
adotadas ,t.e'k,
M'rristro, Fazenda, no to,
cante ao novo regime cam
bial pará ímpcrtacões, rece

beu a Associação Cornercíal e

Industrial de Blumenau o se

guinte despacho telegráfico da,
Federação das Industrías d(�
Santa Catarina:
"Floriunónolis, 15 ,de Outu
bro de 1953 :_:_: Senhor .Pre
sidente:

'

De 'crdem
senhor Celso Ramos, temos o

prazer de transcrevér para co

nhecímento dessa prestiglosa
Entidade, de classe, o cabo
grama que acabamos de rece
bel' dos S1'S, Presidente da
Confederação Nacional da In
dústria.
Atenciosamente
SILVIO MACHADO
'F.nl!tlrl'égado do EXJ;llldil:mti;
"URGENTE - FIESC Pil.
RA CELSO RAMOS -

�
FLORIANO'POLIS

es' orço pa-ra
'

"Solicitamos colaboração <:1':"
sa .Federação seguinte, nóts
divulgada ímprcnsa hoje a

braspas A ,v,!sta do novo ,cri ..
...

d "
teria, adótad9: pel() Conselho

,..om n!Lí1enseo e a' p�z rnun ie d:l Supeulntendenc.a da Moé-
'- ,.,._. :J U' ... ,

'

da e, do Crédito Vg no tecan-
te a" importações vg a ,C:.mtr:,:

Governador ,do D,'strl"to', 120 deração Nádonal do' G:'m.§l'.
cio e li Con'tedera(�ão Nacio-
nal da Industria ré('omelidam
as classes por elas reprps:;:nta
das que se Emitem u fazer li.
cjt�çã(i ,de InQe9��_' �!(t.tangei� ,

tas vg ipenm{..vara ós ca.:loS'·d'! Iimperiosa ,9 Íl1wd'ata necc�si ..
dade e de vital interesse CDlíi:
Uva ponto As entidades sigl�a
tárias csUb aÍ('ntas ao désen�
volvi'meptú da' nova oj'j(,nta"
ção cambial vg ja if�p.do íni-

.Enl se�ulda ,0 eCJ}njJnnh��i.:t,o pl'esi ...
dente SlJ!:irU:�lldi-'U a s[��ili.() por

-

ti1-
gun:..; lTdnlLtns p:tl'a, t:ltl s;.';!guid��, �ll. ...

trar -n:\ AssellilJféia 'ftohi'riD. U�fln ..

do fI.. pal:'VrD {1 eOlnp:mheil'o JU
cflrte de FI'l'Ítm:. qUe ussumiu a

presiden"ia doS' tr<lbalho:;, óis�ertou
longamente siibr� os deveres do�

rotarianos, tendo indagado dos tra
balhos (bs 'Comissões e dn:: resul
tadr.Js dêstes frlCS010S trabalhos4
Enaltecl"'ndo a orgánizacão 'e' a

bôa ordem do Rot?ry CIUI; de BIll
menuu, fez o conlpanheiro Ricarte

,
varias sugestôes de interesse geral,
exterllant"Ol, sobretudo, o prohJem:l
da infanci(l e d,:, juventUde em no,,
so país, sugerindo que se olhasse
para eS3" setor com hl1s1ant'2 cari- RIO, 19 OVIerid.} - O sr. r.ção penal, afim de que se-, lementos são responsáveisnho, pois, que na mocidade e na Orlando' Ribeiro de Castro, : i<i reiterada ao chefe de Po- 'pelo plano de agitac"ãojuventude está o futuro da nos,a f' l'

.

d
-

patria. promotor que uncionB_ no' lCla a ar em de prisão dos ral em iodo o país.
O Governador foi, por várias ve. processo contra o sr. Luiz llíderes comunistas e sejaso·. '.

Carlos Prestes e membros; licitada a coop::ração das, HOJe o Supremo TrIbuna]
�o comité 11.acional .d? Par-, au�or'dades milit�res, As I �ederal d-ever.á pronunc1q_r
tIdo ComunIsta, afIe.ou ao I umdades do Exerclto d'eve- se sobre o pedIdo de habeas

juiz da Terceira Vara Cri-l riam tambem incumbir-se corpus em favor do sr. Luiz
minaI, onde está corr2ndo a

!
da captura. A divisão de Po- Carlos Prestes e membros

------ -- ,:lícia Política informa do antigo comité metropoli-
Vu FnEft(jfUTI.R !" "T d � 'd'

tano do Partido Comunista
A' K Y Llll � ! ,- o �s as pruV\ �n- Brasileiro,

UM j U
I c as tem SIdo tomadas afml

Gol NIVfRSIDADE I de localizar e prender o sr.

rabrite�ldC'ds no �,ti5t�m qualidade c
WASHINGTON, 111 (UPI _ O

'
Lu:z Carlos Prestes e de

quan l( a es sr,tlsfa orms, ainda que tenente cOl'ée.no do norte que: mias líderes comunistas. A-
na ;l,a categoria, porque se asshu ' ,.

t h dnjo fosse e .. tariamos ecmetendo um
rf>(}(>ntemente entreg>.)u um aNiãQ' te o n'lomen o 11'en um e-

duplo at�ntadi) contra a economia "Mig'I5" B.ord aliádos, "ai usar jles foi encontrado. A maio
na('\o11al; pois desarticulariamos �s parte �o' premi'o a que :eJi; .júZ ria está fora do país, inclu
nu�sas industrias e gastariamos di- para fleqUent�r uma un,verSlda- 'sive ° sr, Luiz Carlos Pres.
\'isas inutilmente, em prejuizo do de nwte-amerlCana. Segundo 1'e-

. .

t<bastecimento C',:J prOdutos essen- velou um funcionário da força, I teso Os restantes _homlSlados
"iais, Assim, esclareceu que, segun- 'aérea, o tenente IDll!nifestou o de nO;? estadas· A Polícia Polí
do está informado, ��rão respeita- sejo de estudar engenharia. Os tica é mais inter2ssada na
dos os critérios da COcrÉ (CoJ:Iili;- cem mil dólares serão pOi's, de-

ca tura ar ue lh 'u
assassino do',menino BObby, Gl�e

siío Consuitiva de Interc:o.mbio Co- positadO'S para financiar seus 'eS P p q e � m�re enIeas€:, deverão compa!l'ecer TIO
mercíal com o Exterior), mas ape- tuébs, podendo ele ll"etírar {JS �a! executa! as d'etermlna,ç,oes I je. jjerante o' chefe de. Policia, a-

(Continua na 2,a pág. l"tra F) dos quando se fornmr. da JustIça e porque taIS e- fim de esclarecr Serms ?jscre�

ln
,!'EL AVIV, 1!) IUP) - Sou

be .. sr� flU(> n. Júr'ci.:.1ni;1 ínvoea ..

l:á Ú p�wtH de SL':!lH'Ul\Ç't\ ('o}(� ..

uvo, a!;sifW.tl.;;-l p!�l(j:-; Sf:·ti..l pai ..
:;i·S úr�üH":·'. Jlplit lJ!'iilLf'iI'a voz,
ü,:�de ftLh' ,·Ou ..11:0\1 a (·rise 11:1.

i'r('nltt;il'�\ .1t,1�Jau()-Isl·a{�lita
..

UIreffll'ldo lJ!H:ro, n.'_�s�n:1{lü na B ...

11(J. ll;l"·";tdo, {_l(JtUIH'ohlete ü-::

fc'tlf- JI.J:.;e:cJ árabes. n acorrer

�m tll'('C.f,:l de (Iual,qu.,l' um de-, fJE� (lUt'? 10i" u,flredulo. A pôde' ..
l'fJS:J Lig.:�� .

.i\_·l'.ahü �Q!1li7.ní·it u-

jlfl.a reumao dCl)OlS de arnn....

nhâ, quartn-f'eí ra, para tratar
do assunto.

- o M E N S A,· 6 E I R O'
- .JLUl\tIENAU. (Snnb. Ca ína), Terça-feira, 20 deANO X

R SOLVIDOS OS
A NECESSIDADES
Declarou EisenhowEr na presença
�D �resi�eDte �ortiDez �n Mexicn

DA

I) (UP) - o presi
'tados Unidos estão
e Os problemas da
nto das condições
1.lcance do ncsso

'so pronunciado
do Falcão, na

'ccncerto con

� disse, se de
rosso espírito

J�Q ios ante pro
"UH, n ante as a ,

REPRESA DO F'ALCÃO, TEX.A..S,
dente E senhcwer declarou h 1je que ot

resclvídos a compreender as 1 ecessidad
..

Amer íca Latina e afirmoui qu . o melhor ....
dos povos Iatino-amertcanos ''t, á dentro
esforço, pericia e decisão, [unt No
por motivo da inauguração da j va r.E

fronteira com o Mexíco o preside 'e elo
tnental de espírito de vontade e -roósi
senvolveu entre as nações deste t ;isfé,
é imperecível, e os homens livres 50
messas baratas do, totalitarismo, -les,
meaças" - disse.

"Sobre tudo sabemos disto: ao ,

.a solução dos prcblemas está e d:
dentro do alcance da nossa e- dos
nergía, perícia e determina- vez. c

ção juntas". I nez fez ,,:

x x x x

I A .."" ,

REPRESA DO FALCÃO, 19 da� me.� ..",,:,.t
(UP) O' .

I
d"lxon d ."�u...

,- prcsl�ente Ruiz r;mundial I.l": lo

Cort,ne�, do M�xlco concl�- t E frizou q"
meu hoje as naçoes da Arnerl- � e.

1 1
ca a não se dexarem dividir VOs por en 'i.

pela atmosfera mundial da xico e os E:;+

crise que prevalece atualmen, é, respeitando
te. O presid.::nte falou de uma dendo-se mutuo
plataforma ao lado de Eisen
hower, em uma cerimônia na

qual os dois mandatários inau
guraram a represa do Falcão,
construída conjuntamente por
ambcs os países para explorar
as aguas do Rio Grande.

xxxx
REPRESA DO FALCÃO

Fronteira M,;}xíco-Estad:s Uni�
dos, 19 (UP) -- Os presiden
tes Eisenhov/er e Ruiz COl'ti
nez inauguraram solenemente
hoje, a reprêsa de Falcon, àl1�
te m 'lh"rés .e milhares de pes
sóas, Ern seu discurso Eis"n
hov,;el' aÍÍl'molÍ qU2 os 'Estados
Unidos estão decidid2s a com.
preender as neceiisidades e
problmnas da America Latina.
Acresc,ent:u que a melhoria
das condições de vida d'JS po
vos da América Latina está

c �, rrço, portela
"�,< r por parte
1 l· Por sua

',u'z cs-u.
aos povc s

ue não se

atmosre
tualmen
s os po_
, o lVH"

lHAJ�ENKOV FOSTER DULLES

{AlEMANHA E AUSlRI! (HAVU DO PACTO
DE SEG !jRAi�(A N. � �

•

(Texto em outro local)

s, j�lo
".._ e(�n-

Rotery ( 'ubes noUnidoi os

promover a

Hcrnenagem d o localRota(y ao
Fl)i ("orn inH!l1SU satisiaçüu que \.. .ln cio 2hno�o.

Rotal'Y Cluh de BlummulU, reuniu

\1
'nício.tldo os tl'ab:Jlho� " cOlllpa··

os seus �'_soci�d()!; no 'l11nOt;O (!I.) ira I[�inz Buchelc. deu a pala ..

dia lB. dillningo. para l:êtf:l-lH.:.inn.ar o vr� !lO t>�l'etot" do protoei!lot tllh�"

c(.unpanheiro Fle�I'te de l·�l'eit_.s SlllH. 'l (l (!(JJnl)unhcil'{, G()vêrnndoI�,
Gov::rn!ldot' do Distrito 120. ! dizendo da. sath;fação que !5eniÍm:n
Apesar de Sf:r unl c}ornillgo. por- os rot.nl"iunos d� Blumeuuu, por es ...

t",uto, rÓra do din das reuniões se- sa grata deferenda e honrosa vis;

n1anais. que são SclUpl'e Ç.S 1crças- ta.
feiras, grande foi o numero de as· O companheiro Julio aZdl'ofony
soeiados pre�entes que partieipa- fez utna excelente e proveit�sa pa...

