�:r�d��� C a 'r 'I a 'a' reda'ça-ocarwca 12 horas dia 191'
�orrente, afim receber pre-I '

'

mio conferido essa entid'a- �e(WbE:n:o.s ontem os 'ge- a grat:! satisfação d" levar ao co-

glllntes ÚClOS' nhecimento de vv. SS, qUi! em As-
d,,� rend:rnento na forma- i

:' ,

sembléia Geral ,Ordinária, foi elei-
"a- '1 t·

.

d ' 3 I "ITUPOnA�..GA, 2;; de setem- ,

'; o ,IH o os peno o 2

oU-I hro ,"! 195'1, limo sr. Diretor de
la a nova diretoria dêste Club.

1llbl O 52 23 10 53 b" ['ue re["cr:'l si, destinos, no ano so�
a - -. "m "A Nação". Blumenau, - Tenho" � .

como IJarticipar ch�rrasco I
a �atisfaçiío de comuni,cal' a V. S.

daI de 1953,!H e que' está assim

I
constituida: Presideúte de Honra.

�)ferecido delegações' Aéro a instaJa<;ão da nova -'Câmara" de
Dr, Siegfried Meyer; Presidente,

Cl b .

.

Vel'eador�� de ltuporanga, realiza- '
' ,

U es motivo Semana Aza. da no dia,24 do corrente, tendo si-
sr. Felippé Schlossmnchel'; Vice-

ARos' M' B' PresiC'2nte, Sr, Raul Heidorn; 1.0
, . zany, UjOr- rlga- do eleita a Me,m da m,;sma. fican-

jeiro, Comb.ndant� 5,a ZO- do assim constituida: S€cretário, Sr.. Ralf G. Kril�ger;

A Presidente, Dr: Vanlo de Olh'eí- 2.0 secretário", Leonardo- Peiter;
na érea". 1.0 tesoureiro, Ralf Egon Willeêke,;ra; Vice-Presidente, Francisco Jú-

lio Mueller. 1.0 3e<'retário. Carlos
2,0 tesoureiro. Dagoberto Ern; De-

Adalberto 'bliesen' 2 o Secretário,
parto Propagand�, .José, Krucger�

José Domingos P�gli�li. Aux, Dep. �rClllag., 'LotrIa!' Kl'ieck;
CorcJt:ais Sauda,:õe5,

Cons,elho FIscal: Fred Dressler.
Dr. VanIa de Oliveira Presld te'" Wolfgang GresseJ:, Reiuz, Fischer.

no MARABA" CLUH
en,

,OI Moacir Avelino Batista' e Leonard

'Blumenau. 16 de outubro de
t SChlo�smacher..- Agradec:n�o a

1953. Ao jornal " ANação". Neso'l
a�ençao ,que dlspens,\rem' a ,pre-

____� •
• __ • o O", _ ta. _ Pre2:ados Senhores' Temos

sente, fIrmamo-nos, com protestos
___._, .;.__......._.,.... --'-�

• '

__1
de .elevada estima Cc considera!:iín,

! JONR.MaUR ICIO 18ft{8 I :t.noIO'bn.nre
- "'BABA' eLUB

.• I
A demeri"" de hoje ii de amentar... d. eo.vivio do, :TEATRO CARLOS GOMES1grab. satisfação e regosijo pa- seus auxiliares, colégas e ar

II,
ra os que mourejam nesta ca- migos. A M A H H

-

UI'"
�

sa, pois, qu� reg;is�a a pa�s�- • N�m 1)01' isSo a dat:, d�.ho' A � Ima apres�n'açao
gem éW alllV�l'Sal'lO na�ah(JIo J� nao perde a, sua SJgmflca- J DISCOS.

.

