
'Aanlle�ta-se o
SObr�

S. PAULO, 20 (Merid.) -

Divulgn .. se nos círcutos politi
cos que numa rcunião õntem

realizada no !:�de uo PSD, re ..

solveu-se convidar oficjnlmen

Te o gOV"l'i1n<Jar do Estado ii

ingress!'il' lU) partido (�m coni ..

panhíc dd:; (teptlt:ldGr� dissidEn ...

tes do P�!i�Hdo SocÍn! Pl'Of�t"e::; ..

�ista. No caso de aceitação ela

cderhl.. o sr. Círllo J'uniar_ pre
sidenre do dirc;tório regian!!1
do P.lrti<.lo Social Dem,)<,,.':'ti-!
co, eiu São Paulo, estartu

diS-I'pc..to a c;ntl'egal' a díreçâo da
agremiação ao Chefe do Exe
cutivo bandeirnnte - acres_

eenta-se.

"DIA' RIOS

o M E N S A G E I ,R O D· A S
ANO X � dI,UMENAU, (Santa. Ca tar.na, Quul'ta-fe:ra, 21 dê O utubro de 1953

E IGE A SITUAÇAO DO PAI'S A POSIÇAO
AlE'RTA DOS PARTIDOS POLITICOS

lrt�of S� nto�
. presi�eocial

sr. Deseja Bsenbower o estreitamento d�,
relações entre· o Brasil e os

.

tE. Uu.
. apresentou crede,leiais o sr, Garfos Muniz

WASHINGTON, 20 (DP) _
.

novo el�bai:xado;:, do Brasil, Nada revelou o policia� .

O descnvolvímento ele rela- em V/ashingt0I1, o sr. João ,.. que prendeu Hall. "

ções cada vez mais estreitas Carlos Muniz.' A seguir, fri-' $AINT LOUIS, MIssourl, 20
entre Os Estados Unidos e o ZOL1,:

.'

I
(UP) - Durou dez horas o se-

Brasil encontrará sempre meu "A amizade e a. c rnpré- ve:-,'J int<:r:o�atório, de um dos
interesse compreensivo e mi- ensão entre o .meu país e o dOIS po.licíaís que pnendezam
nha cooperação. . Brasil são uma fonte de pro- o jndívi.d�o Carl H�ll, raptor
- .Isto foi o que declarou funda satisfação, para. mim. O . e assassmro do men1l10. Bobby

hoje o presidente Eisenhower, Brasil e os Estados Unidos co- Greenlease. Conforme ja se a

ao rer,eb2r '3,S credenciais do, operam mutuamente em todas' (Conclui na z.a página letra DI
-

,

I
as a tívídades, pol ítlcas, cultu- ------'--------...,�-----,.,.....;.."."--;��-.;.:..;;:.;.;:;-.,,,......;,......;....;,...

CHAMADO A' CASA rais, econôm�cas e_militares.
B"AN(A O SR DULltf Negada a mspeçao nos .

n. A • (;) navros na Oorêía '

Washington, 20 \UP) __ O p're.-
PAN M1!N_ JO��, 20 (UP)

sidtnte Eisenhower chamou ho-
- A Corníssâo M:htar de Ar

je à Ca5!l. Branca. o '"ecn>târio mistícío reuniu-se hoje de
de E�'tudo Foster Dulles, para

manhã durante vinte minutos,
�UY!r o relatório sobre sua 00'11-

No transcurso da sessão' o de

feri'ncia com Os chanceleres in- legado das Nações Unidas .ne
gIês e francês em Londr-es, Apa- gou às, equipes de inspeção da

Comissão Neutra,' de subir aI'<ntem.c·nte. ,Dlll1es sn mostra
muito satísfe;tG com' os resulta- bordo de navios para inspe-

cionar . o seu carregámento.dos do conclave.
Salientou C' general' Bryan
que' um carregamento ..não

.

é
introduzido na Coréia antes
da descarga e que frequente
mente os nav.os -descarregam
na Coréta "urna parte de sua

carga. àntrs. de seguir para ou',
tros portos.

.

Na reunião não se fez qual
QU.0l' menção à declaracão da
rádio de Pequin, ·segundo a

qL!al sinocoréanos haviam a
ceitado a data de 26 de outu
bro p3ra a conferência preIí�
rainar em Pan Mun John. Por
': utro

' lado o general Bl'yân,
que d.2ixa o posto de�Che-fe da
delegação aliada na com'ssão
milit?-T de armistício, apresen
tou suas credenciais 'ao seu

sucessor, general Julius La- caw,>a coletiva, pelo rendimento do trabalho dos que
cey.

' .

, .em verdade, honrar € enaltecer as funções exercidas.
'

DE

sucessão
RIO. 20 (Mertd.) =: O presidente da UDN, sr, Arthur A. Santos,

eornparecerú ainda hoj.e fi noite a urna omissôra caioca para abrir deba_
tes em torno da sucessão presidencial. Até agora o assunto tem sido ao'

bordado por governadores dos Estados, que se pronunciam sobre a opor
tunídnde ou não oesses debates, quase todos ar.rmando ser ainda cédo
para a d iscussfio do p'robfernn. Na verdade porém tr.I problema é da com

perenctn rtos partidos nacíonaís, segundo preceitua a constituição ern vt
gôr. E é na qualidade de' presidente toa UDN que o sr. Arthur dos San
tos se mnntresiarü favoravelmente ao inicio imediato da discussão do as

sunto.
"

. "."W-".lTq�Tzata-se, pois, de Importante pronuncí amento destinado à mais lar
ga repercussão nos meios políticos e na opinião pública.
Entre outras coisf'j:, afirmará o presidente da UDN que "fulminar- por

intempestivo o debate 50b1'e o esquema Etelvina Lins, é fugir à realida
de". Adiante dirú:

'-"A questão está posta, vação das institu'ções r'epreMesmo Os que opinem naque- sentatívas", as eleições de ou
le sentido, outra coisa não fa- tubro de 1.954 nar a a renova
zem que debatê-Ia". Dirá mais ção do Congresso Naciinal, a
o sr. Arthur dos Santos: é qUe lem dos novos governos esta_
justamente porque a tese do duais que delas surgirão e que
sr, Eetelvino Lins é para ter, serão decisivas para a demo
nar-se vitoriosa, mas que ca- cracia brasileira. Os partidos
rece de prcpaeação psicologica nac'onais estão no dever cíví
em que; se impõe sua apresen- co de ,!:'sclarecer e aovertír H

tação desde logo. , opinião públca nesse sentido.
Frizará ainda o sr. Arthur

dos Santos:
MINiSTRO ANDREI VISHINSI';:Y

- "Soe a decisão coubesse a
um só par lido político a lni
eíatlva poderia parecer ante,
clpada. Mas como deverá re
sultar du conjugação de forças
partidárias, é Ineguveí :i opor
tunidade do debate".
Aludirá (I pn,sidente da U.

D. N. ao projeto Afon:;) Ari
n1s, de transf,::'l'el1cia da vota
ção para dizpl' que atinge o
mesmo objetivo de entend'
mento inter-YJUrtidário, -aind2.
que por caminho divel'f;o· Ou-

. ".; 'tras "afirm:itlv"as
.

r�fr'ú hjjt! à
noite o sr. Al'thur d�s Santos,
entre as quais pode a r.::porta
gem antecipar as seguintes:
- "O panorama nacional e

xige dos partidos Dolíticos a

posição de alerta, não SÓ para
sua defesa, como para preSer_

Agrava-"se
. .