-::::---'0:--------------------------- Iestra, ilustrando com gráficos, os

Ser I-a .�m 'erro a esco 1-ha :�:�:�i�:: ������r;:n��ro�:�:�::��
U lientando, sobretudo, a esperança

dos povos c!� que t�is armas não

d d
·

d t
- sejam usadas para a destruição da

e um CaD 1 ti O UDlCO
humanidade, mas sinl, com os tra_
balhos da ONU. revertam os estu

: dos e as invenções em pról da hu-

inter'es:-e geral. fuÍ nH�rccidatnc;tlte
apl:'udido pdn seu hrilhanle tl'o.J)a
lho rlUC ��> t!)cl(J� _::)�r:l..lluu.

manidade,
RIO, 19 flvIerid,) - O sr. ciliação. Todavia. c rompi- Salientou o orador os trabalhos

Café Filho, falando em Fúrta_ Inento nrlo a!)aloLI o PSP, P01'S

1
d N

-

U d
-

- [IS açoes 111 as na presservaçao
leza, disse, ,il., proposito do

o sr. Adhemar d:! Barros já é da paz mundial. O orador que foi
problema da �ucessão: candidato à sucessão preso den- ('",muita felicidade em abordar o

- "Tudo deve ser ,e,<luacio- daI. l assunto de tão grande magnitude'e
nado pe12s forças p;llt �as em Iplallo elevado, de modo a ser ::_-_-_-_-�.-_-_-_--_-_---------------------------'----"-- ----......--

���o������Il,�mél� �?��l���d�lJ� Illn-strumento00 regIme demoerahco. A ca-

I
'

raterístic:.l do regime em des-

��fl��� e�l f��'t��:�d;l:�;!�:n�! ��
Iat I- IIIdade5naçao para a :f;::rmaçao de cor-

rente visando escolher o can
didato único. considero um er- I
roo Acredito que a batalha de
1.955 dê oportunidade para a
escolha d2' um bom presiden_ ZOU-f,e ontem um:> reunião extra
te entre vários candidatos, ordinária de industrias na Federa-
A propósito d':J rompimento ção das Industrias, com a presença

entre Os 51'S. Adhemar de Bar- do secretario da Fazenda, sr. Theo
ros e Lucas Garcês, disse:
- "Essa d vergência é um

acontecimento lamentável es
pecialm::nte em relação a' São
Paulo, que deveria ter no pre
senh� momento a unidsde ne
cessária para situar-se no pro- Valores i�:ll coloc�,ndo 05 indus
blerna da sucessã:J nr.:::siden" triais n par dos; ngios pagos nas di
ciaI. Os :',1aulislas e

-

brasilzi- Vef$:::S categorias de produtos de
l'-êS (:111 genll. lamentam o de
S('nk'ndimento e esperam que
'�s dois bomens públicos en
contrem lima formula de CO!1_

de amp ro àsl
manufalurt�iras I

I

S. PAULO. 19 tMerid,) - ReaJi- erítica do novo Fislem", Integra-I
vam-se todos na realidade do mo- I
mento, puramente de eomércio, in-Idicando a convcniencia de uma ra

pie:! adaptação á Instrução n 70"
E por isso er:' necessaria uma aten·

ção E!Special <\os fatos que iam se

desenvolvendo no palp,cio do largo Ido Tesouro, As voz:s dos correto_

res, conCOl'fendo ao leilão de divi

::::as, abafavanl 8.S das \'"ésperu'5. de
critica ti sítuação. E à tarde nnüta
gente provayelmente resolveu os

seus negocios de importação, com

doro QuarUm Barbosa, que, em no

m" do ministro Osw?.ldo Aranha,
prestou esclarecimentos sobre o no-

\"0 sisteJl1?_ c:' nlbinl eln vigor 110

pais desc2 ontenl. Ligêl("ões telefo
nicas p?-rmanentes conl fi Bolsa de

Utna siInplícidade que ln?.is ressal
t3 o pl'ocesso burocr�tico t! pen.oso
do sistema antF.?rior, -de con1in1las

esperas nas 'ante-salas doa CEXIM.
Não obstante esse interesse pelns
operações do Bolsa, o salão de reu ..

·

niões da Federaç-ão das Industrias
estava literalmente tomado, eviden_
ciando por, esse modo :! excepeio
nal importando. que dão os indus
triais. digamos 'ao espirito da: refor
ma de' l'esponslIbilidaOe dn minis�
tro Aranha.

AMPARO A' INDUSTRTA

inlportação. E nulitos não escon ...

dialll a sua surpresa ao verificar

que o dolar americano, para paga
mento em 120 dias, estava aeusnn-

A

Na atual conjuntura acono..
mica, em que as 'medidas re

comendadas pel.i ministro Os
waldo Aranha constituem um

esforç i patriótico de recu ..

per-ação nacional, torna-se um

Imperaflvo de consc.encía e

compreensão lógica a colabo;
ração decisiva das classes pro
dutoras do país, cm que pe
sem as responsabtltdadas dos
destinos da eeon cmla nacia
nal.
A propósito das recentes

do anuncio acha-se di
retamente ligadl\ à eír
c�ação do jornal. A NA
çA.O é o único Jrgãl) de
circulação diária que pe-
netra na maioria dos la-
res do Vale do Itajaí.

zes, interrompido em sua palcstra,
pelos compaúheil'os, ávidos em e5-

clal't!cimentos, 10n<l" se tornada LI
ma !'eUtlL§O' 'l"dsta(�i:e lilti;:)�5s.atlte;:.
frente os' debates travlldos, tendo
ficado hem eseJ,irec'ic I os pontos
eUl que ht1,vifon duvidas.

.

Arl(::S de tCl'lninnr. (J (,-'olrfpanhei
ro GOVérull,d(Jl'. l.tnf:(IU o :x�tl -apêfo,

(COll�'""j na 2,,, pa�. 'eU'" �'J

eiterada r em
contra os lideresco

--------------------------------------�--�----------------�--------�---,------�----------------�-----------------

II manha e Il'ustria, c aves
paclo de segurança com. a

Cedem os 3 cbancel�res As objeções alemãs

do lun agia de apeno� 18 cruzeiros,
na prinleíra categoria, quando eles

Pl'OpI"iOS havi:!nl se decicli(�·.:) n pa
gar 111:!i.s eh.! 30 cruzeiros. nesse sen..

tide: da.ndo ins.trllções �:os seus cor-'

retorps. Fôra superada n fase de

F,raqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveiu
>�'-'� --------

{isenhowereCorlinez vão
encontrar S'le na Iru-ntelPrB ��:���::u;������q�llii�:rs�;;s�����

..

I
tn21S em relaçao aos processos de
industrialização do pais. Afirmou,
mesmo, que o novo sistema cambial

NOlJEV i\. CIUDADE

GUERRP,
bed., por sua \'('3, 11 :v <lita ,1(1 funCionarã, como in�trumenfo de

RO, 19 ,(UP) E\,:tá "CI",',' <:'� pl'"sidClJte Ç0111nc". A'" h'c" )'0 E
amparo iis n1ividlldes manufaturei

Pet'a�la n"�tas, qmll'l'uta .

;' c:neo ras cl.: �a:dC,. os dois presidente', ras nneionuis, com muito mnis eH
hora�. nest� (."ld.:uf -. !ncxt(."'ln�,. o sn dSIg:.""Tao a r�'pr(i:..{LJ {".inst r.:'- ciênC'i� do que o proprio regime de

pl'c�;dent(' Ei"enhowel', qll.'� ym" da conjuntan1l'Iltc l'f;Jos ,ln:'-, }"Í líCCl1l'" pl·.h·ia. Na sua opinifio -

inaugural' juntanl(llte ('OU1 n ses" no Rio GrHnd�. que forrnn a que se acredita ��ju n do sr. Os\v'al ...
front€il'a; (' ali Pt'ouullc-inr!f'.l do }\r�nh� - n�io serin llO�sivl:l ad-
dircuSOa .inaugurais. lnitir-se a iLnportaç:}o de produto�

"

O s!.'. Theodoro QU31'tim Barbosn,
LONDRES, 19 (UP,) - Os

ministros das Relações Exte

ri.;res das três grandes pot,en
cbs ocidentais cederam, às
objeções alemãs, e aprov�lram
uma nota oferecendo a dis_
cussão de um pacto de não a

gressüo com a Ru,",sia, mas so

mente de"'!ois de se haver che
gado a acordo sobre o futur<)
da Alemanha e Auslriu.
O secretario de Estado nor

te-americanO. John, F0ster
D1.tlles, o titular do Forcign
Office, Anthony Eden, e o mi
n';;;t1'o das H.claçõ,t:'s Exterio
n:s da França, GC:Jrges B'
dault, haviam concordado, ofi
cialmente, em negocíar os a

justes nura ccncltlsão de um
(lacto de'

'

presidGnte Rl.liz Coltin,'� "I, ��an
d) !'CPl't!''':a. doe El Folcon. O <'b,'
Cc do' govp;rno nwx,ícano já (),;t;.,
rá li. sua. e�'pel'a em Guerl'cTP,

Poue'.) depoit; do meio dia, E;sc,'
nhowe.r partirá de regxl',,",o, i...•

territo-rlb 'llort�-amet'icano; e' nu
cidatle, dlJ Fp.lcon, no Texas j:.·I:Ci)

i.mpor condições como as de:
cidldas agora,

Edcn conv{)COU os embaixad,J
res da Itália: e Iugoslavia em

seu gabinet�, esta tarde, n fim
de informá-los sobre o curso

das del'berações dos 3 ininis
'ros do Exterior dos ESÜldO$
Unidcs, Inglaterra e Franr;a a

r,:"'speito de �l'ricst(,.

,à partiCipação dos Estados U_
t'id,:s em 1."'11 conferencia.
Em relação ao problema de

'rrieste, segundo fontes bem
informadas, os chanceleres dos
'3 grandes parecem estar com�

plett\mente de acordo eln que
d(.·ve ser ,mantida "a decisão
anglo-ncrtc·amcricann de de
volver a ZOl111' "A" de rrrieste
à Itália. FoÍ debatida tambem
a questão se deve ,]U não rea_

l'zar a conferencia quadri
partite, solicitada pela Iugos
lavia, entre esse !mis, a Itália,
EE. UU, e Inglaterra'· "Mas
não foi tomada nenhuma deci
são a esse respeito,

OS QUATRO GRANDES
EM TRIESTE

LONDRES, 19 (UP) - O
secretario de Estado n�rt.e-a·
,ilc.ricuno, sr. John Foster DuL
les, dc:dnrou a seus colegas da
{':!:cã-Brelanha e França; SI·S.

Anthony Eden e Georges Bi
dault, respectivament,c, que
uma. conferencia dos chefes
de Estado de S'Õ!us três pai.<;es
c:Jm o primeiro ministro Ma
knlwv. da Ull'ão S:lviética.
;l'equererá longa prep�lrac;ão
pdog ministros do Exterior
dt!ss,,:'s tJuises.
Ao IneSlno tempo, m1'. Fos- A unica novidade

ter Dullcs não fcchou a porta foi ql1.2 .} chanceler

C�11l resp::ito à confcH:J1cia
CJl11 l\1;Jlcnk{lv, os ,lueios bem
informados disseram que 1\111'.
,Foste.t' Dulles assinalou que
tat reunião requer larga c mi
nuci:;sa prepql'ação para obter
os r,esultados maximos e que
o prc'sidente Eisenhower não
p: deria u'usentar"Se dos Esta
dos Un'dos' durante o tempo
em que se necc.3sital'ia para
preparar a conferencia.
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GloÍ'jfical'ani�se, Ilotem, mala co' 2.
mo .interpret.e�: de suas or,L'as, elo

que sob o ponto de vista de a

Inorosa;;: sacrtríca das
'

a. uma l,ai
xão,
Talvez amassem o artista mas

desdenhassem ao amor lírico -:}e

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial.
� A P R E S E N T A 1\1:

C I N E 81 UM E NAU

TERÇA-FEIRA,' às 8 horas: Despedida da maior co

média: musícada já prcduzída peia Metro:

"O amor nasceu em Paris",
(em Tecnicolor)

com RED SKELTON, HOWARD KEEL, KATHRY:N
GRAYSON, ANN MILLER, MARGE & GOWER
CHAMPION e ZSA ZSÀ GÀBOR- _

"0 amor ltáSceu êm Paris"
Ultima exibição hoje às 8 horas, . no CiNE BLUME
NAU.

'

(lHE BUS(H
,TERÇA-FEffiA, às 8 horas; Sessão rias moças; apre
sentando uma película fantástica: JOY PAGÉ, RO
BERT STACK, KATY JURADO e GILBERTO RO

LAND, em;
npáixão de Toureiro"

Um filme emocionante, que agrada da primeira a úl�

1
tíma cena!!!

7rpaixão de Toureirof'll
1 conjunto para cópa, compos- NOTA: Senhoras e senhorttas pagarão apenas CrS 2 00.
to de una ba1cãn, 1,arrnárjo� I---�----�'--'_�'�--''_'--�-----'----..------����"--'�.'--�,
1 mesa com 4 cadeiras. --

Precisa-se de um moço e uma moça com boa caligra
fia, de. preferênci!a com pratica e que fale português
e alemão. Interessados queiram apresentar-se com ur

gêência na FABRICA DE ARTEFATOS DE BORRA�

CHA BLUMENAU LTDA·

(ONTADOR w' CHEFE DE ES(RllO'RIO
Indústria nova em franco desenvolvimento, necessita
COIll urgência uma pessôa dé confiança para a direção
do seu escritório; dando-se preferência a quem tiver

diploma. Interessados queiram dirigir-se por carta a

proprío punho, indicando dado.s, pessoais, à CAIXA
POSTAL Nr. 533 ..;... BLUMENAU.

-1-
dusMa)); Pelias pa�� <lesenho (ex
.ctusíva de uuro)J Lápis e bastões
.para desenho tél:'uico; Carvões pa'"
rã. dcsl;)�ilio' Anz{,is; .Annas de fo

go, eiclusive :ré\'6Iverês. pist-oàs
e para gÚerra; Decalcorrianías (só
para fins industz-ia;!<); Mapas, car
tas hidrográficas a semelbantes,

,

encadernadas; EscafandroS

em torno das atividades

em pról da paz mundial.

Os Rotarys Clubes que se aneon

iram em 86 países de todas as par

tes do mundo, estão unidos cm um

esforço para promover a compre

ensão, a boa vontade e, a paz in

ternacional. Esta foi a mensagem

de Ricarte dJe Freitas" de Curitiba,
Governador do Distrito nr. 120 do

Rotary Internacional,' ao dirigir-se
ao Rotary Club de Blumenau, de

pois de uma conferencia com os

funcionários, diretores e presiden
tes das comissões, ríésta cidade,
Ademais, sóbre as atividades que

os oito mil Rotarv Clubes estão de-:

senvolveneso em pról dés�a causa,

e"-"Plicou o sr. Ríearte de ]\'reitas, o

Rotacy Clube Internacional gastou
mais de S 1.250.{)OO durante os ul

timas anos com o fim primordial
de criar uma melhor- compreensão

.. �' � .

sucedido 'o Estiva, que ja no,

orímei11l --ti- pel'diá por 3

xl.

'I'eixeir-inha, Euzébio, Dem

e Gastão marcaram os goals
da' equipe visitante, anotan

do Zico , e Tilico os tentos do

quadro vencido.

Obedeceu Q conjunto, do

Caxias a seguinte constitui
ção: Puccírri, reger e Ivo; Joel,
,Hélio e Hoppe; Den, Euzébio,
.Chadéco, Teixeirinha e Gas
tão,

BLUMENAU, 20-10-1953 3
.......

MODAS .CHANEL
. , ..

Q,nlVersarlO

,
',.

'-e

Oferece aos seus distintos fregooses em fodas as compras de va ..

lor superior a Cr$· 300,00, três valiosos prêmiosl como motivo da

passagem do seu'1.o aniversário de fundacão.
, .