������b!!����:�:ua�E:�: :�;:t���:an�i:�:U�:d:�� DdS Schw.'"a' rz'Wa'l,Im'
,

alideicia desta cidade nos llrive do Maurício Xavíer estari hoje
,"

'

',ii j'
,e'nsejo de presta.: lhe. as ho- presente no. �oração (le todos

,

' ,',
, Jw'.!n:tgens a qUe ta". JUz. os lJellS auxdlares, queores-,

'

,

-

F" que o nosso cher'.! viaJou peitam e o estimam. '

(A MEN'INA DA F[O RESTA l"IE'GR
'

a�te�ontem para, São Paulo e Dirigindo este jornal com. ,'I' A)RIO de Janeiro, onde negócios muita proficiencia, inteligen-
" , , ','

de urgencia, de interess-a lja. cia e capacidade de trabalho ( "d
-

f I d 'Ira êste jornal, o levaram a construtivo, o jornalista Mau - an�a O e a a o em a emão
,

ricio Xavier tem pauta.do seus
'

'

atos com elevação de caráter, Ingressos à venda no CINE BUSCH
serenidade de ânimo. e espíri- _
to de justiça, cujas atitud,es JIiiiW1iI""",*,,
morais e cívicas são paradig
mas que enobrecem e d1gnifi
,cam c13 homens qUje' trabar
(ham pelas causas da coletiVi
dade e do bem-estar da' co_
muna.

'

Sóbrio, ponderado e elagn
te nos seus géstos, a sua con
duta perante à sociedade co'
mo jOl'nalista sempre foi aco
lhida com respeito e simpat'a,
o que lhe tem valido como
um ',merecido galardão do seu
cnnceito privilegiado no seio
(ijl opinião púM':1::1l bl,ume
nauert;e.

Muito embora, o nosso' 'dire
tor aclla'se ausente certa
mente receberá nã� só dos
�lC.US auxiliares e colég'as de
trabalho, como 'fambclll dos
seus iIuimcl'os A1nigos, o' tes_
temunho tIo quanto é bem ...

quisto e relacionadO' na fjocie�
tl::ide local.

NA ( A S AARTIGOS

"A Capital"
RUA xv DE NOVEMBRO ,Nr. 415

r

"W A T E; R. L o O"

COM TODOS OS IMPLET',1ENTOS
POR APENAS CR$ 64.900,00.

NAO PERCAM TEI\'H'O

I
DIRIJAM-SE A'

COMERCIAL VIElR/\ BRUNS S. ,A.
,

.

Rua ];) de Novemhro, 92� E�quina da RlIa Padre Jacobs

��•• »" ......'.Mi.'" '*''' '*w-..'"'" l&i4U&Ulil ai ex, H\&zml!liwMiu

NotiCias de Rio do Sul

lo disparar ii arma o projetil
atingiu o corpo do soldado
RIO DO SUL, 17 - Adp-I 'l'rn�l(�ão, tI:'1':l vez que o co

se em est:1do grave, no Bos' :lht'cldo .Tosé !J"licia, é um

pita i Cruzc:l'o, o s:)ldaclu que I t?�, :'i(Jldaclos n:ais .estimados
perlence ao rle::tacamenlo lo' �qLl1 nesta zOlla, pc}..) zelo c

cal José CamDüs, o qual, por" CGlllpdcllcia Cf)'1':O vcm o:;e

unia das incr\vl'i�! casualida_ cor,àuzindo no dest;.lcamento
does d.') dcst'no, H::J deixar df'sta reg ão,
cair a anil:J. que traziu COI1- C estado aincl::l (: grave e li

sigo, teve a 1l1E'Sma deflW�l'a- \ J!.lrrJa da ca$l'tlllda�lc encoo·

áa contra () I)ropl'io corpo, l ra-S(' sob os cuidados dn
AtiI'lgíndo a l'egião tOI'á- i1N°tr,� - faculL"ltivo, dr. Al'vL

'xica, o !lroj�lll transpôs '1- 110 Walter Gacl'tner.
,.eluda parte do corpo, indo JUSTAS HOJ>IENAGENH
alcançar a b:ca dJ sold3do, AO SR. ALFREDO JOS'1'
'o!ldc dois dentfs ficaram que.

.