-.

t e n s a o"

OS
/ povos

Per�pe(tiva
juc/ e

de
us

e n t' r e
, árahese

guerra na Terra Santa
TEL AVIV. 20 tUPJ ,,","- o Seg�mme.a". da . ONU: um r€."'- ,};:\S's

°general dinamárquês Vang latól'lo sobre H s'tuacâo CD
Bennike, principal observa- ire Israél e os óaís�s ár.:t·
dor da ONU na Terra San- bes. Segundo s�

-

afirma, o

ta, partiu hoje para Nova i general Bennilte apresenta
Iorque· O �eneral Bennike' di 11m plano para garantir
apresentara ao Conselho de a pnz entre israélit"s e lira-

u,na

x }� x x

ameacas
» ele

\V"�SHINGTON, 20 (UP)
- Os .B1stados Umelos sm:

pC'l1cleram a ajuda econômi
ca e fínanceira ao govêrno
de I',raél. Tal medida foi to
mada 1)or que Isr3él des3fia
()s planos da ONT' para
manter a paz }',O Orienloe
l\lt:diG. Tais ch:)c}aracõ.?s fo
ram formuladas pel� seCi'e
túrio c f:' Estado, sr John
F'o3tei' Dulicc.

de Triesle mil
para

•

Soluci&oadO o caso

E liminaelas àS

ele
mo, tendo sido vivamente
ovacionado.
WASHINGTON, 20 (DP)

- Os chancel'eres dos Três
Grandes, em sua última
reumao em Londrês, não
debateram .s€1.·iamente a pro
(Conclue na 2.a pál!1na. letra 81

dmuentt.' a parU":.:1 da Euro
oa d'e 117.LiOO eJ'rllgranrel';,
��sistídü:' }!ela CI)lTlis'�ão; A
Italia �igura à fr..;r.t�� dos,

países, je migr���ão, com

2'5.000 emigrantes a os·

,quais se deve, acrescentar

guerra
,

graves proporções
LONDRES, 20 (UPj - A

I CGmul1s o chanceler Antho
Grã-Bretanha e os Estados nY Eden. Acrescentou que
Unidos decidiram devolver a solução dada ao probloema
a zona "A" de Triéste à Ita- de Triéste é, evidentemen
ra para eliminar as causas -e drástica. Porém que ca
da enVen211amento das re-

I

so nada fcsse feito, a situa
L:ções italo-iugoslavas· Isto :;ão se tornaria mais perigo
foi o que afirmou hoje aos sa ainda.

OfERIEM tlODE
DESEMBARCAR

NO B R A S I L

xxxx

Church:Il deseja coufe� Icabo a Olll'iM1IR1sse" -Ia;��:�ar cem o premier
'

: "., .

LONDRES, 20 (DP) - O

d
III

d' tpr�mler sir· Churchill de- O lU. ��e�l, er·ran edarou hoje ante os Comuns·
.

..... U ..

RIO, 20 .Mel'li.l.) - o sr. l\r;'. que ainda continua

acredi-,
'

.chn.tl Patr"ch O'Br;!'n devI'rá de- t"n_"o na conv
. A

c' d
RIO. 20 /Mel' dion::ll i - D.,,! der qu:, aceitava. E Ioga. depOIS

SénlbaJ'car hoje no porto do Rio
a

.�. enl�n la e
pui" dí' ;:ag<ll' '!1ll'an10 quahrz(! !.:le sair da Polícia, dir;giu�se à

de Joneil'O com i'eu habeas-cor- reall��r �OllVE:rSaçoes COlTI O 'lle:Wd pc lo nlUn' " 1 pl'l-ido em sÍ'de da. Pan Amer:can A:l'ways,
pus [j· ...'egm·a':'.l o!1I'''n p�ln .Tu':;, :Jremler lvlale:11;:ov, da Rus- '(Ida pal'b'. d"" mhll�'r"q l;.'.je 110 afitn de comprar uma passagem
dn Décima Quinta V:n:u' Cr.'mi-1 sia, . 'lh .) '.r, l\Peln,�1 Patl'iel{ O· para Ciudad Tl'uj;110. Oficial-
na!. impetr�dn pclu advo;pdo

I
Esta foi a prime:ra vez Br'en, o lllGde1no jull�\l-{'.·T::nh. :uí'nte, O'Bl'ieJ;l f eOu ho�pedudc.

\';,;\1.(1' p,',"! ',1<). Ontem m'"mo .

Ch' Como �e sabe" o jlliz ClauC::'ino de ola tmlJa,�xr.da dominicana.
l_lHOU cOl':hceimento do habeas- que SIr. urchIll Se apre- OI vc"ra conce1cu ontem Um lJi:l' .'------- ._--' --'__;.;..-...;.....--------"--'-----:--,--.;;.;...-'--,'c I pu,; at"avez te>l!'gruma que I sentou nos Comuns. antes ':>':I�'COl'pUS, pa,l'<l que o di,'Cut.'

AMARII MUNJCldIlL'lhe foi env:ndo tIo porto dp, San- de adoecer, eln junho últi- '-") pi'l'SOlwgell) pudes'.;: ,kf'CP" C . w r-:'

Regeitaclo o·· requerimento Js
C/A. Telefonica

Causa· (onflitos em· Romd
da volta . de Trieste

o 'caso
.

a Itatia
nistaos, n€:J-fascistas e. policiaiS
lutaram furiosamente', '!la cZntro
d� Capita:l.
ROMA, 20. (UP) - MilhareS de

ASSOCIA(Ã
,

MERCIAl E
OUSTRIAL DE

BLU M ENA U

( O
IN ..

'10 Brasil. Quan.lo I) 1I'an·,,'tl[tn
.:co franeê!J Brr·tagne entrou hc.
ie pela. nw.nhá n[l r t .,·to. uma
lancha da Polícia Marítima di

l'ig-iu-se pal'fl: o na\�t'l) . ..t\o f',l.r

'nfonnado pdü:; j",Ill(:'unár'os
:jtte rhdia d,·,"ernbar�[H·. O'Br:el1
declarou flue 'i'Ú ac!",Vlal'ía nis
so quando lnz."l'.<lõc l'N.lmente ter
ra. fkmü: (! nCI'<,sccntou nu" se
�cnt.i:l, conlO unl nHH�n('o 11; gaio
Ia, .. Foi então I raz' do pa "(1 t n,'_
ra e lev:ldo para a Policia Mnríi.
t'm�. o.nde se ach::n"l à sua "1'
pera Q' prÍn1eil') �>,"e�:etál'io, da

emba.:;;ada. ·dominican:J. sr..Jos"
V1!lanu(wa. C'., funci'."n:ir·os .la
Polícia eomun'cat'nm a O�B"'�n
que estava livre �'."_(��� :-ln 'h ........

'}"1'� corpus. e' u:.d''l t"ntn1' re

�ulf!r'zar l1ua situaG"o r�. ra a

prrm2.nenc3(l. <l',:f'n'U"a no jll;<
:rvras O (lÍ'pJomatu, P"_" slia 0,- ,

(r�Sc que já; e"1tn\':t ;t11tar'7·1.:'C
n(��(, seu g.')\"(�l'nq a ViStH' o '".:1:'
saport.,;, do homem «!TIl pátria.
narn. oue e':�!.� r"�.se re-:iilir I'--:

República Domin·cana. O'Br'en.
S('m dizn' pai::lvra, inf'! nou-sr
para V.lanu�"a, dn:ndo a ólnlen

Comunicacão ao comér.
,

cio e a Industria
Catarinense

Sob a presidencia do sr. Ingo Her�ng, reuniu_se ontem, aCamara

Muni�ipal. com a presença c'os seguintes vereadores: João Durval Muller,
Ga-hard Neufert, Antonio Rei':l(�rt, Victor Weege. Emilio Jurk, Ary Ta

borda, Christiano Theiss, Pedro Zimmermann, Fulvio Emmendoerfer e

f:odoUo Bucrger.
Os trabo.lhos fcr;un iniciados com a leitura. pelo segundo secretário,

,da llta dn sessão anterior, a qual foi aprovada. seguind-o-se á leitura, pe
lo primeiro secretário, da matéria do Expediente, que constou do se

guinte: fl'elegr�nla do sr. Ncreu RaDlos, agradecenc.!.:l os votos de felici
t,Kões pela· data do seu aniversãrio natalicio; oficio da Camara MunJCi- ,

paI de Piratuba. comunicando, à eleição e pósse da mesa daquela' Cama�
ra. idem. idem da CfCllHll'" MlInicipnl de Guaramirim; Broch1.ll'a dos Pa

dres cio Sagrado C�raç;}(I {'e Jesus; oficio da Camara Municipal de Itu�

poranga, comunicando a' eleição e pósse da meso; oHeio da :Liga At1éti�
ca BlumentlUcnsc, pedindO uma subvenção anual de erS 24.000.00: oH-'

cio da Associa,ãó Comercial c Industrial lie Bltlmeonll, COri, referencia
.ao requerimento da Companhia Teleíonica Catarinense, não concordan_'
do conl a nlajoração p�dicln, para as �xQS d:e iílstnla�õ.es e alugueis dos

apa .."lhos tclefOlticàS; oficios do �r. Prefeito Municipal: pedindo, urgen-
�----�----------�----��----�--------------------�--------�----�

da 11:1 Sàll,lç50 do requerimento da Companhia
juntando o orçamento para o allO de 1.9'14: al1exando o projéto de lei·�nr..
86/53, que regula a CObrança de ta.xas de' diversões públicas' comunican-'
do que' estabeleceu li gratificação de Cr� 3,00 por titulo 'eieitoral, novo.
GU reformado, ao escrivão eleitonl; comunicando' a sahção das .leis 466
a 476; .parecel' da Comissão de Finanças, regeitando o pedido do clubp ':-�:::-:-",,�""'-;�__-;"":-';;;;..i;,;;;;;";;';_'.
de Caça e Tiro, no qual pedia um auxilio de Cr$ 5.000,00 para a disputa
elo Campeando Brasileko de TIro; parecer d.a Comisiío de Finanç,fs, á
provando os balancetes do mes de SetBmbro. :('." Prefeitura 1\luniflipal;
parecer da Comissão de Educação, Cultura e Sa'úde Pública, 'mudando' o
nome de uma rua; pm'ccer da Co:nlissão de Educação Cultura e Saúde
Pública, aprovandó a índíc:lt?ão nr. '33\'53� cl!,'l vereador Fulvio :EInm'�n
niéipal que todo edital da cOllcurrencia pública, antes de �er ,puhlica
doerfer; parecer da Comissão de F'inanças. pedindo ao sr..Prefeito Mu
do" seja antes remetido a esta Camara, para que a comissão competen
te de seu par"cer; pareecr da Comissão de Legislação e Justiça, refére.r:j
te ao requerimento da Companhia Telefonica Catarinense, ind!eferludo o'
mésmo; r�querimento do vereador Pedl:o Zímmermanr!, pédindo um; vo-.

{(.;onclul na 2.a pá� {eull' ar
.

Em face das atuais d'slJosições qu� regulam :::s operações
par::! IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO, a Associação Comer
cial e IndLlstria( de Blllmenau, tem a grata satisfação em co_

municar a seus: [,SSOCiHdos em geral, b:m como olO COMER
';10 e n INDUSTRIA desia cidad.e que ...cabOJu tie l't"cebel',
dJ Senhor Presidente da Bolsa Oficial de Val�l'es de S::mtH
Cutarin:l, '� s:guint<; telegr !Da: SOLICITAMOS DIVULGAn
COM TNSISTENCIA E DESTAQUE A REALIZAÇÃO NA
BOLSA OFICL'\.L DE VALORES DE SANTA CATARINA
NO PROXIMO DI.-\. VINTE E TRES AS NOVE HORAS VG
PR!1.\IElíW LEIL.Ã.O DE j\fQEDAS EXTRANGEIRAS PT
EURICO HOSTERN _ Presidente

FiCllll assim, os scnhol'ps int.eressados ciente:. do telegra
na acima tranSC1"to.

Bhunen3u. �O de OUTUBRO de 195;;
KUI\T VON HERTWI\.; - Vice-President'!, no ,:;xer

círio ria Pl'�sidcnciá.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Precisa-sé cóm urgenr:ia de, ria.
um (uma) com boa pratica, e 1 (redação prepría, ITl'atar Bua 15 NGvenibro,

. de Segurança da ONU de-
cidiu, por unanimidade, de
bater a tensa sítuacão na

Palestina. o del'égado da
Russia, sr. Andrei Víschíns-

I
ky, antes do início dos tra

I conjunto para_cópa, comp�s.- balhos do ,Conselho, protes- .to de um balcão, 1. armario, tou energícamento contra (J1 mesa com 4 cadeiras.

--j tra d it
.

Preço:' 2;500.00 _ Tratar pe-
a raz? e- OI o minutos na

10 fone, 1566,
.

hora de abertura da sessão.

Vénde",se

fATURISTA
Moçá eu rapaz que queira

tl'abaUíar como garçnn em ho
tel. Dá-se prefel'encia a quem
faIe também (I álemão.
infOrmações no Hotel Ala

'inetla '';_ Alàm.eda Rio Bran-

165,.

Presica-se de um moço e uma moça com boa caligra
fia, de preferencia com pratica e que fale pfrrt;ugues
e alemão. Interesaados queiram apresentar-se com ur

gência na FABRICA DE ARTEFATOS DE BORRA- I

CRA BLUMENAU LTDA'- - Rua São Paulo _

I

2190.
-

(ONTADOR 1# (HEFE�·· DE.ESCRITO'RIO I
Industría nova em franco desenvolvimento, necessita I'com urgência uma pessôa de confiança para a direção
do seu escritório, 'dando-s., preferência a quem tíver • Idiploma. Interessados queiram dirigir-se por carta a,

proprio punho, indicando dados pessoais, à CAIXA 1
POSTAL Nr. 533 - BLUMENAU. I

Vendem-se diversos lotes.
Situação prevílegiada, proxí
mo. ao centro. Preços vanta
josos. Facilita-se os pagamen-
tos.

.

Informações com o. proprie
tário Dr. Herbert Georg - R-
15 de Novembro. 313 ---- Fone
1531.

.

Para arnplíação de industrfa de malha; procUra-se só�
cio Ativo. ou Comandatazlo. Apresentfl.:"'se dados qUe
comprovam as extraordinarias possibilidades de des
sellvo.lvÍmel1to da indusfriao.

IntetreiSsat;Ios queÍram se diritgir ·por �arta • sob
"Cr$ 100.000,00" á redação deste jornal•.

CrS 100,100,00
parte da

.

governo tederal, da
vérbá- de Cr$ 300.000,00 para

.

instalação dum Posto de. Po
micultura em Rio do Sul.
Foram finalmente coroados

.: de pleno ,exito os esforços do
. dr. Adolfo. Konder, que .con

tou com o apoio uuanime da
bancada udenista, liderada pe
lo c1.eputado Wanderley Ju�
mor.

1 empregada para servir refeições;
1 rapaz para serviços gerais de 14 a 15 anos, que

,aibam falar .o português � alemão; ..
.

2 empregadas para serviço de hotel.
Aproseritar-se no BRAZ HOTEL - Travessa 4

de Fevereiro - Blumenaú.

SOLAR Industria, e Comercio Ltada. e
,�,

Engénheiro H. Hacker
comunicam aos seus amigos, freguezes e

comercio em geral
que o seu novo numero de telefone é: 1645
de que pedimos o obsequio de tomar nota.

PRECISA-SE com urgencia de 1 ou 2 enfermei
ras formadas, ou práticas.

HOSPITALDE MISERICORDIA - Vila Itoupa
va :-:- ]\(ltU1icipio de·Blllmenau..

N AÇÃO '\1;'� BLUM;ENAU, 21"10-1953

....quando a mocidade não é prejudicada·
pelos males femininos

OR&ANIZA�ÃO BlU·
f MENAUENSf LTDA.

Tem para'venda:
"I i terrena no Bairro da Garcia. I
ii à Rua:· Engenheiro Odebreeht. II
li memndo 32 ,metros . de frent. H

, II �r 60 metros: de Fundo. II

I'·, ;: '1 'terreno �eXl: metros por I'
.

·

..".· ..
ll 59 no

....
:áamo de

Bom. :Retiro. I
; If com �. casa de materlal.· I(
,:, II .' .?: x x x ;,.'v.o

.. '

IIfi. II / i 'bela .•.casa "f
..
e

...
�i4�iàl.110 Se- IXi II co Titnljó, liit��da ��� terreno I

�-.'tI- de 116 �m�íVde- frellte por II
. 'fj' 28 . metros de fundo. Preço de n

.

: II ocasUio, F.acilita_se pagamenlio. II
U .. ;!t][l!:, IIfi '1 casa na Rua Bafa, pouco ... I
II JéIn (') ponto final do onibUll II
jl da

.. l.toupava, co.nstr.uida há pou-'f.II co tempo. ótimo local para I
II 'bar e restaurante ou outro ra- II . _� ..... . . '.
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I to de ;felicitações pela pnssagem do anivers:1l'Ío nutultcio, ocorrido dia 18.
domingo, do jornalista Maurieio Xaviér , dir-etor de "A Nação": o ve_

�����������������������������������. ,I

1
��or Fu�� EmmwdMrle� mn =�i��openool.r�eriu4e ORU.

•

. ...J
go publicado pelo jornal "A Vcrc'ade ". til' Florianópolis, do dín lO do

Aranha quer :l.�li·..,�._' retonna dasz�fJ�.�:.J·ta(;fas no da elaboração 'da nova y��' corrente, alegand.o que nãopactuava com os "Jadrf

..
,es de casacas" e con-

U) I menclatui-a, ·a· fím de reun rr ..