Os prêmios, que serão sorteados dia 18 de Novembror

ilumenau acham�se expostos nas vitrines " de MODAS (HANEl

�s .�Ig�in,tes:

no (ine

e são

l

�� .. t

1 ..0 Premio Um casaco de pele

2.0 Premio Um belO Ve�fido

lo Prendo Um faileuf de linho
. .Li

Visite a MODIS .1CHANEL

Rua 15 de novembro, 1393

PROCU RA· .. SE
A. -dedlcatórfs.I diz assím � ,,_ÁlIa

damígeüa, Cpitt'ess Juliet.a Ouic-
a 15 anos, que"

AVISO

tasía
..

� escrl.!veu por sua mão O

a.ViUO múaico ; - cp , 27, núrner o

"NDA n�'1'E DlARIO
NA ENGItAXATA&lA

PONTO cam

SOLAR Industrja e Comercio Ltada. e

Engenheiro H. Hacker
comunicam aos seus amigos, freguezes e

comercio 'em geral \
'

'

que o seu novo numero de telefone ét.1645,
de que pedimos o obsequio de tomar nota.

- - Caixa Postal 6017 - São 'Paulo

PARA O I. A. P. I·

M
nós pôde haver de elevado, dr'
raro, de esçecíf'camento hu,

entre O e mano, de inteligente Ec de ra-

60n81: se concentra no plano
artístico, Acontece,' porem,
que a arte, entre nós. não al
cançou ainda a posiçã'o que e
la conquistou rias velhas civi
lizações, no seio das culturas
refinadas da Europa. Preci
saríamos agarrar os brasilei
ros, os portugueses, 'Os Italía-

T:=======:z:====;;========::::::::::====
nos, 05 ingleses, os america

I , nos, doadores do Museu de S.
I Paulo, para qUe eles viessem
ver o que é um sucesso alcan,
çado sem dinheiro, sem recln
me; sem governo, pela força,

, Confribúà .

eom um borda,do "'.ará a Iesta de 22 única do valor in1rínseco do
Ji!

1
que é apresentado.

de Novembro. Estará assim auxiliando a Constnu-
, C�sar: Georgi e a esposa par-

ção da Nova Mátrlz'
'

-

tu'aro para o Bràsil. Vão ou-

I ví;'los, Os pauliStas, I) que �les
_�"""';===�.....__���-,_ .

dízem do que' -vU'!<m.,
fts:;;;w J4Jt:; I!d!l:!IiIM li J;%4.

' -�-,'-_

._-�

A PRONtA
ENTRE GA

es 1O�850;OO

De f""o redondo Griil!lfnli> :�r:,
acõbaáa�

.,
De botrd�h" õC". com Pt,h:il�� '\.
vedamento

t R '".H C O

EY.c\P�RADOR
,.

·t. Estampadol iestilnhildo, coin !Z �iI"'''''
. td� para gêlo

,..

.

_

RZJhiiIJIJ.';1 "-�-
-

_

ih afamada marca I. P. L aeion.ldo b�,'"
.

;!f Mot!Jr G. E. norle·atlH!ficanQ QIt 'It.H.P�"

';,1 lihH!tt.]HJ:U:'it., .../,
-

.;;; l Automoitico, regulado por Tlierm:;�� :.

�f I to norte·ameriCoJIlO, Ç"lMCõ .RANéO

1� GARANTIA.

_at.. BLUMENAU
-.:. ,"l.,.

'-o

. r

.,
I
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. res que rncr,ecerllm o,amor ��s

I
alcoolíco,�,. todos perdulázíos; .ra- Brunswil::k �ç.das ;���'" rormosas, 1U0 Q,tseWula.s e i:le amou-as, Semi,

.: ':;::,'"':':: .�"FH' :',,', "

,! _ Aagua 'da ·carne ser':' grandes homens: escritores, �,a· rnments eetorna um equilibrádo e que Beethoven, amor tambem queeoubesscbem distinguir qual
O'· E'S' f 1 d d b àsi fl bi'JS artistas, poetas, SQbrd'ldO embora, na Sua obra, :0 pareçam antes d� a conhecer. Hã fam:l'as o prerrdía mais'.

,FL R : e pre er ive ve e a u o as ores e .

" .

d Ih
•

Iif 'I E
.-

e ainda OS. musrcos. As mulhe<res superiores ou .cutão e mu eres as quans � I .cr men sram, . rrrnas,

cortá-las pela manhã, pois plantas de sala. '

Se a mulher OU a bela F,errc" (le '<lingelo {:'l1te:ntlhUi!l1to :;e.l)lcm' te se pode ;escolher a mats bela. cheias .t1-e encanto, c pai' f'lm a

dhrarão mais témpo no va- mere a Madre' Paula. e Inês de se. atmí9.M, para,�eSt,:':.e.·...si singUlarOS'I,FOi
.o que..

sucedeu ao grande ho- esposa. ele li'ranelsC'J Brunswlck
.

,

FERROAD AS 1 b ih t f l' e"'� )
,

U: t nd a' uc � ,,� .utnda 1110is 'o dcsrumbrou. Sabe':·,·SO. i.;"",.,\;'..,. "

i �.:., C e a e a: Cas ro, azem-:no.s \l�h)ra
..

i"
.

S ':� ospeeímes !.d'11:3iasa;llU.�n,l,ana' e 'ta mern q � e� Ta o n 5 s .a.o, ��,
-

.• 'I� ..

,

L XIV FranCl� . 1 t ri volta un cor, sa {.m que desesperc poi- causa:NA,'.,;,·:o'".· dh:à 'da�t flores .i:lei.-' Í1101ha"se o local. com amo-: amores com UlS -,.... '_
� lharn, quase; sempr-e aos olhos as, sen, lU � sua , ' J

,.",Q.� .

d'I id de .. co r, ,Ao Fr"nça, e CQf!l,D.

',Joao/do mundo, a,' ,'iÚllI. falic;.',dnd�. " no de admí'rações. Todas ad·.lr:n':1m ,ie t03us elO.s, lJ maastrJ viveu.
ta-se '!N."·m:'�"Y)OUCO de', sal," '.� . niaco 1 UI 0, ° qUe estroi tI' � c

• •

f c' I·' 2 .g' 1 tra Dl_4'U s: '" V. e D. Pedro I, de Po.r uga,' raeesso <de suas conseícnelns, a
a sua mUS-lca;. earcavarn-uo 'as (onc UI .na .a Pil, ma e

fim de conservá-las' a ação, do veneno· não encantam men os a For'narI" desventura as aco-mete. E' certo
----.;____.;,.,___,.---'-----.....------.............----'---.......

UWf comprimido de aspí- na, a Natércia, a- Be-atrirz;, a La1,l que mesmo sem outros talentos
tina J"eç,viv? as flores, no- FOGO: fogo na roupa do ra que pr-enderarn >,)'3 corações de além e SUM belezas 'ou (I agrado .�

tadamente quando se trata .. Rafael de Cnmões da Dante, de que id'espe1rtam neo;;;es sere� ex-

.de cravos.
" corpo não se apaga com a- Petrn.rca; as mutncres que eles eepeionats, ganham quase sem

.... gua, recomenda-se rolar amaram, diante das quais soí're- pre a imortalidadE).'.

PAF,A OS vasos .delgados: pelo chão, ou abafar com .ram e se mostraram sem as co- -Chamam mesmo aquela que.
onde S,ge eolQcam flores de um pano' roas de louros de suas ,fontes, Beethoven bem qui�'i a "sua lmo)·'

'>,
,

,homens e so hOmel\'3, às '<fezeS tal amada".colbo :'çomprido, torna-se a- FEIJAO: e mais digcsto in�eriores aos, l)Ul'guese� ma,is Chamavoa.se Julieta Guiccr.tt"di
dequ�:do colocar arera no se deitarmos fora a água vulgare's, porque em todo grande Era italiana que comprcelJ'lill e

. fundof' para que não virem. da primeira fervura. talentO'
.

há verdad,rag. aberra- adorava a <Uvina linguagem
..

"

_,� ---,_------_..__-----_---_:"---- crfu.da pelo g��ande .e�rige�.'"Lh(f do

l'!IIíII IIiiI1IIi_iliiiii---l!iiiliiiliilililiiiliiiiiillliliiilii-ii!i!iii!iliiil!l--IIlIlIi-_Uiliiiiiiilliiiiiiliill _1RiZ_II'-lIIIIilIIiIIII� composito� getli'al,' Er'a COUdf'ES:l
Ele dedicou-lhe a SUtl famoc;il
"Sonata ao Luar", titulo. quo n
cou na boca dos amantes
A ad>,)ruda mulher qu' e]e es·

Tràtar das unhas é um de_ -oval é a mais elegante e {am
v,:r ,-semanal qué não. deve e I bém a mais·resist.ente.,
n?-o' pode sel', eSt1;uecldo, Vo- As unhas dos pés d;evem
ce mesm� pode: tratar de

s�as! ser aparadas dé mancirR maisunhas (uns ma':� e dos. pe�), simplC'5, jamais penetrando

Ioesde que tenl�a. pa��encla, mllJhi nos cantos, ·E, dur,m
�?�(} se fosse n:::mlcUl a prO-I te a aplicação de <7:5n,a11e. até>llS5!O!1al. l\_'[as l";ao se

. esq���- que seque, separe os dedês d�.�
ça d2 que (WVE-ra t.ambe� dIS" pés com mechas de' algodão.pensar-lhes um cLudndo mter

mediário, istJ é, conservar as
unhas dia a dia para que sem·

pre se apresentem bonitas.
sem asperesas ou lascadas. I
Para conservar as unhas'

bcnítas, sem as!)er.2zas Ou (

lasca, o remedia é preventivo,; :
aplicaçã'J caneta, Use esmal"Ite que não s2ja muito grosso
nem muito fino, Aplique ql.lU"ltro camadas: .

1) a base; I

2) duas aplicnções de cõr;!:;I) () brilho.. I
E' indispensáv,el de'xar ca-

I, da camada secar primeira_
m�nte, para, em seguida,. apli-

I
car outrl. E firme as mãos
nü mesa ou noutra sllperfície,

I quanda e"tiver =azendo apli-
cações em esmalte.

.

Se, C'.lm (l máximo cuida
dI) você retirar CaIr o pole
gar uma beiradinha da fInu_
ra de Ilma lÍl1ha ('m redor do
contorno àa unha,·.lU certa o
esmalte mio lascará tão ·facil-

I
mente. O.lItro. rec'lrso é npli
car d a Sllll dra uaO' nova ca
ma ia, nUllio fina: ;S50 con
bel vará � uas unhl-ls úpresen_
táveis, com o í.!rescido .junt:}
a cutícula, bem <Pi'ntádoQ, ate
o dia· ct� fazer de nov::J- ;'S
unhas ou procurar a manicu-
ra.

'

:
E' precis(; estar sempre cui"

'dando das unhus, inclusive
com a lixa ou a lima, Não se
trata, 6 e131'o, de cair no exa�
gero,. Deverá, no entant J, � cr
em vista que a causa mais co
mum de unha lascada é tê-la
negligenciado. doe xundo qu�
� ponta e 'o contórno fiquem
asperos ou serrilh:::dos.
Unhas nyuito .crescidas perdem a re�;jstencLU ('! quebram"

iI' com facilidade. Mnntenha-
as em ta!'n<'lnho médio. 'Dê-

I�
i!Jc-s a c1r,vida forma, prind. :

:l,almcntc ncs cantinh.:s, fi -

f!ln de evitar qlN! lasquem.
f!Sf� a lixa ou :t lin'wo apenas "� ,

"

O?S eant'nhos pgra n ponta. I �� "
'o.' ,

Nunca [iO' contrário. E ,lib! �� ê
'

,

LlS;:O un!l:,s em garra, A fOl'lm.· .� p
.

.'. � ii·,
N�NDA DESTE nualO

'( tl_" ',. �)�'l� _

, _o'I�'Q EltlGlIAX,ATW& ...

I�
�

�.�
< .'.' ,v--"",� �

PONTO cliro i! .'
.
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-
� ,

�.:
..O.,,*G.O.,..".c.J.J_O." ...".v�O.J.O'<'.J ..o..�.,,����:ii'���"?���������UW�i: .. :

n! �i�aE �&!: �;nl!re����m�� · Areilo- .

O A T .)\ R I N E NSE" r=���:::

<1'.! PAGlNA., I

�
..

KAN ER

AS SUAS CAMISAS PARAC.oMPREM o QUANTO ANTES
'i <:;-".

-

PRESENTES DE NATAL, AFIM DE QUE POSSAMOS SERVI-

1.0S COM A MAX!MA ATENÇÃO,

15 deNovemb r 0, 1051:U.8

l\IARCA DE ·G�RANTIA

�.
t

7?/FLElJE !(EPETI(ÃO

: .'

i

lllAlIto IIIDU'lTlIlA E COME'RCIO DE SAItTA
I
'1F
:�
\it!

(ATARINA s.
-- l\'Iatriz: I T A J A I'

P'undado em 2Z de Fevereiro de lU3S

Capital •. •.

Fixndo de' Reserva •••••.

Endereço Teleg {fINCO"

.. Cr$ 50.000.000,00
40.000'000,00 '

. ., .. ..

90,OOO.DOG.OO
. 786.000.000,00TÓlal dos depósitos em 3118'53, lí)oais de, I I

AGENCIAS E ESCRITORIO� NAS PRINCIPAIS �RAÇ \S Do ES
f'-\no Og SANTA C�TABINA, NO RIO DE JANEIRO E CURlTmA

DEPOSITE SUAS ECONOMiAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO-

DUÇAO �
..

P A 6 UE CHEQ UE
....

(O ME

NAÇãO

ANIVERSAJRIO$
Fazem anos 'lloje: � "

t :
.:.,.'"

=: a srta. Lucia Felipe, il
lha da sra. vva- FJ,fa Felipe;
- fi srta. Hfldgard Hahn,

filha do sr , Jorge Hahn;
-'- a srta, Rosa Dalfovo, re

sidente em Aseurra:
- a sra. Hildgard, esposa

'do sr. Firmino Demarchi;
- a sra, Iria 'Marquét�í; e8.: menina Rita, de crui"

posa do sr. José Marquet.ti; s'a, fiíha do sr. Waldemar H.
- a !u'a, Waltrud Kbehler, Nemetz e sra. Jovina Orlan�

'esp'�sa do sr. Alex Ko.ehler, ,da Ne,metz; " , .

rcsiàente 'em Testo Salto; d' M t'ld :••.
.