Rio d;: Sul - Jnegavelmen-
,

·brados.' ' le, nu época e,n que atraves-
O fato causou geral COl1i:;- samos, é muitl') dJficiJ um cio

dadã!) comemorar a passagem
de seu 81.0 aniv""rsário con
tando c::;m a esti�3 e �miza_
de d,� todos que o conhecem.
Embora nascido na velb:l

Eur,:.pa, D, nosso homenagea
do oe hOJe. de ha rnuitü s,",
tor,loll r' isulense de coração
amanjn ao Brasil acima d�
tudo, levando ava'1te um pro
grama sempre visando o bem
estar g,�ral.
?:Jt!",e .

de dinheiro, porém.
I"1;h:m:'(,'I':) de virt!lcles �::r

C?r.iramos o sr. A!freda .J��t
a:ncla com a mesma disposi
ção de quando o conhecemos
e com as mesmas idéias de
acendl'ado ll.I11Ôr a tudo, que
diz r�sp.eito à Rio do Sul.
Amigos e admiradores dO)

an·versarianic de amanhã,
dia 18. estão organizando
inúme:-as e justas homena_
gens, para comemorar tão sig
nificativo acontecimento.

•

Prepare
{} futuro de
seu fifh.9

Sério incidente no

campo de doutrinação
dondo.lh. !iPA.N-MUN-JOHN, 17 (UP) - Os

prisioneiros de guerra anti-conlu
uistas chinêses atacaram hoje os

agentes comunistas, encarregados
de convencê-los de que devem vol

'tá!;', para traz da cortina de ferro,

,Um' dos oficiais vermelhos levou

,UII\, ponta-pé no estõmago, outros
feridos L cadeiradas, Ao mesmo

tempo, os chinêses insultavam seus

,:patrícios chamando·os de 'filho" de

iOFOSC�L

tártnruga
�

.

ESSe foi o incid'i'ntp mais violento
;
,"erificado at� agora. no cmnpo de
i\:lutrinação.

".......=-.....a... (
PARA FERIDAS,
ECZE'MAS,
IN FLAMAÇO ES,
COCEIRAS1

NU N C H E:'''<l STIU I GURl

F·.R I E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

.ROMA, 17 (UPj - O Chefe
Governo itali!mo,' cfuseppé PeIla,
declarou hoje que tanto, ele quan
to seus ministros renunciarão caso

q alilldtt __II....... (
de entregar :;. -.1.o"",.4� azcna -uA" de

Triéste. Informou aÍlJ,da que alta
lia tornou medidas defenstvas, pa
ra <'nfri!ntar !l ameaça do marechal
Tito di' acunae- " referida zona, ca

so as tropa!' itaiianas tentem en

trar na mesma.

Essa honrosa distinção
conferida ao Aéro Clube de
Blumenau é um atestado
frisante do alto conceito €m

que se situa éssa institui,,:·
ção no âmbito da aeronáu
tica civil, ao mesmo tempo I

.

que vem demonstrar o ele
wado sentido elo aproveita
mento da Instrução minis
trada aos candidatos a pi
lotos.

lnd. Telegr. "HOUlEMBASSY"
rflEFONÉ. 37-2111

AVENIDA NOVA

Continuam
do

ENGRAXATAJlU

PONTO cU:�

FPOLIS. 16 (A, Mereudo)
F E R I DAS

- Na sesão de ontem da As-

Espinhas, lUanchas

ulce-I
sembléia Legislativa, foi apro

ras e Reumatismo
vada por unanimidade, a emen

EUXffi DE NOGUEIRA
da constitu'cional que perml-

Grande Depurative te a criação de novos munic�_
do Sangue ,1 pios mei;mo que os distrit:s

-:- -.....".__--,, , c:mdidatos não possuam as

1 condições exigida pela ,Consti
tuição.
Co m,!'ssa providenc:a, cinco

ou seis distr tos serão desmen
bra dos d,� de Cl1apecô; para
constituírem novas comunas.
S: bre o lema falou o depu

tado Vicente Schneídcr repre
sentant� daquele lVIunicipio,
que apoiou irrcstl'itofficnte a

m(Cdidu, ao mesm') tempo que
l::.mentotl nã,:) tenha sido ele
extendida a outros núcleos co
mo o previa a �menda Co�Iho
da Souza.

VENDA

(riacão de novo·
.

,

Município

as

GR.UPOS DIESEL GERADORES
DE BAIXA ROTAÇÃO _. CONSTRUÇÃO .RO

BUSTA - LONGA DURABILIDADE.
DE 3 'A 3000 KVA

,
,

DO ESTOQUE PÁRA. IMPORTACAO .

pA·
, ALEMANHA

.4

BOHN & KAEHLER - jUNKERS - SCR-
LUETER � OTTENSEN o

•
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