'jinual'irr a defendel' o povo honesto e trabalhador désta comuna .

se e completar a serviço da co- 'Na Ordem do Dia constou o seguinte: aprovado, em segunda discussão,
RIO, 20 (Merid.) - A Co- bínete do ministro da Fazen- missão. A propósito. salienta- o pl'ojéto de lei nr. 50,53; aprovado o projéto de lei nr, 9153, que abre

missão 'de Reforma de Tarifas. da. sôbre o trabalho qUI! ee- se que a última alteração nas I cl'éditos supleemntares na Importáncla G'C c-s 1.355,000,00' aprovado o

presidida pelo sr. Francisco tá sendo ultimado, da nomen- taxas se verificou quando r:o requerimento do Clube de Caca e Tiro. pedindo um auxílio 'de CrS ...
Badenis, manteve longa con- clatura tarifária, período ditatorial o sr, Osval- 5.000,00, -para disputar o Campeonato Brasileiro de Tiro; apro\'ados os

ferencia coiu O sr. Camilo No- A nomenclatura brasileira do Aranha

OC1.IPClU
a· pasta (la

I' balanceies orçame·ntarios da, receitas do mês de Setembro, com

p.a�ecergueira da Gama, chefe ·do ga- em matéria de tarifas data de- Fazenda,
_

'. favoravel da Comissão de Fin:ll1t,'Bs; aprovado o parecer da Comissão de

1890, .estando em desacordo A conclusa'?' total das reior- Ect'ucação, Cultura e Saúde Pública, opinando pela retificação do nome

COln a nomenclatura mundial, mas tarifárias ainda se dará 'L I de uma rua do bairro do Garcia; regeitada a indicacão li') vereador Ful_
-

pelo que a referida comissão té o finl de dezembro d.estê! a-l vio Emmendoerfer, pedindo um aumento na residencia da professom,
--- "-- .,.."..-.-

I está procurando uniformizá. no, como quer o titular da Fa -, junto à escola na rua Hajai, com parecer favoraveI da Comissão de Edu-

posta do pren1íér sir. Wins- lc;t,. de :uodo a �acilit�r a� elas- zenda. I 'cação e Cultura; aprovado o parecel1 (:a Comissão de Finariças, referen-
, slflcaçoes e o· lntercaJub10 in-. te ao Edital de Concurrencia Pública, para a venda de um compl'es�or,

ton Churchlll para uma [ternacionaL O estudo a res- D e ao mesmo tempo, recomendandó ao sr. Prefeito Municipal que, antes

I conferencia. dos chefes de . peito já está quase conc1uidr,. de ser ·publicado, todo edital de concurrenoia seja remetido ii Cam:<l'a,

Estado Ocid'entais con1 o depend,endo' apenas da classj- nunciou, a Polícia espera ob- para a respectiva comissão dar seu parecer; aprovado o requerimento do

premiér lVlalenkov :f.icação dos produtos químico;::; ter .dos dois, maiores detalhes veread'Ül' Pedro Zimmermanl1, pedindo um voto congntulatório (lO jor-
.

. _'. e farmaceubcos· s'obre o misterioso desapareci- nalista Mauricio Xavier, por motb:o do seu imiversário natalício, ocorri-
Essa 111formaçao fOI dada Soubemos que há recomen- menta de metade do dinheiro, do dia 18, donTingo e solicitando que se telegrafasse ao diretor de 'A Na-

a conhecer esta tarde pelo dação do sr. Osvaldo Aranha lVlas nada se revelou sobre o ç&o", félicit:mdo-o; aprovado o parecer da Comissão de Constituição,

secretario de Estado sr. para rapido andamento dos· que· disse o guarda Elmer Do- Legislacão. o Justiça. que em longos argumentos e várias sugestões, inde-

J h F t D'n
' trabalhos, pois a sub-comissão' 1an, Quanto ao seu cOlega,·o feriu._o requerimento da Comp3Iihia Telefônica Catarinense, nas suas

O n
. O:, er .u e_:;. .

de fixação das ,tarifas alfan- tenente. Louis Sholders, ,ainda pretensões de majoraI' as taxas de instalações e alugueis dos aparelhos
Pedira explicaçoes· ao

. o

degárias, da qual in pfj'rte I) não poude ser interrogado télefonicos,·
.

govel'no inglês I Inspetor.
da Alfândega do Rio devido ao seu estado de ner- Exgotacl:a a Ordem do Dia, o .51'. Presidente deu por encerradas os

LISBOA, 20 (UP) _ O de JaneIro, aguarda o térrni- vos.. trabalhos, convocando nova reunião para a próxima terça-feira.

ex�-premiér da <?uiana In-I ,��'\ifti)mI'liMItl\1�im1íimiiYl)i!IDíl�m�I���� t��€\W'il\W'\i!tíffi:r{j!1K�glesa, sr. Cheddld Jagan, ,o', .._ :.

falando aos jornalistas de

II'Lisbôa, disse: -

- "Vou a Londres para 1-'exigir que o governo britâ- ,-:-

niCO. explique os motivos

I
�,

pelos quais ordenou a ocu

pação militar de Guiana,

ldepondo
o governo dessa

:",cJônia" ,

G

Se pr'a voc� nem todos os dia. lIó m,.
são azuis, experimente tomar 'Oforeno.
Oforeno é o moderno regulador dt.;,s {UIP
ções femininas, uma fórmula cientifica
mente perfeita, de autoria do Professor
Fernando Magalhães, especialista em

moléstias de senhoras•. ·Ofor90 , CAto,,"

frado em líquido ou em dtfgeu.

.

.

.... ORMO.UGULaDOR Im_Ui- ,
-t·.I1M n.o�lê DO
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CINEMAS:

(Cens, livre)
() ciume louco de uma mulher despl:ezuda'" O

ódio terrível de um amor que 1110ncn Sómenté u
ma erianca de & anos viu isto, e poderá contar o que
viu ! ! ! � "IDOLO CAlDO" - O filme inglez qua
recebeu diversos "Oscars" por fma alta quafidado ! ! !
- Não deixe de assisti-lo hoje nos Cinemas Bhnne
nau e Busch, contribuindlF ao mesmo tempo para a

campanha da construção da nova Igreja Matriz de
Blumenau.

r

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comereial
-- A P R Fi S E N T A l\f: �.

H OJ E .. -4.a feira ....Simultaneamente .- HOJE
Cine Busch Cine Blumenau
A'S 8 HORAS A 'S B,30

Sesâo em beneficio. da cnnstrucâo da ���a Ígr�ja
Matriz de S. Paulo Apóstolo: Da,;id O, Selznick a

presenta o filme que foi considerado como a maior
produção ingleza até hoje apresentada: RALPH: lU..

CHARDSON, MICHELE MORGAN e o garoto lJOB-
BY IlENltEY. em

UI D O l O (A I D Ou

\
serias desastres para grandes
e pequenos,

, serias mas até instalações Os dois desenhos aqui re

I completa, às vezes com mate_' produzidos l'eun.em alguns e

I rial encontrado entre os fer- i xemplos de "imprudcncias"
i ros velhos, sem ter a necessi-l' (1 l:ne�ti�as: quer e�pel'jm['ntar
I ria cornpetencía. E se quises- I

a indivlduallzá-l-is? Em cada
, semos poderíamos nprcsentar

I uma delas ha erros que po

i uma ] -nga lista de exemplos dern proy(:car desgrucas. E'

I do género. um eXerC1CHJ util e agradável
ao I11L'smo tempo; poderá eon

GEralmente nas farn il ias e- n-olur o seu espirito de obser

I xis tem pessoas que, parecem I vaçào "anti-acidentes"! lendo
incapazes de organizar-se: a

!
ti Iísta dos erros assinalados

desordem e a confusão reinam sob os desenhos, depois de
! soberanas, Esta falta de cuida. ter experimentado encontrá

'!' do em manter a ordem "ant j- los sem fi auxilio das Iegen
ac.dentes" pode ser causa de das-

R

DAS eH L
, 6

anIversarIO
}:

Oferece aos seus distintos freguêses em todas as compras de va ..

lor superior a CrS 300,00, três valiosos prêmios, como motivo da

passagem do seu 1.0 aniversário de fundacão.
•

Os prêmios, que serão sorteados dia 18 de Novembro, no Cilte
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t ,o Pre,nio Um casaco de pele

2.0 Premio Um belo Vestido

lo Premio Um laileur de linho

Visite a MODIS teHI EL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Concertamos,t
Refrigeradores Domésticos, Reirlgeração em Geral

•

�á.quinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de POt
Enceradeiras, Liquidificadores etc ...