'

.. �, a luenm.a a 1 e, .. :s.\io'
- o sr. Roberto Grossem' lha do sr. Artl.1l' e sra� Agne!::'

.

bacher; do comércio local; �Ioffmann; '. "

� o sr. Isidoro Silva, resi' ,-'- .. da menina Eliana, :filh�'
dent.c' no bairro de Garcia; !lo sr, José.e sra. Iria dos San....
- o sr. Eduardo Wandelin, tç;s;

. . ..

liI residente nesta 'comuna; .� das,gemeas Iára � Iedl!a

J.aVenS "'{ ,�O 6'.·'·,:'es.tud..o·,
-.0 sr. Mano.el dos Santos; fiJhas do ,,sr. Fredoline sra.; .

II .

re�jdente no bairro de !tau- Judith Reiter;
.

.

pava Seca, e - d:o ·n:ienino Darci filhó ,

,;_ o sr· Udo Voigt, resi- 'do sr. Fahrício' e sra.'Maria
dente na localidade de Tàtu� de S-o.uza;,

.. '

.•. ',
.

Üba..
.

..:.:.:, do menino Edo, fllh6 d:i.l
sr. Hercílio é sra. Helga era::';:
cher; ." .'.
,-- do menino Lui� Cal'lO�

JUha do sr. Valdir Assunção
Delfino e sra, DUma Mai'fim"
Delfina;,

. .'

-'. do menino Humberto.
filho do sr. Batom Im,llnae li
sra. Murtinha Rufino Inorri:uL'
- do menino DarcÍ fi[hq". , .',.

do sr. José e sra: Elsa Tavà;;"

nha, filha
, ' ..

José da Silva e sra, FràllCis�
,

ca da Silva; '.'."
- da menina Rosangela,

,

filha do sr /L.eonel Dinlz' :iVl:h�
.

chàclo e sra- JosefiDa Macha."TAP TfS
OS l\'lAIS UNDOS DESENHOS

,

o MAIS VAlUADO. SORTIMENTO

Vendas em' suaves prestações mensaIs só nas

1 O J A '5 P R O l D O ( I M O
Rua 15 de Novembro 960

BLt;fMENAU.

f!.:__;::;:::::;.�."::::_�����_�::::�����.�-----�...,.,..,,_,..,::-:=-::�=
(

Convidando os

.NAS(IMENTOS
Estão em f€l3tas os

.seguintes la'res:
� dG: .sr. Gat.tl'eb Roveder

e �XH1? esposa da· Eva, com

'l na8cim'ento de UUi menino;
- do sr. Leved'ir Coelha e

esp,ad. da. Alexundrinha,
com ° nascimento de um me"

nino; .;,

-:-.do sr. Pedro F. Stilk!i' e
.. res,

.

. ::
.. :

sra, Sabina Sttiller, com o

,

nascimento de um meninu, e
.

-_ .dq sr, José Pinheiro e,.

VfAJANTES
.' F..stiveram hospedatlos
na cidade:

. HOTEJ... oREX:, srs·
. Milton

Vieira; Mario Anto:nio· l?erly.
,Jan Hans Hojde, Armando F�
S:fl.leira, Albe,rto, Moser-,.Cal'" '

!·JS II, B. Appelbaum; SiE;ges�
mundo Braslau.er, Werner

.' Na Ig-l'cja, Matriz, delitn Arno Aron, Dirceu' Ht'iitrit. '.' ,

Gendiroba, Wilson Schueh�r fi·
Osvaldo Ribas; sras- Anna'

Welovinski, Cissie Henchel,.
Lili' Heinemann, BeliIid�
Schoen e Anna A; de Fitzner�
HOTEL HOLETZ:' S1"s•. J.ose
Marinha,. ,dr, Fausto BrasÚ". .

dr.,Cruz Lima R.a:i'a�l, dr. Adir
R,e:bello, dr, Mauro Remos e

sra�, Luiz Meneguzzi, José
Bronnlg, Albaro Luci:r, Lui,i
)\[óraes, Alcides Nunes de' 0,.' ..

liveira, Mancilio Figueired'i ,e, ,

'

ara" JVIarinho Der-él.l1eto, Dar-
, ., viu, Meneghetíi,

.

Evaldo KU'l·'.'·Marca Fabril da melhor
casimira do. Brasil . dleich, Hercilio Ramo� e HIF

Linhos �. Xaviamentos "I <L'b'P.R����"DO'Do'iA
I

para Alfaiates. .

I Complaeencia nocivá:·
-<X -

(fede.fôsfn-CJkIt) ti Rua XV, 1360 _ ex. Postal, 388
,As crianças muito amima�,

8II_1PlIIII!-1I!a!Ii1llllll----_. .
__�-:B_L-:U7'"'M_EN_-:A_U

' das

sd'ãq quase sempre teimo_
.. ,as, esobedientcs, agressivas.:'

"respondonas�'. Satisfeitas em
.

belas as v-ontades, tornam-se
.

rebeldes la grosseiras quando
qualquer Misa. lhes ii neg'ada.
..
Não permita que seu fi.:

.

lho se habitne a v�r sá.:
, tisfeitoG todos os: desejíls;

'

•.

'

Para evitar ,que Se, revol'. '

te e tome atitudes de má ,

educação, .. quando " alguma'
vez for contrariado. ._

SNES.

<:xma� esposa da. Maria, com

o nascimento de u'a menina.
EStes nascimeniós .ocorre

l'ain. na Secção de Mat.ernída
.1e do Hospitál "Santa Isabel".

I
!

......
�

.... ..JI lo· BATIZADOS
-._ .... -

-
-

-

�. é conveniente, se

gundo afirmam os entendi
dos, obr:'gar ü,3 jovens ao es-

i tudo com palavras severas

I oU �meaças de castigo. o

'melhor para se coIlsegnit·
(fUe os jovens Se ded!CIUem

I às suas tarefas tr;colares, ó
. criar lhes um cauto íntimo

,
F:EJtIDAS

Espinhas, Manchas VIce-.

ras e Reumatismo
ELIXIR DE NOGUEIRA

.

: Qran�e SDepÚl'ative(tO angue

que os convide ao estudo. ninha c hanc(J5 que, termi
Neste· cauto . eles ficarão nados os. estudos, í5ão, sus·
isolados e terão 1odo o ma- pensos pUl'a tornar a com-

terial indjspcllsave'l ao bom por o aSlJecto exterior da

deseuipenho de suar> obri- estante. Veja minuciosa
gações. Um' hom IH'eseute mente os detalhes para ve'

.
rHicar todas. as vantagens
e {�olllodidades dei,te práti
(":. e elegante moveI.

ANDRE' MARIINSIlRl'U os jovens que estudam
é esta estante .COlU escriva- Djstribuidor em Sta. Cutnrilla.

D À s
�

'AFAMADAS CASIMIRAS

"" O B 1 snComo tratar1 das'· Dohas Prepare foi..
• o futuro de

seu filha

IOFOSC'L

. ASTRAL DO DIA.

Con" ,uni c açãoA COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS - Sucursal Paraná-lIa'
Catarina, estabelecida à Rua, 15 de Nov., 266 ., {Edifício José Lourei
ro 10MO andar ... End. Tel. "EIMA" .... ( U R I T I B A

.

.
.

" .. ,

comulUca aO$. �e�s disl�n'�s clientes, correlores !e 'Amigos que. nm�
�ou seu escldono em Blumenau piira o prédio Pa�lo Scheidemanfel,
a Rua 15 de Novembro, I1cO 810 '" 1'0 andar sida·2. '" ondf! conlinua
alendendo dentro do .horário normir!.

'.

(ia. Boavisi a de Seguros
Escritório de Blumenau.··
(aixa P051al1 253
Telefone: 1161 �

fnd.' Tel.: EIMA

20 OE SETEMBRO
Urano, à tarde, pr-omete al�

gum êxito �qs que: fol'�m,muÍ'- '.

to pruderíte$ Ó dia todo. Re� .. '
.

g.e eletricidade, mecâniCa"" in-- '

vel;lções, ciencias em geraL,Qs ;
n&Sciclôs nesta data, p{)ssttem:'
capac:Íchldes jurídicas e· didá- i' ..

� ..�··m�af;l Um de s�us:·
elei.n�ntos, Podem ser>�i�o� 'e'.: "

faniOSos.
.

.'

A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Os preços c/o Brasil são os mais altos c/o ,DUe/elO
t�bs �e�m�er�ca��oMa�s�im��orta�v��s���i�������-�����:�E:Ore�me �e co�r�e�o comerc�
do acnrJo com 'o �Ignn a A raul.!! .... [;r;:,#i:;:��;;E;:i;�:�,;�,��j exterior causa maio\) irr�naráveisUI) U u "11 Du"" obras d., �llllJníhW, '1\,las de O Up

bronze j'üsfOl'osn, P.u,lI'usos de aço lHO, ln iVia Aérea) - Ao ram a :S','l' o;; maís elevados
inclusive deg'uIadore�: Geradores rns pl'ópl'í'lS parn talnnr: outras inoxid:"vd: ..speetats, de rJr<:ci�"<l COllsclh) 'I'écníco Consultívo . do mundo: (J'< pedidos de fi0:,
elétricos e semelhante", conjuga- múqutnas-rerrnmentas, exclusive. lpl'l'a óculos, et.ej : de Ut;O, revestt- dê! Conícdcraçâo Nac:ond. do sa 'n1porinr:ão para btcns de
tlJos e moinhos de vento; Veículos pnouruntícns para trabalhar pedra do de cúdrnio, utützacos na mdús- Comércio coube, na ultrma oroducâo c bens de consumo
industriais (tratores ind'lstriais, e vidro II frio; EqUIpamento, não h'ia de montagem de rádio. Ferra- reuníâo 1 eal izada, ;;n!.> a presi , ascendern muito além das xc.
empilhadeiras e ,semi'!lhanu,sj; elétrico, üe siualizar;iio, parn es- montas m!1nuais; Cadnrço J� algo- dência do sr , Brasllío Macha- ceitas cambiais previsíveis; a
Guinchos manuais, talhas difel'en- tx;ad:;s de ferro; Locomotivas; Cnr- dão para fabricação de fitas para du Neto, nroceder estudo e acumulacão de nossa producíaís e guindastes de qualquer na- TOS meteres para passngotros e acr- ruúquínas de escrevrn-; Rêqes p�l'a em itír pronunciamento sõbre {:i'j.J de :'gnIVoSOs" contínúa
tureza, n. e.: Máquinas e apare- g:1S pura rorruvtas. Carros 1'''))0- PUC{'T, paru "so prortsstonar: Apn- 1 ngo trabalho elaborado pe- em aumento em detrimento
lhos para terraplenagem, constz-u- ques para paEsageil'os e scrvlco d" re lhos C instrumentos de obser-va- 1:1 A, sudação Comercial de de nossa -rx�ortaç50.cão e conservação de estradas; passabeiros, Cm:ros reboques para, �üo c ótica; Ap.nl'clhos e. instru-I São _Paulo 3 r':,sp:iio da, s!- As sugestõcg apresentadasMáquinas para classificar, mtstu- ezu-gns e l11al1tllnenlos:

AmbUliiU-lllIéntos
para cHlemntcgraúa e fo- I tuacao do ccmercro brasileí- no sentido de tentar-se a sa

rar c tratar pedras, terras, carvão ClaS; Carro� provír.os de trmquos togr'J!',,,, excato o g.'}2.Úl,' Placas ': 1'0 C:1�11 o extei"'�_r ;;m face, das lucão d::! problema, íncíuslve
e substâncias sólidas, semelhante: bombas, gumeho�. esondas ""0;- dlOP", de outros 11131e,..n,5; p"J)c! !l1u:!tuag de restrição etn VlgOl' no período de transição do

etc- Anetol: Eter dibenzilico· Aci- Bombas para Hqukdoa: Máquinas e sour-o s , ou qu�lquer outra aparr!-I 3en::,a.hi�izr1_dJ para fotoçrafl.a; R�-. 1"10 lnon1e�Tto a.tua�. para cori , r-eg lrn o de contrôl€ atual padO' itálico; Acidos málico e 'tartá- aparelhos para preparar matérias lhage111; ChaSSIS com motores pa- vc tndcres e ll:",ado,.c� par" reb'l trG�e da Impor tacão e expor= ra a prática de sistema {:n1,
rico; Esteres ncét.icos, exclusive taxtcís, fiar. retorcer e bobinar; rn órribus ff .....Hnlil1h5e� o :unbUIc-ln.-1 �r���i!�l: Fih�_l �s Cll'l(,·li.l:ttor;rárieos .. ·L:-:( .. fJ.O� que poderia prevalecer o P11-
5,33.14; Dibutilitalato; Dimetilfta- Máquinas e aparelhos para pre- ci�s: !;e<:n5 ;)�J''J :cmotnO\:eis, ('Q- v;r,�("" e ÍlllpreSSl1f:; :'.PUl'('Jjws e í A conc111sã.J. a qne se (� drã:> ouro. incluem, entre ou
lato; Estereato etilênico de glicol; paro e acabamento dos fios, teci- mlnhsoe e onlbus, mclusl\'e vel- lflSU'UIl1;,':10, pnra <,gnmensura" C'onduz' do peLs fato.:;. é aue, iras, as seguinles; urgentes e
Esteres cinàmicos. Esteres exáli- dos e obras dessas matérias; Pen- culos dp.�montad(ls tipo ".ieep�", �',dro;:,r",b, j",avega".Iü, meteorolo- �pós oito anos de tal' regiine, rigol';)sas med'das anti-inf1a�
cos: Esteres dos 'acidas orgânicos, tes para máquinas text"is; Fusos, I

com tração nas 4 rodas, para uso 1":', h!c;rulof,l3 e rY,<"01;';<'8; Apnrrõ- cÍ1t'gou O Brasil a mn pcnt') c'onárias; substituição da Co�
n, a.' Esteres sulfúricos, exclusive e s�l'nelha.ntes:, Agulhas para ma- rllr,�)' e p�rtes " perten�:s desti-! 11",,; e in·,trum"n ...," P:'."" calculo cnde a pressão adv(:'rsa sobre 111issã-:J Consultiva do Int!:!r-
5,3S,60; Esteres carbônicOS; Algi- lhana; Maqlllnas para ma,nufatura r:�(!OS a s lllontag"J�\, A:,!Oes;. Na-j

(. ,:,fl'�':�:'.','i: 'nt �ij!CI.,l, .�:",Ii)l·"Cá() " n�s;;3 hxa cambja� atingiu de Câ�lbio Con:ercial c�m:. o,Exnat.fs: Etanolaminas; Brancos ou de feltro� ern peças ou enl fôrm:l�; \105 e barcos, a 1nr)LO�. (te lllalS ·.ie 'f. ilJLI( ,,'J; .._Ip� f.:I!.�,� e i!1�tl�I.- 110 mu to OS_LI 11laxiino; nos- lerlo!" p::r urna COlnlssao IDte
alvaiêl_des de titâno. de ulitranlar, IvIaquinas e aparelhof: para indús... 250 toneludas: Nnvios e bar�os, -a nH:1l1o� para (h�nh)i��ti;,f,'�O e e·.� sos �-" trJS:iC�:' s eonlcrciajs são grad�1 �)e10 lVIinistro da Fa
litoponio e outros; Verde de Paris 1ria de peles e couros e seus ar- 111etor, de menos de 250 toneladas: ,�,lJ.J ll.':;clusi\·c 1)," j u:.o in:iu-- ;n"i3 vulL:sos do que nunca; zend<1. Q Dir,?tor Executivo da
ou de Schweinfurth; Acetato de ce- tefatos (exclusive maquinas (li;:! l'O- Dnlgas flutuante$;; Guinclmtec lll'-! ,Condui na 2a, pal,'1na letra AI noss._s plec;os illternos chega- Superintendência da lVroedtl e
luloide em laminas, em tubos e ser); Máquinas e aparelhos para tuanlES; Embarc-'1çüe", €':pt?ciais I rio Crédito, (l D'retor da C"r'
não especifieaô:J; Gelatinas; Tege- indústria de papel, papelão e seus /inclusive djqu�s. f1utuanÍf-,sl, Per-

t
Iif I!!ii leir_a ele Exp:rtação e Il11por�

filme: Terebeniina iessênCias); Es- f.rtefatos; Máquinas e aparelhos tellces e acessorJu;; pClra qU'liF- a r o c I n I ta('ao, Ul;1 represenÍé:.nt� dr}
sênci':' de pinho, e semelhantes; para indústria de borracha e seus ql.:er embó!rcaçõe,;; Fio U� boru,_ '.

< Dep;u'!ampnto ECC)"Olnlc;1 '-'

Terpineol bruto' Carvões ativos; artefatos; Milquinas-ferrameotas e eh::>. sintética CO'11 seeçüo redonda, II 131 II Consular do JVl:inisi01'io tias
Aparelhos de co:Uunieação; Perten- outras máquinas para trabalhar com ou sem revestimento, Pneu- O Brasil rpvel'�nciou no dia 3 deste mes, nelas suas elas- Relac:ões Exteríore�, um Te-
ces e acessórios pan aparelhos de metllis, Ecxclusive pneumáticas: Má- mitticos para máquinas (l,� terra- ses mais represenbtivas _ lVlin 'stérío da Educacão Camara oresclltante elo lVIinistél'io da
rádio, de t.elevisGo, exclusive válvu- quinfls c aparelhos para indústria I·kna,�el11 e de conslJ'w;-ão e consel'- d'1S DC9uiados. Ocademia Brasilei�'a de Letras 2' ot{tras 1ns- Agricultura c ,naís os repre�
las e tubos; Aparelhos de radar e de vidro; Máquin?s e aparelhos vaçüo de estradas, pera t!'&tc'res a- tituições culturais _ o transcurso d8 primeiro' aniversario .sentallt'�s <lu agro�pecuárh,
semelhantes; Aparelhos de telegra- para l}eneficiamenb de cereais e grícolns, p<lm m:'lquinas agríCOlas, de nascimento de José do PaírociniJ, da indústria e do c0l11ércio,produtcF agricola�; lVfÉiquina� e a- pala vekulos in-:lustriafs l' para De origem mestica, hum 'lele, José Carlos do Patrocinio indicados peLls respectivas

paIelhos parcl indúojrias gráficas; ,w,ües; Cârnnra de &r p"ra os ma- nôsc,eu em Canlpcs, Estado do Rio no dia 8 de Outubro d2'
assoe a�'ões de classe, cab.en

Putencr;& e acessórios pera insta- teriais de que tr:Ó)'"l! as clns�ificn- 1853, '

cl. a t'�sa ('omissão isentar de
i",;ões industriais, sopradore!': e se- CõefO 7.14.30,7)4.70; P',pel para im- Era filho ào Padre J:ã,:) Carlos do Patrocínio e doe Justina 11L'en(:a prévia, progressiva�mElhantes; Bombas de ar e a vá- pressãoá Papel filtro; Celulosc pfl- Mê;ria do, Espirito Santo. F'cz seus primeiros estudos e111 Cam- :11f'níe, t'�d(l.'; os produtos de
cuo. compre,sores de .'1' (l ele gfs; rn filtrar; Papel ele Ecda para <'111- IJ':.'i. FUgIU pan o Rio de Janeiro, aos 13 anos, ao insurgir-se ! Jl1lporta�'aJ e c:;:portação, Sel1-
Aparelhos para pulverização e balagct11 oe fruta, .tté 20 g por me- cl?J,Jtra a ener� ,! de seu nai. Fllé,quentou alí. o curs;) de Huma d? que n(J pCrIOelO d'e �ransi-disp2rsão ct" matéria5 líquidas ou tro quadrndo; Papel vegrctal p3r� nraack s, C nC!t:Jndo, em 1874, o curso de Farmucia, 1;:10: lodos os J?r,:-dutos Isentos
em pó, 1.1 jacto de "reia, Ferl'�'- dcs("llho tí'cníco; Papel estêncil P:l- S ,'d l'

. �',:'!]'JW11 negocmdos integral-á í
. l" .

r�
. ,

f P
ua v! a Iterar.a come"a como estudante. quando se l'�- _,.

-

,. ',' .,"II1cntw, pneul11 t cas, mc USlve ma- u mllneogra os: apel filtro eor- velou na revish mensal "OsF ,-.," .

_ l' t
-

P
� lllenll' no n1elcudo de calnblO

quinles-fel'l'mnentas; Matrizes para tado: Papcl cm t. ras 1<'Xc]usive pa- bliCOl! mai" t�rde n'l "G�zeCt:1 o,_,s N' :tl!5�ro�o dPo, emlS a. u- de i�ixa livre; caberia tam'
1'1et�i< n para vidro' Matrl'zes pa l'a cigarros)'; Cc:rtôe'.,· ",T.�C(luar{l"

. -,
" "d OI:: J lCI<'S JIS rOnlanCeS b'" ,

.
-

1• q - � ,'- .. - em folh::tins - "lVIob Coqueiro" e "Os R�ti�'antes" Os reU'- .

em a COlnlSSaO, ogo que fl1':1 matérias plástic", e 11. e.; Ga- par3 máquinas têxteis' MedeIas P:l- ranté,,:_ é um r01l1311Ce QU2 n:s descreve os horrore� ela seCL� .1t,11gass,c opor�uno,' dec�al'ar 11_
xct�.S t �ell1elhant?s de metal as- ra e3tudos de anatomia, historia de 18'/7, no Cenr;L "I '':'s .1()eL;; as hansaçoes de.be�to; Máquinas de costura para n'ltllral ou outras cii:ncias, por ar- P,atroe ni:) d'vsel1volveu, em virtude de ,:!pu teInnn.l'�.))1en-

c a,mbJ(1" c.m ('xC.�lusâo al�en.asuso industrial; AgUlhas para má- t::s e ofícios. como L'lI �em COlJ1- t 1
- " " de llma quota n I sup.

dtO t ",')osi�iio (."� ge',s',o. 1'1'111'0 (,u
o, c 'vers,o� at,vidades: - foi jornalista, orador, IJ-Ublicista"')5 " '. ,9,. �r.�or a

qmnas ecos ul'a; u r:J' maqUl- �, - -

. pêlo: poeta pald :<:0 e romancista. _ pOl (�nto elas �mnbla,ls de
nns-fer.ramentas, para trabalhar ChDp:'!S e láminas de cobre· Chn- N h ""j)urtaç O d'e c f d t d' 'i.,;tória da nossa literatura é no J'ornalismJ n n" Cf'�"

'U a e, es lua acortiça, 05S0S, ebonite e vulcani- pas e lâminas de alumínio: Chapas s;a que ele aUnr'iu a glória dc Sll� 'pllJ'�ntn
'

"

'" U pJ -- a atendeI' aos eompl'omissost,e báquclite e oull'as matérias ãu� c ];;minas de c!luml}o: Tubos de C '

" <
"" '- carre ra. alll"1111"r in " " i t Tsive borracha e matêrias plásticas; 01110 JOl'naltsia foi O lider da cam aI, b l' '.0

'

"

u � 1 ': eXls en, es no ,e-
qu melo vr'['Wlrto!1 ('om O jogo de sua paG �,13 ?d � ��W�;l�td, s<:uro NaCIOnal,; ate a explra
quidade dcl ('scTavi<lâo,

,< v a aI en e, •• 111l- �'ao cb praz,� fixado pela co�
Dir:Lur d·' .im'!)al "Cidade do Rio" 11"

• miss�u deveriam estar isentos
um balual't n dt. Prudt'nt .. n°., MOr'lJ's OI: 1

u Im!'rens3, fora d.e }l(:elJça todos os produtos•
.

J
. �. � , " a( ar fulgui-antc, as- '1' � •

Sll11 lH ou :1 lllocidade qW!f'rl'o acompanho
' , ,que! c e llllportaçao, quer de

dellcial (lue ['('gl'('''''''',·! �I ��a':'r p' 1
II a comItIva prfS.- exporlaçf!'J; caberia, ainda, à-

•· .. �u \i.. I. ..--, J nu o· . _ .

"Si Vós !flucidall!' .�i vós moc'do 1
C0ll11SSao estudar e propor ao

nlla frente' uma }''''lv ,I 'fi� h[tiOl�eta� �. ü( ,e, :�le }-JUzercs. �lfl mi- P,_del' L"gi.slafivo as medidas
por um dl:"ver dvj(,o eombaii, "o

II :,on n1Uay� a dIzeI' que, qílt' lh(' p:..recessem oportunas
chal Floriano Peixot·�, Quando �O;é ve11lO de�p(JtIc� "do �are_ qUa1l10 à consolidação e ao
te a mocidadr:, illt'1'l11' dI' mell l,,� m, eu ,;,eJO lJa l!1lnha fren- pagamento do saldo dos com.
é a €,CaWI'.lIF';] e rJ futuro 1" p"!)�l:';, UI ndlOCldad,� esiud {)il;] que prü1nis�:os governamentais
b t d' F

,. lu lhl'Ja f"U e('Ia1'O (llW erre' -

t d'!
'

a en o J .. ,rirmo. V(,s o acr'l'taste's dnf
.

I ' ..

,! com� nao a en (OS na forma indi-
e

' , , , "" cne eI10'O'O" c' d)
.

'1'
_

omo p�d;l, ;u:omjJanl!emos C-ste I J ..

r �, ,

'd • aC'lllla, mc lls:ve ,;s COln-

T
.t

t· ç'uo:' ". lI: O VO,) ele 11l1nIolllla- pl'omissos indiretos, oriundos

rl�fo' ca rlU' rln'Rnl)�ft "Eu v(:IlL() !J�rtltrl)�r'tc n.:'s tcu P�ISf:OS.
de garalJtbs lJrestadas pelo, •

Q t I TCSOUl\) Nacional, para em-uund,) li' son 1as do prazer nos braçós . .

Do lJoderio o Iucido ideal; 1)l'e;;Llmos, H entidades para-

',', Hat'pa .afím�da pe1:: tom dé\ crença
"statais ou privadas; a comis-

,[ llifal seI contar essa 11armonia' )'I-'1C11S".
são 'pirlaria, fJutrossim so-

I Se obs! rvado nO seu âmbito
Q'

- u bre a conclusão alteração ouI _lIun em mares, céus, estrelas se condensa ,.
, ,i federal exclusivamente, e ju - j

N:l urqucstra l1nivCr3al", • l'dOrma de qualquel' ;,côrdo
I gado pelo que no momento se i

.José C"rl �s do PatrOCÍnio morreu "m 29 de J
'

I
comercial com paisc" ;-·,"tran..

I vê de descalabro economico 1 J 90'" 1.'·,' '",'
' �

, ane 1'0 C I: geiros,', ,J, celxdna:J magl1l1.Jca obre> jornalistica Del'x d .I nesta capital c no poáteroso Es·
'

'rada nest I
- ,an o regIs- lncumb'do de ,;,0 Iu::r;L'es-.I tado de São Paulo. o Brasil pa-

'" a �o una a pUó'sJgem de seu centenário de natalicio tar s"brf' tI 1 11 tI, ;
qucremLs inbutar, ao campeão das refregas escrav 't

' J o' 'a Ja,_10 t':in es u-
I rec:; ir firmemente de mal a

5a mO,d,3sta, 111a" slllCeI"U lJOlnellagem, agIS as. nos- do, o sr. Otávio Bulhões clis.
I pior, sempre há alguns setores

:',: I
�

se que não encontrava meio
I que são c0"i:f esperançosas ela- ' S, R, de l\fedeiros de conciliar o desej;j de com_
: reiras no pais. Tais setores tanto bate ao regime inflaci'�nário

t extremo �28Cc;ç.O.C..-:lO�1f.';'!:<'''''''.IJ.o.o.'''''-.rnI'�.ç",,0s<:,� om
,-

d
"

j se encon ram no
.�. ",,",e. e:., .........1,. �,-'. ,aL'•....(j.,-... , .......,... �,�ítl>.��.c·�..04!(,.r.'Jt':!'�r...(1.-, t (' a crlaçao e U1Ba C01111S-• . � � .....Ah.:•••_ ••• r: ....... , •• ' j; .......•• ••".0.0.,....• ..,a-ç:.·

'I
-i ?,orle do pais, no Amapa, como

I,: I
�.