Reformas Pintura.
CASA DO AMERICANO S/A.

SecçãO' Domestica.

dos empregados e emprega
dores, em assembléias eon-,
vocadas por �edital) presidi- rtdo, para os centros ,maio.,
das pelo representante do res, lembrou, porem, ,(t de"
Ministério do Trabalho. O putado Jorge Lacerda que
projeto, .entretanto, man- as condições locais, diferem
tem o horârto vigente, isto de cidade para cidadle, pois
é, de um só turno ou corri- que os problemas de trans
do nas capitais, e nus sedes porte que afligem G cario"
municipais com mais de ..

�

ea o porto-alegrense, 'Ou o

40 . O�O habitantes, tendo

I
curitibano, podem ser íntei

em vista os problemas d€ ramente ausentas em Chape
transporte: e alimentação có, Apucarana ou Santa Ri
dos grandes centros urba- ta do Passa'Quatro. Porque
nos. Quer' dÍ2er que o hora- motivo -:- pergunta o par
rio dos bancos do'Rio, São lamentar - impedir que os

Paulo, etc., não poderá so- bancários de Indaíal;
frer a menor alteracão, Em exemplo, trabalhem em

sua justificação, o deputado dois turnos, se essa é a eon

.Jorge Lacerda informou veniencia da Iocalidade e se

que antes de apresentar o esse é o desejo da totalidade
projeto, sol-citou aos banca dos bancários dalí? Na ver

rios catarínenses que efe- dade,- diz o autor do pro
tuassem um plebiscito entre [eto - não podemos consí
todos os seus colegas de San derar o país como um cená
ta Catarina. Esse trabalho rio de realidades homogêne
foi realizado da maneira as. Somos, ao reves, um ar

mais metêulosa e correta, quípélago, com peeulíardda
dentro do mais alto esripi- de e .caracteristíeas regio
to democrático. De acordo nais, que cumpre serem ob-.
com esse pronunciamento, servadas .pelos legisladores,

I
a maioria dos bancários 0- na elaboração das leis. Não
pínou J?e�o retor�o do anti- 110S é licito ignorar ess�s di,

go horarlO de dOIS turnos. ferenças, que Se' eviden
,I Houve, entretanto, cidades ciam, a �ad� passo do imen
como Blumenau e .Joinvile, se terntorlo nacional. O
que Se 'manifestaram pela complexo e 'he'terogêneo
manutenção do horário vi- q�adro de nos,sas realidades
gente, o que será respeita- nao se compaoero com a a

do de acordo com o proje- plicação de leis rígidas e

to, Itajaí, Brusque, Rio do 'uniformes".
Sul, estes m uni c i p i o s

optaram pelo horario de 2
turnos, istoé , o antigo. Con-

:��f·-·
__ r --��"-, �_. ..,

�"'���7�lfI"tf{!'
Rua 15 de Novembro. 473 tel. !53� ,""

DEUJSCHE SPftLTE I��
KURZE RERICHTE QUebrandO;; cabeça

EIN GRAUENVOLLER KINDESRAUB IN DEN
U. S. A.

f...·a.psútr I�)

o�no rro'QIflen,o do.

tvnça- femininos

O&GAO DOS "D�lP8 A8SO(l1&lJOr
nOPBIIDAD. DAI

S[A C A N A g A (b

A NAÇÃO
&eCblçic. A.nmIntraçio � Oflcmu: &u I" ........

11$1 � Fone 18�2 - Cdu 26StlOl. U.

Dll'etol': JiA1TBlCIO XAVIER

Iled�wi': �UL FAGUNDES

BXP.DIBNTB

Aama:tlU'alU

ANUAL ••• CT$ 15,0,00
SEMESTRÃi '::. '::. ::0. ::: .. , Cr$

C $80,��OM.o AVULf,o • •••.....•.....••...•... r ,
,

Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12..,.- �o:e4-2-5953 - SÃO PAU L O: - ..."ua. ti

Abril n. 230 _ 4.0 &adar - Fones: 4-8277 e 4-4.J.81

BELO HORIZ(j(NTE: - Rua. Goiás, !4. - PORTO A

LEGlU:: - Rua Joio Montauri, 15. C1JlU.TIBA: -

Rua Dr. Murici, 708 - 2.0 an� - Sala Z3S.IO'lM·
VILE: - Bua S. Pedro, II.

SAINT LOUIS, - IUP} - Der Staatsanwalt
unterzeichnete am 7. Oktober drei AnkIagen auf Mord
gegen Carl Austin Hall, Frau Heady und T�omas
John Marsch, der gegenwaertig ausser Landes 1St. Es

Handelt sich um den Raub und Mord des kleinen

Bobby Greenlease, eírres Jungen von 6 Jahren, der in
einem Keller von Kansas ums Leben gebracht wur
de. Sein Raeuber Hall, der schon 'einmal eine Zwangs
arbeítstrafe abgebuesst hatte, und seine Komplizin
Bonnie Brown Heady, eine fruehere Strassendírne,
sind vorhaftet. Die beíden hatten rricht rnehr Zeit ge
nug, um einen grossen Teíl der Ausloesesumme von

600.000 Danar die sie von Bobbys Vater, einem Herrn
von 71 Jahren, verlangten und erhielten, zu varbrau
chen. ln l2ine1' luxurioesen Villa von Kansas fiel Bob

bys Mutter in Ohnmacht, aIs sie nach zehntaegíger
Angst um das Schieksal ihres Kindes die Nachricht
erhielt, dass Bobbv schon ím Zustand der Verwesung
in der Ecke eines KelIers gefunden wurde.

I Der erste Akt dieser sehreckl iehen Kíndesent

führung, die ganz Nordameríka in .t?-ten;. haelt, ereíg
nete sich VaI' zehu Tagen, aIs das Kmd' In emem reh

gioesen Institut des Staates Kansas gerau�t wurde.

Dite Entfuehrer liessen ihre Bedingungen WIssen: Ihr

Sohn ist am Lebeu und gesund. Wenn. Sie, ihn wieder
sehen "/oHen, hinterlegen Sie bis zum 5· Oktober um
Mitternacht die Sumffite von 600,000 Dollar in bar

Wenn nicht. .. -_ Die Eltern zoegerten nicht, das
GeleI herzugeben und baten die Polizei und das relí

gioes'e Institut, keine Schritte zu unternehmen. Auch
die Presse WUl'cre gebeten, sich ruhig zu verhalten und
9 Tage konnte, kein Reporter etwas ueher die Ange-

1legenhei� ?rfahren. ,Dennoch wurde fieberhaft ge
sucht'

Díe Kril1linalpolizei wollte sich dem Verbrecher

bemaechtigen, zumaI ja Bobby am Leben und gesund
sein sollte. Das Netz wurde nach Hall und seinen

Koroplizen ausgeworfen. "Zuerst Bobby" flehten die
Eltern.

'

IAm
Sonntag, dem 5. Oktober, wurde die Loe

sêsumroe dUl'ch einen Mittelsmann, der noch nicht
id'entífiziert ist; ausgehaend'igt. Aber am folgeriden
Tag e1'schien der kleíne Bobby llicht an dem verein
barten Treffpunkt in Chikago. Selbst Praesident Ei-
senhower hat seipen Bruder in das Elternhaus ge
schickt mit der Botschaft. dass es t1'otz alIer Bemue-

I hungen noch nicht gelungen sei, das Kind zu finden.
, Inz,vischen hatte der Moerder in einem Keller
mit drei Schuessen den ungluecklichen Knaben ge
toeiet une'" ihn glei,'h an Ort und Stelle verscharrt.

Bobby wurd'8 am 3, Oktober beerdigt.

NEUE PROELEME DER POLIZEI

SAINT LOIUS, tUPI Noch immer sucht
.. die Polizei nach Thom,as John lVIarsch, ueber den
Carl August Hall und seine Komplizin urspruenglich
ausgesagt hatten, dass er den kleinen Bobby Greenlea
se ermordet' habe. Man vermutet nun, dass er von
Hall ebenfalls umgebracht worden ist, und zwar noch
v:or clero Raub des kleines Bobby· Es sei unwarhr
·scheinlich, dass der Trinker und Halbidiot Marsch,
,',wenn e1' noch am Leben waere, noch nicht gefunden

I'
werden konnte. zumal, die gesamte Polizei der Ve
reinigten Staaten auf ihn Jagcl macht.

1
DEl: MOERDER DES KLEINEN BOBBY 1ST

GESTAENDIG
WASHINGTON, 20 iUPl - Carl August Hall,

i d'8r im Zusammenhang mit der Entfuehrung und Er-
mordung des ldeinen Bobby Greenlease verhaftet
worden \Vai", gestalld, das Kind ermordet zu haben.

NEUER KINDESRAUB IN DEN USA
NEW YORK, 20 iUP) � Nach dem tragischen

Rauh und Tod des kleinen Bobby Greenlease isí am
12. Oktober in Hudson Fall bei New York ein anderes
Kind, die dreija'ehrige Anna lVIosher, verschwunden.
Fuenfhl.lndert Freiwillige verbrachten die Nacht auf
der Suche nach cl'el11 Kind. Bis jetzt fanden sie keine
Spur.

REZEPTE
APFEL BISCUOF

10 Aepfel, 1 Zitrone, €twas ganzer Zimt, 2 -
21(2, Flaschen Weisswein, gelaeuteter Zucker, 1 Glas
Vanillilikoer.

Aepfel waschen, von Bluete und Sti-el be
freien, in hauchduenne Scheiben schneiden, den Wein
und die Gewuerze dazuttm. Etwa 2 Tage kaltstellen,
dann deu Likoer dazugeben und mit Zucker abschmec
ken·

SELLERIEBOWLE
1 Sellerieknolle, 150 gr. Laeuterzucker, 1 Glae

schoen Kognak, 1 Flasc.I:e Moselwein, 1 Flasche Spru
delwasse1'.

Sellerie schaelen, waschen, in duenne Schei
ben schneiden, die noch heisse Zuck'erloesung auf d'ie
Selleri€stueckchen und darauf den Kognak giessen.
Dass Bowlegefaess mit clem Ansats kalt stellen. Nach
2 Stunden den Weín und das Sprudelwassel' dazuge-
ben. Kalt servieren.

.

==

HORIZONTAIS:
1 _ Matança; através de, 2 - Bebida rpcfrigerante fei

ta no:} Norte; padre, 3 _ Norma; povoado, 4 - Detestar; no
ta musical. 5 -_ Lanigero, 6 _ Aqueles; acumulo patologico
de liquido. proveniente do sangue, em qualquer tecido ou or

gão. 7 - Arbusto; novamente. 8 - Embarcação de recreio
explode. 9 - Unidade das Medidas agrar;as; cerehro.

VERTICAIS:
1 _ Material ele (xll1strução; faca usnda pelOS mouros. 2

- Azeite: insipido, 4 _ Basta; nome de mulher. 5 __: Des
moronada� 6 -- Alimento; variação pronominal. 7 - Sanie;
espadua. 3 - A viva voz; bolsa de COul'O para caçar. 9 - Mo
er; santo.

rô�lica--a -Ilsta-�e-�ió�utos illl�Drtaveis
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(Continuação)

I
máticos e outros aldeios cíclicos. 0-
nonas; Eter dimdilico aldeias

1
ci_

i CATEGORIA :I clicos; Iononas; Etar drmetilico e

I
Couros de bczerro" c vitelas, Pe- (l'ibutilico; Anidrido itálico; Esteres.

res de coleho com pêlo; Couros de íormicos; Acetado de lJllnZUa; E"te
bezerro curtido ao cromo ("box res benzoicos (exceto 5,35.00);, Sa
calf"). Cordas c.,� j:lorco brancas licilato de etila; SaliciIato de buti-
ou alJejadas de 2S & 36 mm:· Se- la; Sulicllato de geranilia; Acido pi�
mentes de linho ou linhaça; 'Bor- crito (trintrofeno)· Estratos curtien
rachas de Névea, em bruto; Fumo corantes de Origenl v{'getal; Co;an
em folhas para capeiro; Pasta qui- tes de origem vegetal; (::>rantes de
mica de palha, fibras e trapos; origem animal, incIur,i'le lacas n3-

Goma-laca; Barras e vergalhões de turais para colm'ir AI>:n'(,lhos de te-
lefonia. seus partenccs e acessorios
Pilhas elétricas, secas, avulsas e em

baterias; Lampadils miniatura para
bicicletas, lanternas de bolso e serr:e

lhantes; Lampadn� para autom'J,'cis
Isoladores elétricos, acima de , .'.

200,000 v. de, suspen�ão vara utiii
zação em linhas de transmissão; lVh
quinas e aparelhos para tecer, ,la
zer rend'as. malhas, ])Ilrdt'dos, pu'_
samanaria: maquinas c aparelhos a

cessorios; Lançadeiras pal'a indus
tria texti1; Maquinas-ierramentas,
para trabalhas madeiras, seus per
f.<:nces e acessarias; Prensas, filtros
e outtas maquinas para preparação
de cerveja, vinho e semelhantes;
Maquinas e aparelho,i para fabrico
c refinação de açúcar: Maquina�
a aparelhos para industria de 0le08

vegetais. Maquinas e aparelhos pa-
1

ferro e aço; Barras e vergalhões de

aço inoxidável; Tiras e arcos de a

ço inoxidável; Latão e outras li

gas de eObr.; em li,lgoteS. lingUa
dos e pães; Barras e vergalhões de
cobre; Angulos. cantoneiras, pel'[is
e semelhante", de cantoneiras, per
iis semelhantes. de ('obrc· 'riras e

",reos de cobre; Latão e óutras li
gas (re c(,brc, trRbnlhadas: Barras
c vergalhões de :<luminio e suas li
gas; Lingotes. linguacos e pães de
liga especial de chumbo, para tipo"
e m"ncais: Bnras e \'ergalhões dp
cht;mbo e suas ligas· Zinco e suas

ligas, trabalhados; Estanho e suas

ligas. não trabalhados (lingotes e

pães); Lã merina de 64'·s, inclusive
para cima, em bruto, suja; Lá LÜ1-
co In ,c Caracú para fabricação de

tapetes. entre teIas, feltros e pelúcias
em bruto, suja; Lg merina de 64"s,
para cima, imc]usive. lavada, em

"tops"; Lã Lincoln c Caracú lavada

para fabriteação de tapE:tes, entreie
las. feltros e pelúC'Í!!s; Lii ovina, P:1-
ra telelagem de titulo 56, i11e11\s;"e
para cima. Lãs eaprimas especiais
c camelldlàs, sujas; fios de lã ca

prina Otl especiais camclidias, aci
ma óe titulos 18. exclusive, para

. fabricação de entret"las, feltros e

peJúcios,; Fios de 15s caprina ou �s

pécie caJlnclidia de titulo 56, inclu
sive, p"ra cimn, p.ara tf!cclagem; AI
gOdüo cm mm:! ou pluma fie 33 mm
inclusive� para cill1a (tipo f�gipcin:lo
ou pcruviano); Fio de algodão alve
jado. tíl,to ou lncrcedzado. par" te_
celagelD. de titulo 140 pnra ��im3,
com tratamento metálico-.
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VENDA DE:STJ<� DIABIG
NA ENGItAXA'I'A1l.1A

PONTO CBm

pelo . plaoo «�ranba»
ra fabrica;;ão d" cigarros, charutos
charutos e antros prellaTados dI;! fu
mo; Maquinas de escrever, seus

pertences' e acessarias; Maquinas'
de calcular, de contabilidade, ca�
xas regitraóor?,s e semelhantes pa
ra' franquia postal' e outras com

dispositivo registraGlor c totuli2:a:lor
Perfuradoras separadur::ls, tabulado
ras e eutras maquina� para funcio
nar em conjunto, Com cartões pC'r
furaveis' Dl1plicador3s mimeografos
e semelhantes; Maquinas para eml",

reçar inclusive para estampar cha

p:;s; Torneiras registros valvu1as e

semelhantes de metais comuns, P3-
ra regular liquidas atraves' 'rle tu·'

bos; Pertence� e a(!��p"sorios, n. e"

para maquL1as de eosauraá Apare_
lhos para esquentar, cozinhar, des

tilar, retificar esterlizar; pasteurizm'
vaporizar. secar, ev?a,JOT&r, conden
sar 1 esrr�ar. e 'senlelhflnt es� Prensa.;

para algo(!50 prellsas-filtro, pren"as
hidrátllicas c li, e" Equip3mento pa
ra lavandeira: FOt'fiOS, :fornalha in
dL1striaÍs e semelh'.:lllles, não elétrj