'. .'.... � ".. sao que iria, gradativamente.na grande Estado sulista de San �� 1:11\ tr.:�fl � !!."1i: �� líberando os produt08 de imoI ta Catarina, ° historíador Jo:,o ,.J
I �� n{,GiU.,dl!:t... :i �ortação. c, eX_l)(;�'tllÇão, reten-I Capistrano de Abreu, cujo cen-

'I I i. _.. o04�:r.'��
.. , .-1 0.0 cambiaiS de 25 p':Jr cento

I tenário de nascimento tranSCOi'l'8 I
I HORIZONTAIS: 1 - :Ma- tencer�i. 'I f! ' �'�, -::::" �� I ela exportação do café com od h I !.1 �= ;;'1," di'I a 23 este mes, ae .;,va que o 'lícia (fig,); pr:'�:)cuparag, 2 - VERTICAIS: _ Falar, 2 � r,;;;_;.,.., _ ,_l.l.:.!..'T.i� _ .. __ �� �� ! J.jm e atem er aos compro'I Brasil tinha d""",.."ia dc leis, "

.! Estar,' sildü;,; nome de letra, Esquadráo,' tranSI,Jiro;.1 �".G ,_�'_I'_[�HiI H.\ I HEJ� �.� : �),.1 ssos, do TesJul'o Nacional! ordenações e reg'Jlameníos ja- ! < 3 _ Nom"" masc·; letra gri'- cubra de iodo, 3 - Recitar: , ::!
.. _ ...

_-� !�,' ;:,_c hO}8 Cs produtos dQ café
: mais cun1pridos cl qu� �l ,ilelp.')I i � ga; jornadear. 4 _ ArL def. arvore cuja casc.3 aroTIlát'za !�: Concertamos: �: l12111 dez ou quinZe por cento
i ",�jUçãO sena <.l_ i..(' SI! �ar :w I t Cpl.); arm1'l branca; pron. Re- o ,vinho: t�cm� fem, 4 - Ca- I �� Refrigeladol'es Domésticos, Reirigera,<ão em Gerai �� I

do )ner�ado .l�v�e, �0:11 a reso_
, p""s uma nova COllb" 1'lçao qUl' li flexo. 5 _ Desp'da; anel; no- 111Il1h:,; graceJas; l'ieSSe lugar. I �� lUáciuinas de lavar, Fogões elétricos, AspiradDI'CS de l'ó, ' •• lu(�o pIOf)Q:"la a margem pas-
: dis':,sse, a�e,'.la�; --,. -:-,rn;:o .l.� ,I la li;usi�aL 6 - �Wl'; p�'ep;; 5 - Ergue; adv. de afirma- �. Enceradeiras, Liquidificadores etc, . :81 sana ti ":':'1' de 75 por cento, oI - lodo braSileIro U,\C t�r ver

'I bairaqul0, 7 _. Llr!o: prlllCl- (:ão. 6 - Aqu",Üas; agora; �� R e f o r ln a s l' i D t U J ii .. ��, que iril1'12o um. aumento de re-
I ganha, Art, 2.0 - nf":ogam -

'I p;'J (dig,). 8 - E\'carnec2: prep, 7 -- PatrÍ3; prego; che-' t� CASA DO AIVl:ERtCANO S,,.;., :_) Célia para 'J produtor de café
i se ai; d,�p05jções em eontrá-

'I te�étualmentp; cOFlb:na. 9 - fe etiope, 8 - Aqueles: 1'10- �i Secção Domestica .: "1),ü'a �s outros exportad'Ores,! rio",
.

Genio (fig,); maic:r. suf, que me fem,; pron, flexivo, 9 - �l ,�:��,;::,�,,,,:,, �, ! Cb!�IC: a1t:aJmeete recebem cam-o qUê vemos e que dsempre
, ! termina alguns \T�l bos fre-

f
Nota mus,; prep.; interj, 1 O �� Rua 15 de Novembro, 473 (eI. !532 �: WIS na ordem de 50 % livre

que aparecem homens e brIO, . quentativos, 10 - Transf.-=['c - Lá; distar; banco de re-:" .. NOSSA DIVISA E' SERVlrt • !; , <=.50 por_cento no câmbio ofi-
I empenhados em realizar alguma! I para outro dia; nOI'ívas; pron, creio· 11 - Esülrá: gosbrei ii; �""''i't'.'lt1m�:;>,,;;..'Bl i =: 1 Clal. Nao parece oportuno! coisa pelo bem do país, não só

"pess 11 _-- Verd'aàeiras' l)(.'� 111uito �;,.'.,,.,_..,.•.• ,..,�,,. !'.'.c.oo''''''''G�Q..,...o..,.',.c.G''''''�n.�''"��.OtfO.'.D''''..''.'''''''�.t..;·:i (Conclue na 2.a pO'a letra K)! descobrelTI os nl.eios de fazê-lo i t
• •

, _.l
-

• -c.a,)6fA11.C4a•.A-t'e�_:�_:_·�_��������:_�c�:._t�O� .ofI�:_�UtfC.06OIIo�oa.:-e_�__ �

. __ ·_b ., _

l como lev2.m a bon1. t�rnl0 o. seu J J
i programa, Em Santa Catarina I 1
o governador lrineu Bornhausen I I

I está realizando um g;;;verno que! I: não precisa ser medid,) em paJa- :!i lavras elogiosas; já :;� metle em I
I 200.000 toneladas anuais de tri- I
i go, o qu:: é mais <1'" um terço I

I i da produção tot21 do Buesil, Essa I

I safra, que é a esth'1'lda para o

, I ano corrente, o gov�.'rniidor a es- I
I tã conseguind·� (;om ,;uxilio dn i i
I sr, .João Cleopn"", l\1,.:1istro da

I Agricultura, >n'�S tar;Jbem com

auxilio de um gO\'e,'no baseado

ntuito nl.:.is elTI realizações
do que em polItica.

i -o programa tritícoln ('atari- !
i nense é um todo lógico e ntuan

I te, Não tenl' o E�tú<"ilI tratado

, apena,' de plant<1l' mais trigo.
i para que p Br'.:lsi) chegue um

I dia a produzir o milhão e meio

I de touehdas de qU!! n{!cessit�

I para n seu pão; tem ao mesmo I
! teml�<l e(lidadO do ·armazena.. I

I mento desse trigo e do seu I
I transporte. Há pouco nos refe- I
j riamos. em comentário nesta i

! página. ao gra.1l1 e silo f'ubterrâ-

i neo instalado I)lll Videira, gra-

I ças li. colaboração entre o Mi-

I nistério da AgrieuUura e o go-

I verno do Estado, mas n50 é só
I em silos e armazéns que penSHm

! os catarinenses. Pensam. tam

! bem, na Estrad�l do Trigo. que o

I governador Bornhau.�en está'

I sempre a defender, pois ela se-

'1 rá o traço de únião entrc êsses

i trigais que tanto crescem de a- I
! no para ano e o litornI. A pro- !
! dnr;ão do trigo, seu armazena

mento adequado e seu transpor
te fàcil formam uma espécie de

triângulo de ouro na economia
do Estado e na do Brasil.
São êsses os frutos de gover

i nos sérios, que abrcm clareiras :
I no penumbroso Brasil atual." I
: (Do ""Correio da Manhã, dQ I '

I Rio),' fiI iJ ii j

(Coutl.nuaçiio)
CATEGORIA 3 (FUI 2)

Linho em 'bruto; linho em rio,
crú,' alvejado ou tínto, para tece

lagem. de titulo acima de 2U 12a.
exotusíve: Cânhamo ern nmto . Pi

ta' "Nylon� em fIo para fab·rlea.
çfu:, de panos-filtros para prensa

de óleo. escovas e lH\l'a' costure d'ê

fitas dos fusos de máqutnas de

fiaçiio, excluRivc "nylon" . para

meias; Burra de ··nylon·' para tu..

bricação de feltro sem fim. para

indústria de papel; Coque de hulha,
inhita e turfa; Cevada com casca

(para manear): Malte ou cevada

tor-refata; Azeite de Oliveira ou A

zerte doce; Helio e neõnio; Oxido

de zinco talvaíade de zinco); Mo
nomer estireno. Cânfora natural e

sintética; Eter cl!ic1orOdietilico, die

tilico sulfonado e dietilico nitra-

spa [TE

aviões, lla\!ios� exclusive autonl0-

veis. Ferramentas eletro-mecâni

cas,
•

portáteis. adaptadas para tra-

balh,o manual; AparelhOS para I

medida e controle de energia elé

tric't: aparelhos elétricos d'e sina

lizl'çiio e· seguranca; Lâmpadas de
arco ""It, ico, para usos cinemato

grflfico5, e especiais n: e; TubosJ
conexões, e caixas para tubos, de

qualquer matéria isolante, cxchi.

KURZE BERICRTE

KOl\ilVÍUNISTISCHES PROPAGANDA-MATERIAL
EN'rDECKT

. BUENOS AIRES, 17 tUPI - Visrundsechzig
Pássagiere des franzoesischen Ueberseedampfers Bre

tagne, welche dem int'ernationalen Jugend�o�gress
in Bukarest beiwohÍlten, wurden in der argenhmscben
Hiluptstadt festgenommen, Laut eines ofiziellen B�e
rÍchtes soU in ihrem Gepaeck eine Menge kommulllS-

ti�ches Propagandamaterial entd-eckt worden sein.

",�+'N'r' '

"-

..

E1SENBAHNPASSAGEN DIREKT NACH (
MONTEVIDEO

MONTEVIDEO, 17 tUP) - In einer Versamm

lung in der Grenzstadt Rivera, trafen die Eisenbahn

�12gationen von Brasilien und Uruguay ein Uebe

reikommen, direkte Passagen von einem Land zum

anderen zu verkâufen, um den Passagi'eren zu be

gUfinstigen, Dieses Uebereinkommen, anerkannt "ad
reverendum" beider Regierungen, besch.liesst, dass
die Uruguayer Eisenbabnen, direkte Passagem nach
Porto Alegre, Santa Maria, Acequi, Bagé, Pelotas und
Rio Grande verkaufen, und' ebenso die Via Ferrea

t Rio Grande do Sul nach Montevideo und anderen
Staenden Uruguays,

,.

fia, seus pertences e acessórios;
Válvulas e tupos para máquinas e

apaJ'elhos elétricos; Aparelhos de

Raio-X para usa industrial; Equi
pament.o elétrico de arranco e ig
nição p,motores a explosão; Equi
pamento elétrico de iluminação e

sin�lizaçiio para veículos a motor,

ERFOI,GREICHE KAMPAGNI� FUER SCHUTZ
DER KINDH.EIT IRIO DE JANEIRO, 17 (Meridional) - Die fi

nanzielle Kampagne "pró campanha nacional da cri

ança" geht mit grossen Erfolg voran. Die Buergerstei
ge inmitten der Stadt erschíenen heute frueh :voller
Reklamesaetze flezu-eglich diesel' Kampagne, '(he das

O'ajxze Jahr.Ciúréhgesetzt werd'en 5011, um Geldsummen
�u erhebeÍ1, 'Erbnuung fuer die von SchutzanstaIten
fuer Mufterschaft und Kindheit. An den Siellen da

groessserer Vnkehr herrscht, wurden Behaelter ange�
bracht WI) dle l?assieI'enden ihre Gaben fueI' dte not

I.q,uerftigen Khlder hereiwarfen."

IGEFANGENE,WE�GERTEN SICH VOR KOMUNIS�
'fISCHEN UNTERRICHTERN ZU ERSCHEINEN

. ,PAN MUN-JAHN, 1'1 (DP) - Waehrend sieben
Stunden weigéten sich die anti-kommunistischen Ge
fangenell yoI' der sogenannten Aufklaerungs-Sitzung
zu erse:neiJ.l�ft, in welcher kommunistische Agenten
ihnen ueberzoeugen wollten, in ihr Land zurueckzu
kehren-:: Di.g:�Gefangenen machten einen urigeheueren
Laerm, wurden aher doch von den muskelígen índi
schen S()ldaten gezwungen vor den Unterrichtern zu

€l'scheinen.

Fornast fogões} j'orn.nlhas e. selne

lhantes, exclusive refratários, pa-
ra uso in(lustrial; Aparclhos para
contrôle, regulagern e distribuição
de corrente elétrica; Caldeiras e

geradol'<;s de vapor e equipamen
to para "lwa dt: caldeiras; Motores
a vapor, Íll<'l1bivp tl'!üores a "\la-

por, !or'onlóveiF: a turbir13s fi vá

por, Motores de eombusti!o illter

n3..
t

Diê�elJ selni-Djt!:;el. c-xe�usive
1')ar3 aviôi's; Motori.'� hidráulicos,

"Sie koennen nicht zahIen und essen Putren?"
"Ja ich musste ihn schlachfen, denn ich konnte

ihn nicht �nehr ernaehren",
'

NAÇAO

QuebrandoZCa-eça
12-3�Ij'j5 (J 11l r9

LDEIU}{O

'"\ 1�/ ,4.5 lJO/(If__5 lJE ctAS'A. PEE,C:tpA.;;11
� ,� ])f UNIJ:.
� � �======

PJ20$DOC'/!10 KA.
VENDéNI:JO

�QA..Ib.DE NovEMBEO; 900 - ELUMéN,4(/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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diár ia.. Ada..J "ocupou a posi
cão, de médio-direito, perten
cendo atualmente ao Bocaiú
va tendo há váríos anos pas ,

sados sido titular do Corití
ba: como médio vulante, apa
receu Geraldo. craque gau-.
chI) de grandes pred�càdbs
técnicos. campeão pelo Fi
gueirense em 51 e i' riaírriente
no ataque do Tiradentes sur

giu \Bolão, centrc'f6vant�� da

equipe titular do Avaí. ',:
Pelo que acabamos de ex

por justament.e por estas ra

zõe�, é que o feito dos pa'l
meírenses foi. altamente, ex

pressivo, já que, além de pre
miar ::. esforço e a dedicação
dos dirigentes do cluba da A
lameda Duque de Caxias, os

quais. através um trabalho
por todos os modos elogiável.
vem traçando planos capazes
de recolocar sua agremiação
à posição de destaque que
sempre ocupou no cenário fu
!ebolíst'co do Estado, serviu
para estimular mais ainda os

defensores da jaqueta esme
raldina a outros triunfos de
grande repercussão.
Houve futebol em Tijucas

sob um vento cortante e chu
va Irr itunte. Em cons,equên=
cia, nem Tiradentes nem Pal
mt iras, puderam apresentar
seu melhor jOgi) dado o e!"
tado escorregadío do grama
do. Ainda assim, caracteri
zou-se o cotejo por uma série

a RMBRUIHOS

BROE
Rua 15. de Novembro, 1398

Caixa Postal, 588
End. Td.: EDUARDO

BLUMENIU
SANTA CATATIlNA

Placard futebolístico de
cu 5 x Asas 3, � Em Juiz
Fera: 'I'upf 1 x Esporte 1.

BAHIA
Etn Séd vador: Gal icia 4 X

CllarwlÍ 2 (,;ilhado). Vitoria
J x lpil';!!lg;] U.

PERNAMBl)CO
Recife: S:Wt.:1 C1'lIZ ,1

to Esporte ().

Testo 4.
Em Itajaf: Caxias de .Ioin

o víle 4 x Estiva ,2.
Em Tijucas: Palmeiras de

Blumenau 2 x T radentes O.
PAB-ANA'

Em Curitiba: Atlético 5 x
Cozitlba 2 (Sábado fi tarde).
. Monte-Alegre 5 x Palestra
3. Em Cambará, devido ao

mau tempo" não jogaram
q:llnbaraens.e 'e Jacarézinllo.

RIO GRANDE DO SUL
Em Porto Alegre: Interna

eíonal 3 x Cruzeiro 1· Vetera
no de Carazinho 3 x 14 de Ju;
lho de Passo Fundo 3. Prorro
gação: Empate de OxO (sába-
do à tarde):
Em S. Leopoldo: Renner de

p. Alegra 4 x Aimoré O,
Em Livramento: Santanen

se '* x Grernlo de Bagé, O.
Em Lajeado: Sta. Cruz de

Santa Cruz 1 x Lajeadense O.
Em Rio Gr ande- Seleção

local 1 x Selecão de Pelotas 1.
Em Ijuí: N'ácioÍ1al d.é Porto

Alegre 3 x São Luiz 2.
S. PAULO

Na Capital: S. Paulo 4 x
Santos J (Sábado à tarde).
Palmeiras 2 x Guarani de
Campinas O (dorn.ngo pela
manhã). Coríntians 1 x Por
tuguesa de Desportos O.
Em Campinas: Ponte Pre

ta 4 x Nacional 2.
i

RIO DE JANEIRO
No Distr. Federal: F'Iamcn

g' 3 x BOnSt�C2SS) L Flumi
nense 4 x Portuguesa O· Bo

tatogo 3 x Madureira 1
.: Eu!:

gú 1 x Olaria O. S. Cristovâo
n x América O. VaSCD fi x C·
do Rio 1.

ESPIRITa SANTO
Em Vitoria: Rio Branco 2

x Vitória O.
\

MINAS GERAIS
Em B. Horizonte: Atlético

1 x 7 de Setembro O. Vila N·)_
Va 4 x Cruzeiro 2. Siderúrgi-

------------�---

�tlmUmmmuíliuIJfUmllUiuul.IUIIJllUnUilllni.nulllunmlllnmlilUIiIIIlUlllUuUmml_U'IIIUUUlU ;;:=
-

= =
�

-=
-

:: bOENÇAS' NEKVO$ll.S.E M6W1'AIS ª

I
�
-
-
-
-

-

-
-
-
-

--

- ',"
.

" -

� 4PRI'llt'llt..n:í"ltlln�nn,nnlnnnu 'I'Rnnnae,.'clJoun II � Innnnnnnu'-!u�'!I,lI �n r5ft:UI'''' J .'U,,'I�_tÍrft!nH1Ut :;

'"'

-

-

-

-

Cala de Saú'de Nossa, Senbora dtl 6101'1.
à.SSIST.CNCU ME'DIC A., PERMANENTE A CARGO DE

ABER'l'A AOS ME'D]COS EXTERNOS
J!SPI:OIALIIYM

�O;�����'��,�,��������������t��2�i�i�����ie�4t:.0
�I

!� ARMAS E MUNICõES !�,. )" r ..

�� Armas de eaça, espor- i�.� porte, revótveres, písto- �

t� Ias etc. qualquer, ��
.�. marca, COl\'lpnAlll-SE ��

�� NA ��
:� (��a Pesca e Caca ��
:� __ BLUMENAU .,' t.�
�� ��
�;,; Rua 15 de NIlV., 1301 i�
�� ��
l.�;,t'..(�����..��������••��.�����������������...J

=

I:LE'l'RICIDADE, ME'DlCA - REPOUSO - DESINTOXICAÇÕXS - ÁLC�
LISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, _

AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone.IOaí
ENDEREÇO 1'ELEGRA'FICO; PSIQUIA'l"tiA
CU,RITIBA PARANA.'

A
-

at oe rt
A CASA BUERGER LTDÂ.•

- Alem de seus costumeiros preços ,hai
:XOJ'S.! está oferecendo. à sua clientela, bilhetes de uma rila de auxílio à
SOCIEDADE RECRI,ATIVA E ESPORTIVA IPIRANGA em Itou

pava Seca, com trinta v::.Nosós prémios a ser extraída em 15-11-53.
Basta V. S. comprar quantia acima à·e Cr$ 400,00 e terá direito a um

hiUwte que lhe poderá sortear uma geladeira, uma bicicleta. um aeor

deon .e muitos outros p�remios.

���--------------------

250.000
.. Habitam a zona de co

bertura da ZYM-6. Rádio
Mirador. Vendam mais
nt'�te fim (h� ano, anun-

ciando na emissora da Rio.
do Sul. .,. ... ... .. .

foli('ltem a tahda di:!
p',,<: s ou a vi�ita de um

I
corn,tar. � Caixa Postal,
[i1 -- F(!né� 151 -- RIO
DO SUL -- Sla. Catarina.

Casa
iI Rua 15 de Novembro, 505: RLUMENAU

na CASA BUERGER
'

auxilie a campanha da So.e. Re-

e Espol'ti�a ,

Itoupava .Seca.

��������

-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY
J.\Ilédfco do Hospital N(ls� Senhora da LuIZ

Consultõrío: Rua JOSE' EONIFAClü N, 92 - Fone 266'
Restdehcía- R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 629

C U R I T I B A _ PARANA' ,

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doenças da pele: Eczem,:_s, Furunculose, Coceíms, M��
chas espinhas, etc. -- Glandulas. Falta de. regras, Exces_
so Ihores Brancas Frieza sexual, Impotência. EBterilida
d;, DesenvolvitTlP.nto físico e mental, etc. _ Doenças erõ
nicas em gerar: Reumatismo, Varizes, Asma, Malária erõ-

----- nica - Hemorroidas, etc. -_
ATENÇAO: Consultas em ldulnenau nns dias 2(; a 30 «e

-�-' cada mês, no HOTEL HOLETZ ____
��������'�������������r

-----------�---------l

Indicador Profissional,
Dentistas

H PROBST
CIRURGIAO DEN'l'IS'I....\

AO LADO DOS CORRElf)S E T�LEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

Médicos

D R. (A R L O S G O F F E R J f'
CLINICA GERAL - CIRURGIA

CONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 59!),
Fone 1550 - (acima da Farmácia Glória)
A'rENDE CHAMAD OS PELOS FONES:

1196 e 1633

DR. THILO HÜHNE
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.

Especialista em Cirugía e doenças de senhoras.
Diplomado na Alemanha e no Rio de Janeiro.

Tratamento peles Ondas ultrassonícas,

DR. O.. R. KRUEGER
M E' D I C O

Doenças de Senhoras e Opel"4�õe8. RaloS X
Consultório: Hospital Santa Catarina.

'

Consulta: Das 9,36 ás 12 horas e Das IS' ás 1'7 horas.
Residêll�ia Rua Marechal Floriano PeiXoto. 253 _
FOlie 12'58 (em frente ao Ho;pital Santâ ISabel).

I :���;��;!��: ..

I CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar
Fone: 1197

RESIDENCIA: Rua Paraíba 1'10 _ Fone 10'14

DOENÇAS DO CORAÇÃO

(UNICA DE OLHOS.
otrvIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DO

, DR WILSON SANTHIAGO '.

'

ua1&tente da. Faculdade de Medicina da Unlveraldad. 40 Brall!l,
CONSUI,TAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
is 18 horas. - CONSULTO'RIO; Junto ao Hoá·
pital Santa Isabel

DR. CARVAUIO
(Elcctrocardiograiia)

Tratamento de neurosas. - (Psicotérapia)
Av. Ria Branco, 5 (Sobrado) - Ao Jado do Oine Busch

MOLESTIAS DE SENHORAS

DR. RENATO CAMARA
OOE_NÇAS INTI..:.RNAS

OPERAÇÕES ONDAS CURTA�
Cónault{'rio: Travessa , de Fevereiro, 3

Fone� 1433 e 1228

'DR. GEBHARDT HROMADA
s.pecll'llista em alta Cirurgia e doençaa �e Senhoru

{JpDlIInltas no Bospilal S3uta Oatartna
'

Dás 9 às 11 e das 151/2 às l'i1lli.
_ BLUMENAU - H08PITAL i'ôANTA' Q'ATABINA

o·v V IDOS ,- NAmIZ E GARGAN:J.'A
-----�

INSTITUTO DE OLI.OS

- - • DRS. TAVARES e HEUSI ......

-- DR. A. ODEBRECUT -
tidiotcrapla _...:. Raios-X - Fish,terapla -- Betabc,·
lilImo - RESIDENCIA: Rur � de Setembro, 15

""ELEFONE; ..441

D R. A D E M A R lUZ

DR. J O Ã O D �. 8 O R B A
ADVOGADO

sedtórto e residência àrua XV de Nóv�inbr.,;
liUlUENAU_ Telefone, 1560

, FONE - 15�31

DR. "ERRE RI GfORO
AD V () G A DO

----�------�----

KRCRlTORJO:

Corretores

UlM�R LAFfRONl
CORRETOR

Rua lIaranhlo N. 2 .BLl.'JIO!:.NAU
�it'!("!jSjiif.�N�"'��+!'d' ... I!ft;:*","'_"",""'W,»,.�&.4"pj�._"'''�''.''.?;'IIfII'',IoJ!��*.w�:e-wlt••�_�
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INDUSTRIAS ALEMAS'
DEVERAO INSTALAR

esarticulados
!ii{iIGOS N A ( A S A

o temtotioto cI O.

"A Capital"
RUA DE NOVEMBRO ,Nr. 415

manlt.imos rccchrdas no. Míníste
rio do Tmbalho. são de que es

ae rnovtmento rracasscu inteira..
mente tanto, assim que a paralt
zaçâo não atíngtu a maís de 5%
em todo o terrítorto nacional.
Amazonas - Normal desde o

primeiro momento.
Prur'.ii. - O pessoal da Navega

çáo Amazoníca trabalhando O

"Ita.ité" .se prerarando para zar

par. Porto runclonando sem al

:eragão.
S. Luiz do Maranhâo

xv

x

ARTIGOS HOMENS,

(RI ANCAS
,

Nor-

PA R A

SENHORAS E
mal.
Parnaíba. - Pruraliooçfto 'par

cial. Já foram adotados medidas
para o restabelecimento ela. or

nem. O agente do. Comand'J de

Greve José Lobo. de Medeiros, pro-

os grevistas

na grandl! maioria
cau e Mossoró - Não se

trou qualquer alteração.
Paraíba - Sem

\Te.

Pernambuco - Tudo
Paralisações, parciais, no primei
ro instante'. contornadas.

Bahia - A sítuação, que nas

primeiras horas era COn!US2, nor-

ve. _

comuntcacão permanente, trans

mitem que a.sítuacão, nesse porto
continua sem novjdnde com mo

vimento normnt,
, Pal'anaguã - Houve parslizllt;:ilo

de EXIl-

Foriall'Z3. - Normal. Rio de J:i.nelr!(), - Traba.lho,
Rio G=de do Nade - por- normal. excetuando-se em nl

tos de Natal, Areia: Branca Mar guns casos. - operar:os navais
parcial, mas, tomadas as provt
:lendas, se conteve :t extensão .\0
-novímento ;: restabeleceu-se o tra-mos Per+cínts ��HvH:>m, ontem

na Sf'I1e do Slruiicnto Nacional
dos Contra Mestres, onde in ve·

rifícaram, :.I zero hor:. de sabado

i inc:j'dente� entre 'Os poüolats e os

��l'evistao.;. Como 'i� recorda. a

Policia foi dispersar 'Os grevistas
tenc'o surgido violentas brigas. da

qual resultaram sair fe,r.id.OS dois

investigadores, sendo que um, de
les, o investigador Jacy, a.nda
se encontra em estado gra
ve.