COS, exceto refrat::írltn, I','io elétrj('os
exceto refratarios; Calandras para
qualquer fim. incluvrve cilindrOS:

Maquinas para limpar. secar garra
fas e tambores; Maquinas p::>ra en

cher. :fechar, rotular ou capsular.
garrafas, latas, calvas c outros re-

cipientes; Maqtúnas p:1r:t empaC'o
tamen.to de mercadoTiw3 n. e,,; Ma

quinas pa,ra impressão de papel, pa
ra forrar paredes, couros e seUl;
PeTtences e acessorios pé!':l biclel�
tas; Correi�s de }nov;m�:r>to e h-ans'"
missão (de peles e couros); Artlgos
de peles :: couros par;} u1aquinas tex
teis, n, e,; Discos ou rolhas de C'lr_

tiça, perfuradas ou não. para garra
f�,s e frascos; Rebolos; Cllapas e la
minas conugadas, de ferro e aeo:

Vhapas e laminas de aç� inoxidavel
simples 'ou corrugadas; Cremalhei
ras, desvios e outros :<rtigos para
vias de cOlTIunicação (�:-cclusive tri
lhos e seus acessarios: .solda (e1e
troc.os, tubos e barr3.s ]Jéira soldar
revestidas ou não). Lanternas e

Iampadas port.áteí;; 'Maquinas foto
gráficas de uso comum exclusive
os tipos caixão; Pecas para relogios
Pertences e aces50rios para canetas
c· la!)isciras exclusivç'penas e gra

fita; Pena� para e$creveI"! douradas
pratearias ou folheadas com metais
preciosos, para canetas-tinteiro (ex
clusive dc ouro); Dentes artificiais'
de porceIlma; Tripas de carneiro,!
para encordoamento de raquetes.

CATEGORIA 5

'rOd03 os produtos 1130 especifica
mente incluldos nas categorias an

teriores.

P. S

EDclU}{O

'"\ i, I / ,4.5.lJOilA5.lJE C:As'A. PRr_C/$AI1:
� \� _])f UnA:.
" �

��::.:::::="Jt:tílij}j),==::===
PRO$JJÓ(!/110·KA

CATEGORIA 4

lVIadr<:J)éroJa; PenaS <le avestruz
ou enia, para uso industrial; Am
bar ein?lC.'nto; Almisc:ll'; Esponja;
Vime: Palha de guine. Estrato de
ba�illilhll.' Agar-ngar e outras rnaci
Iag.ens; pectiu::: Ge,;so em llruto em

I pedra. para uso oc!iontológico; Plo
cn.s e laminas. de n�nis de seis mi
limetras de espessüra, de :rerro e

ação; Fios de naHlon para fabrica
cão de meias; LOeite seco em pó in-

I tegral: Maçãs, peras' " uVas :i:rescas;
Amei�as frescas; C€rejas frescas;
Melões frescos. Amendoas com ou

;sem ca3ca; Avelãs com ou �em

casca; Castanhas estrangeiras; No
�es com. ou sem casca: Frnt<1s secas

ou passadas sem .aç.1car; Azeitonas
:',niz ou erva doce comum· Bauni.

Ilha '.lU vanilha; Canela: éontinho;

,:Cravo da índia; N6z moscada; Ervi
lha secas inteiras com casca. para
industrialização· Albo; Mostarda em

griio ou em pÓ; Oxidos de chum�
bo: Sulfato neutro ale sadio (sal
de' Giauber); Sulfato ,de magnésio
(sal amargo); Cloreto de caleio' Ri
pociórito de sodio; Hipociorio' de

I caleio (cloreto de cal); Nitrato de
prata: Carbureio de caleio; AleooI

• butilico; Alcones aCidricos, monoci_
• dricos, não .saturados. AldeiOl1 aro-

__
'

---
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roSlo em lon s I. EZ!!���;��:��:::l�::::A�
. lista dos alimentos pa.ra a� rt.fCl-

-

d b privada d� elasticidade

I
cõe;; dlárIas o isto par'363 tilas

E' FREQUENTE o caso e re e c -' -

- '-
t ttuA plicação antes de deitar-se, ao ano, -nao c, cur arncn c, uma

ros.tos que �p,n:s�n am ;::a deaum bom crente nutritivo ao ísa fadl; e o proble.ll:J., hoje'
epIderme d1Vldlda tem rZ)Ol :lsa' ou de um creme de Irmpezu em dia, SI' Lnr.n a nw;,' d'flcil. cw

Algumas zonas per ence ... -
.

l'
."

t
'

d les muito oleoso regula corri rela- 'i! pelo "lt" custn dos al im en tos.
ramente a ca egona as pe, �

" .,�

t t 0- Uva facilidade esta carencia. seja. pelo alto CllSÜ� ;10-; "h 1'111
oleosas enquan O ou ras p , .

1" I" r-o-i
, �'class'ficadas na cate- No que diz respeito a impeza s"p, pOl''1U: o p""'�(}a H.f: ��. '.-J-

ae� s �, '1 ec s Pode a, das peles de carater li11StO, e ço ",] faz cn,,-h din ma.is 1'a1'0,

gOt-ltR das pe
•.el; Sq'lae 'lIma ter- melhor adotar, como regra ge- e. e prec lso d íznr, semjJl'c !n31s

can ccer, enl.l 11. •

1 l' e ." '

t' P tIleeira zona pertença à eatego- rar, a mpeza com o cr D,,_ iucomr»: em.e. OI' ou 1'0 :l 0, o I

ri� das peles normais, e com o tonico, .E isso� p�r�lIe2 nosso regime de viL1" l1lmiC'1'11".

Muitas leitoras se erienn- e-nqugnto .esta Iirnpeza e con :Ol'na, tal'Jf'y. menos COl<tl!l!'�::ldn
tram neste caso: e com razão, vuníerrte tamb;m para "-� pe� :10 que antigamente TI c,icoHw

f.eam bastante excitantes na le� oleosa� seria grave !I�O U, <lo>' ]:IraL",; ,'<!l'f! o a[J,,:i<e0 .,l! o

escolha dos produtos a usar. phc3'r a !llUpeza com aguu � ;:1<lÜIt".
A rosnosta a este género de sabão, nao tolerad� pel�s pe �\tu 'LI;) mulhr-rrv trahalham

-

Ies secas. Em vez oe um cr .. -

tlurunt.: o rlia e não j)n�l"m JH"'-!-'me de Iimoeza pede-se usar

1l1l1.j'·,-,;" (O I'�"o de (j,,',I_lc·,l' '�Inaturalmente um leite de Iim �
..

::071nn:1 Soe nao {'lU (l-CUS!ü' s eX-I' l' f· .. .., h '. , 1peza menos untuoso Que o .' . 1'" Lp,110S, na semana passar a. r Iia e do aual 01 vltíma uma

I po,
camm anue uesca ca so,

cr�n{e e igualmente eficaz. As �('f!�!Uml;�s ou ��� (��l!�g(lS ,,"111,:: I a 11"; ida do mortal acidel,lLe .(j ('ri�lda· Estã arrestava de uma bre o ehâo molha�o. N�o per
zonas de neles normais, se e.,

to empo. A_ h_t •. CD .. al lll_nÍf"

I
('1I!T'd,) ern [';:15& cl.J uma f'arni . i sala a outru um asptrudcr de ccbeu que tudQ nao CSLva ,e�� repousaJ t.ni:ao <..::uhrciudu ('[n ;

;

l��t�mpr�'tl�ma:r:s���a:fr:� p6nc'piGs-btlH,; fol'u<'(':l' <1i;'J'l:t-
.