Guardada por sentinelas da
Pollcia. Militar, a sede do sindi;.
cato estava ainda em deserdem.

estiveram em confronto as re,
,'l, p-,r'c'a conctu'u que muitos
dos leaders grevistas lograram presantações do Estiva, tri', ele recursos Ilíe'tos foi
escapar pelo telhado acredítan- campeão da LID e Caxias, vi-
., !(;onclui na 2.& pág1n& letra Bt

r10"5e que tenh?, sído este. � mero ce-campeão dc Joínvile- __ ... _

âe fuga do agrtador- Emllio De,
O Ivi le t d

Maria Bonfamte.
s a VI-ce es es, e quem

APELO EM FAVOR DOS muito esperava a tc reida

GREVISTAS praiana, em face da exceleri,
Durante o dia, (1'0 sabado, uma te perf:rmance que haviam

T;\'�'llj'�:; <.b::dê) �', :·:I-,ll('. :.�: :, ::er;:;,;.1e Ierninmo de vnIeib nl- mo e ,) melhor padrão de ío- comissão dos dírtger-res dos nín-
desenvolvido contra o Amérí-

dicatos marttírnos, que não ade
N'l-d-"'Ci" "'-'-1··-"hl:o-,13�"'1'; Slir.i)rezad3.�maioresregis' go dcs trtcolnres, desperdí c F C a qualJhaa valeu a,�,,3 h. .. ."�"i ,.elç· -'- -- 1.'

i
� - - � riram a I'lreve, tend} cientificario a _.., ; -:

co. a rodada 1'ir�:_éÍ ('n i_\' [1" j Í1 :';I-se a seguir, quando tarn- : çando, .nclusive, a chance d� as autor íadex o apelo que pre conquista de honnoso empate
fY,:natn (;t3rl:En (�'; ';:ot("l)]l, bem os rapazes de Brusque.j sagrar-se bi-campeão da LAB, tendiam fazer em favor dos com .ern três tentos, não repetiram
sob ' s ;::l�é'DiC:['J� d,; L.-g:: .'\-! <':'lr1[�0 ele Iorrna sensacícnal, I,pois está em igualdade de pamheiros que haviam aderj',�l.o à

o feito de oito d'as ,atraz,
I , ;;-reye. Submetido o apelo aos

Uética Blul11::1aL (':ISC. de;Llarcnl 03 ah:i-rubros I coedições, agora, com o .Ban- 1 caindo derrdados geb sccre
I j �esponsa,ve�E pelas. empresas (e-

Ne,té: .cP('r!'mif�"de. f�LlI:l i ?:l� 7��:O:. C�i:l: �:�,ts dê 15x7 € 'I deirantes, n,� classificação por cidiram quI:' os que comparecessem :le 4x2.

adv<,"s;Ji-"Ct3 ('S St':�:2i,)S 1e:l11-1 ';J',l�. '.! L!l\in]J,co_ que \'en- pontos percndos. 'l ",m: trabalho" até amanhã. nno Foi ele o resultado dá :(i>:l

�linos l' m,,;,;cl;iincs cio (;r2!�.l[)! ;'CCI !l'JS d,"�','l';:,)� (lC s:u an-; Terá de 113\'cr uma melhor j;erãQ punidos. Os faltosos, de a� lhor prcdu.ção técnica dos

E
'

'1' "I ta 'j'- 1- -I" -'

I '"
. '

t < 1 cardo com 3. lei terão os seuS
h

.

d T's;:,ort,',',) '�, 1I-,lt)ICC' � ::;':JCIC_ .. ,,_1 1::0 c,. 1'10 dTil-se .mpo- _.e lre5. p:r alhO, p:ra ser (,,2- ::ont�atos rescindidos. �ompan elros e clxeirinha_
d_de Esp'Jl"t i-,'a Bandcira,1te r 'eflte 9:ti'�, contpr o entusi��- ::idid') o titub máximo. A" noticia" sobre a greye dos' cuja ação dentro do gramado
0e Brllsqlltl. f} prin1:..ir.; ('in:�':l

. --- --- -- . --_ --- �__ . � �,

'

..
I

te da noilada ..'�!rn;,:·a �() d a I' V�ah!i1i para ti nlDrt�
17 colocou frente as frente.lil Y

�:r�:11:Ç��:11����:'�:U!�������.ec,�t�[�;-iMO,"ls,.ruoso crlil1 e numa estra _I.:t
mando mtolramcnte t�dos o;:, II ... ag
prognósticos, a cquipe visi_

���1t��U�!Ol��](� ���ss�a�a(�:��;:;�: de rodagem no R. ,Grande elo('as, llã.J tevE' a menor dificul-
_

d<lc!,(' ent vt't1cer !)�r 2xO,
com pareia:,.; d,' 15xl p 15x3,

Oepnis de t mbfiôgatem o marido violentaram e assasinaram

rer�eo pUr 4 12 o tri-eHm�eão�e liajai
Hão bis,lu o EsUva' sua destacada a �

Inação contra_ o América

"W A T E R L o O"

.. 'ROVEITEM A OC!\SL'\O E ME
_.ANIZEM SUA LAVOURA ADQUI
RINDO 11M TRATOR

CO!v'I TODOS OS IMPLEMENTOS
POR APENAS CR$ 54.900,00.

NÃO PEUC1Ü'l TEMPO
DIRIJAM-SE A'

"alho no porto. Ainda existem to

eos de "git;1,�JiO,
dos.
Santa Catarina

novidades em todos os seus se-to ..

res.

Mais um grande chóque viu-se dificultada em grande
hrtermun'cipal teve por r:: lI'l parte pelo emprego de joga
CO na tarde de antc-ontr � 1 o das desleais e violentas de al,

magnífico estád'io do Marei- guns integrantes do time íta

lia D as, em Itajaí, quando [alense.

Rio Grande Ct) Sul - Porto Ale

gre e Rio Grande - Normal.
Ainda 'no Río Grande do Sul os

trabalhadores da navegação lacus
tre c fluvial asseguraram as au

torídade.s, que não abandcnarão
o trabalho.

PORTO ALEGRE. lO ,."vI.:', passaram '"ohre o sp.u corpo. O camhlháo foi parando em qua.,tar Aristidr,>, voltou para O> .J1L-

J:i)nrl) --- Como' nos filme'3 nor· si todas as "cnsas" da estrada. Iminhão, qU!J partiu em louen. il:s-
t

-

M'd t
.

d "CARONA DA MOR'fE"represen aço{·s. erecl u- (,amerIcano,):;: e "gangstel'S", tI. Nes�C'S 'lnome'ntos fi rna.l·id,,) e.<)

IParada.mente, 90rtanto, a S. E. Ban' cOrl'eu num trecho da e,"lr-adt' Aristides. CtLlll!lüS e sUa, 'eSr��tl:l. Rerondina era c'Onvidado p,J!o O MARIDO ENCON':rR,t
estadual entr/1 Ozorio (' Trdm� lt"

Herendina Ferreir� dos. San_tos" motorist:l e �Ijudoantes a tonllLl' O CADAVER DAdeirantc levantou mais um de 20 anos 1 t '

dad um c.rime barhaI'o. TI"es co '.
• reso ve,ram 11' I� e, �t um "trago". OS' tarados hav:mn ESPOSA

lern.dos, verdadeiros monstros, cldade praiana de tramandm. Fl- concebido um plano manstruo,o: Aristides vo.ltou a si. alg'Un:;<
que v,iajavam num caminhão d{' caTam, .

agu.nrdando , ()(Jncluçft�; embriagar Ar.!stldes, e- ap'J!�s!U' ;;f� momentos, d1'.poí.9, e cõmpreerl"
mercndorias, dernm "C8.'I'oru,," lt num d:etermlllIldo trecho da. t'::,-' pera força" de sun ('spo!:!},. deu que tinl1:t enídCl numa ella-

um ca.�il,l flue aguardava condu· trada, aO' lado (ll� uma bomlla de;:, lUa. Caminhou a pé, desesperndJ
�rlO para Tramã1idaí. aO! lado de gasol;na. Um caminhão, cujo I O plllno dos mmBII'(}s nik to,- Pava. Tmmandaí. preocupado com

uma homh:t de gn.wlina. 1.)q:."", pneu furara, ,estaci'ono.iu no 11',.11) ilhou: cm 'pouco tlmlpo o indllasa
a. '�\)rte dn. cbmpanhe,i.ra. MeiaEm objéto de propaganda c\'a domb�. fi fim de mudar o jAristides ,('Btu.va comIJlelmn""tú

d C I
.

I d
.

1 de nlgulll:1s !lüras de Viagem, <>s hora depois encontrou 0_' "OrtJ')'fi OmOah ua n ustrla C pnll\l. Ní.'-!;ó'a ocasião. o jovem embrihgado. O mr"iOI'ürlll. e 111m,)
Comerciãl Bl"asil�ira dePrlll-' de Hero<ndina na estrada., b.1s-

inLndidln 1'1nhriag:uanl o mnxlütt. Cll"".,rLl solicitou uma "carona." !lo.

I
a'J'udantes re:;>,)lv(,l'u,m, f\nlflo, le-

dutos Al'lllent rc ' tante mutilado, e com s:lluis de
1 a S, enCOlhl':L deixaram-no abanadonado num motorista, qUe> aquiesceu pm con var :J. cabo a s:n,i:,Lra tarda. Pu .

re ne'"'ta CI'dade o sr Dr' ter sido violent!\dn n.elos tarados
'" '_

. .... a WIl1 trecho eb estrada, e violenbram dum-lo até ° sou dest:no. O jo I'
,raram o c::millhão nUIn In:cho

Menegheth Via" 11\0 d tr'a e criminoE'o'3. O corpo da. p'_1bre
l' '. ,�,:J :\ '.

-

11 !.inda e fndefesa f(nhora.. aiO' vcm easill nem suspeitava das deserto d:� efitrada. O motorista

Ulc:_ol1,:l e COl:celtLla�a orgam- da jovcm. Como a mulher !'{'!;,-�. hedindas intencões do motol'is- dissc que o radiador "

prmris,nva
1l1ulher fÔJ'a esmn.gmlo> III�lng ro'

saçao l!�dll$tl'lal n:l<;l�nn!: que I tosse 'nos brutais individuo;' f'J!' ta e de s-eu>;; dois ajudante'" qtlf! I �er 'esfriado, com agua: E n:Uf\-
das do' caminhão.

cnt�m e�t,.v� em V1S ta il r,:- .c(lvardeme,nt", assassinada por e,!viajavrun ao �eu lado, Arisl dl1!>

jdOU
que Arj'stides fOS/5e em com

daça,o deste Jornal, te�c.} n" s 'te depois que saciaram 'Os seu:; e Herendina foram colocado:, Í'!{I panhia de Um dos ajudant ('':;
PRESOS EM POH.-

�fer,ad� CO��l um.a. latm;�� de !Ins'tintos. JogaI'am .na do ca'lIi· parte trazc::ra do caminhão, que busca�' agua num riacho próximo
TO ALEGH.E

!'iE1SC_-tFE t' Pdrod_uto �.�sen-I nl1ão em movimento cujns 1'0,1-3,; e'3tnvll ca.rl'cg-ndo cto mCl'cndork,,�; O a.jud'untc, conscguincl'J despi";- 0$ criminosos foram prosos '"rn

,Cla men e ex l",ll o ao cai(, pu_
,- Porto Alegr..e, após' culdado�as

1'0. cujo produto possue iI ca- i - "_'...---,,,. investigações da poIicia., São

���:is:���,t� m�;,,�OI���.:;\� I

lli"ll fiE,IfrllraII�·
1)

R :;�����;�.�:=i�:..;;
�;:����i?�t�:;i;nii�;��1 \< ri::, 4 :'it" U t." 6 r� ti [�:r1�E�:§2:��
;�::�igô�� d;,·,:::��"��,�ei',�'�; l(\ f1 FI�r,ali fifi) IIiIR �:.,=:�:- fi':�r::h':;.::

=]:�If�t�:,;;��:,�,�i:�;:�::O:. ,��������� {�� lm rl fi f::g����=�� ----�--�----------�--��------�--��

COMERCiAL VIEIRA. BRUNS S. A.

Esquina da Rua Padre Jacobs

..E.. andeirante dI
voleibol feminino

Sul
contagells qUe !_lOl' si ,,;t'J d2-

monstru a d s9uridaae de

forças 'existente entre as dU:15

a nualher

PrD�utO& Nestle

Nem mesmo lançando
bem

RESULTADO
,

D O
"A

ra'so .. " .: .••...

527·744 - João Francisco de Paiv;a .•...•..•.•.
430.151 - Rubens Souza Plui:! .. _ : . '.
4:W.088 - José V.'�ll"so Braga, .

'

_ .•

501.141 - Oscar Sanfim Car doso , ..• ,

513.'!37 _: Dr. Anl5'cn.::r de Lim'i Negrão ..

272.430 - João �iredeirDs S ,Iv::! .. '.. .. ..

0311.1)27 - Ant-::nJo Lameirão ,. " ., . _ .. .., , ....

438.284 - Danton Ribas : ......•......
472.302 - Hirochi Sawamura e !VI kito' Mivazawa Sawa-

Inura " ..

'

•., .•......

416.682 - Francisco Antoni () de Abreu .. .. .. .. .. .'.
425.542 -: Ewaldo Antonio Buschle .. .. •• .• ..' ..

'

..

307_945 - Alfredo Zamlulti ....
461·990 Lt"onidas Amaral Brito

Relação das apóli ces sorteadas em 15 de outub rro de

Sorte adas com (r$ 10.000rOO
SEGURO FAMILIAR

1953

F - 16·276 _:_ Valentiho Dclpupo ..... , ....

F - 01.303 - Walter da Silva Aragão .. " ..

F - 37.364 - Renato de Val!concelos Cont'ns ..

F - 03,257 - Jadyr Lara .. .. .. .. .. .. ..

F - 29.204 - Laercio Albuqutrque Figueiredo .,

F - 06.280 - Pedro Rod::igues Martins .. .. ..

I" - 30.573 _:_ Maria. Neuza Land'm .. ..... .. ..

E' - 34.361 - José Pedro Vi eira Xavier .. .. •. ..

SEGURO BA'SICO
296.753 - Dr. Odmar Rangel Barata _

'

..•...

289.984 - Tarcisio Napoleão MJreira " .

470.874 - José Vie'ra dos Santos , •..

422.594 - Francisco Alves Leite .. .. ..

500.558 - Lourival de Oliv..:ira Pantelcâo ...•.. '

.•
'

..

441.066 -

Sorteadas com
242.4!i5
243.768

Juscelino '1'1noco Filho .. ..

Regino Pereira- Leite •.. ,

MANDE-NOS

Nome.
Endereço
Localidade
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