�

nem COIn o tratamento para as mcnte:<o eoi!") n,i ell'll'f"llt " ..; 'ltll·

peles oleosas nern com, o tra- 1)1(; silo ne('es'Sii!'jo� 11al'U mnn

tamento para as peles E,eras.
�

�,'r-se el'll boa. çuúde e iuun:u" (5

rran1.bem no C�lnpo a ma- te fOl'nt:'-C.�n1entn 3gr;"Hlúv�'1 ;1-'

quilagem, os 1'ostJs e epidel'- pabd':1r, '\'rll'ir,'cb qwmto tJc,sín

me de tip.;J misto apresentam parG ·qul' a. hora da rci,';,;:i,{I se-

\. lo,,__... alguns problemas, )n ngradávf'], ümtn :10"- "Um)H)-

'1\ (r" As zonas oleosas, de iato, nentc"s da famiJ'a em;;;3 ao.> 11,,;,'
� toleram 111uitO mal as bases ppt}es !;ventuais.

cremosas e depois de pouquis- As listas de hoje sno mu'lo

pr:Jblema é que é necessario simas horas, geralmente d�- 'Jl'cves, me;'mo '·m <Jcasiõc� e'.,'

tratar as varias zo?a� segun- pois de uma hora sClnente, br - :l!?cia:i\, do quP I) el'�tl!l !!In t';l!1-

do as suas caracterIstteas. Em ma-se naquelas zonas luna de- lIaS idog, Pod'�m',,,, {;O!1'.i!i"l':\l·
geral as zonas são limitad�s riva da união de creme com" ')Uma. (' ú1n "nl !',d",: n", CClS',C;

2 testa, ao queix,] e ao nanz pó. E' aeonselhavel então rê- a fO"nml:! 'ln" O'e p" ·"I�.'·"ye pa
t.;'iquanto O resto do rosto tem. nundar ao cr,en:e 1?ara es('o� ro, umn refc'ç:;', 11'''ll rp,ilih'",
UUla neLe seca ou normal, O lher uma base 1Jqulda pobre ,1:1. um, ,,1'1,'( 110 01,> "'fom' rorle

probl�rna rnais grave o apre_ de gorduras, rnas nâo tá) "ee�'
f' t"'nI dpfiliiok: '''1''1", "H P ,"", .

sentam sempre às zonas ol�o- que prejudique as zonas scea.; um nl't.li')lto f' "mo�";
�aS, que como consequencIa, do rosto,

. C'rE'mo- 'II.' l' [;llrtif
este excesso de gordura t.em O rcuge será o tt90 crenw

n ,1,0 c;"bnt' r"""",, p
tambem cravos e pOl'?S � la- SOJ, a menos que ju,;talnCnLP �,!-.

iW, �'aluda e [pu!.).
tados. Com muita paCIenCIa -é

I
faces sejam francamellte 1J1e,,-

d (}Il):), eGn';::i�icrn(:'ir,preciso tratar as zonas e pe� sas. .

� a, dI' quI' "3 li. tc."1e oleoso mas tambenl procu- Neste caso é melhor US�jr

ra1' normalízã-las, e-Jll 'm'odo um rouge em pó, r:ü(',; devun "PI' :t'1I1I"'e (,{'ird,Ín3.

que ern mn pode certo espaço Como veem, trata-se de ter 'las fi .."ta';"" (' :stn ,,;;() H,:'np lI,'

de temp,), que pode tamb.em vontade e p::ciencia, mas não '10 ponto de ,<sh ,lc. t.·",p ",ii [1' !

não se1'- muíto breve, todo o há problema que não possa rn, No invet'llo 't. oIm{, :1 j"'d", 1 __ '1'3p,,{C;
rosto tenh'l uma pele relativa ser solucionado quando E'.e ir�l 'Z !1ei'l a : 0p:l,: I',.ri .,.
mente uniforme· ta de nossa estetica· Como Il"!i\'o'� '1no, �: -- T.JI:larb elétrica sob
Primeiro urgente cuidado sempre, tempo e j)'ó'citneia, 'lWlili 'dil'''' d,

g,,;,o ;ú)aiHLl1ada sobre o
an(;a.

das zona:,;' oLeosas é a extração pois sem esses ingredic·nt,·s de ""rne nl..i,: 1011;" "',.jO'1 cnn, 5 _ Cão que ldln}Je () pra-
(. I:" 1j'/'1";::, l1;o tombos e de ( 'godos cru"os: com relativa' apli- não podemos obte!' l'psultado$ t,"iI". h-C!1:llH·1. I'J,-, ""'1';:" to usad'J pelas pessoas pen\l' -

:_ 1 '-iti(·�fJ.
cação de um adstringente, des apreciave·s. pnl·)t('l. <l1i:m,10 I> r'�l,,',' "11i11:1 de rloenças).
tinad,:> seja a restringir os po- [;' C,i1l1,' p�" t" .ln, nn"ê:F r-n,-r' r;-

"

3 - C,,·' f':,;j de fl'ub,s ou de 6 � O cabo da panela so-

ros dilatados seja a secar 'a e '1"3wln fi [1"11 ',nl'T.t., 1"',,,

I
[l·e1u,,".: :.'>1,['(' 1) ChhO

([,,['rigO, bre () fogão vÍl';:jclo lxlr�1 fo-
pele, mesmo quando não exis AMDRE' MARTINS 1",1'-;:,-, 113n',o dE uma n'J"l lu, 1<> ".(,I''';(OOl'l·é'f-:'al'). ra, '

tam cravos E' indispensavel, ---- ._--
. -, _-, 'J'ualhas com fae'.tt le 7 _ Vassoura no chão (pe-

naturalmente, pr,estar atenção Distribuidor em Sta. Catarina

fê limitar a aplicação do ads- DAS

tringente só às partes que de- AFAMADAS CASIl\URAS
1e tem necessidade, para não H N O B I f " I. Ipiorar o aspecto das zonas se_ J;

Icaso O fato, aplicar adstringen Marca Fabril da melhor
te sobre a pele seca, significa
prúvoear ü:m muita probabi
lidade, c em brevíssimo tem
po" d.�seamações da pele, na

da esteticas,
Para os zonus secas, o trata

mE'nto é d'uriamente oposto.
e trata-se de nutrir uma pele
à qual evidentemC'nte falta
gordura e se mostra então po

1(,1'n Clll'-1 q:" 1ll';"dG3 I:) rnelhor esc,I!Ida

l
inadveriidament,e

é ;,'!''''la ',m cavalete), ança.
J 4: - Homem que mexe 15 - Fosf<Jros

l'om a espin;�flrcta 8Pontallda-a de.

casimira do Brasil
- X

Linhos e <lvi:JmNltos

para AlfaIates
- X-

Rua XV, 13QO - ex. Postal. 31111

BLUMENAU

ia K L M
�., A AMS'TcE>R'D�;A'M,
E Â TODA'�A �'EURÓPA�:
Doia *. por'RemiDa.
116pllioll • luDo�OI �.!llPiI.1 De - 6B "",

co. '"lI1eopair&-.,- JeilOi.

* 1'..010 teniçe e umeuda eodaba
da D.M.

'* .rIao apeeilll d. pll'adll' m-Altipla

servt

elos; junto ao, prato .de carne ou

de ave e, se a :refl".i�ã.o - de

cel'imon.la, os legumes riuncn

são menos de dois.

AHIVEIUA,WRIOS
Fazem anos hoje:

a menina Suely,
nha do sr. Carlos e sra,

Seí ler ;
_ a srta. Olga Caminha, da sr, Joaquim

lambem em nossa CJsa córremos perigo Thimé, residente nesta
regra no fio do asp'rador, o de
qual finha uma pequena parte! '('ftutu-oedescoberta e foi atíngtda por

t AAAlna;;ml J
uma descarga eletnca que a

'. .

fulmina. Se tivesse. sido mais - No CartorlO' de RegIstra
cuidadosa e sobretudo não ti- LCivel, desta cidade, realizar-se
vesse �sad? ú aspirac10r _estan-l ão hoje, os seguintes casamen
do a pes nus sobre aCha0 mo:-

_
'

'

lhado terIa evi1;ado a morte, tos.

E' Este um dos muitos ca_ f
- do jo,vem Lauro Ladislau

s�s de <l:cidente iJ,J.mcsticos de tRqdrigues, filho do sr. Ladis'
v.dos à Imprude�c!�, que trar;s lau e sra. Maria Rodriguestornam a tranqmlwad'e da Vl- , '. , "

da familiar. com a srta· Hlgma Sebashana
A desgraça em casa Correta, :filha do sr· GracÍfIllO

mente, tem 0r:igem em causas e' sra. Sebast:ala Correia;
as maIS banaIS, cerno P?r e-

_ dü J'ovem Elias Bi ato' rxempb. o momentanea dlstra-
" ,

Z, ,I
ção mas frequentemente é cau lho «;to sr. Jose e sra. Ana Bi.
sada por r2rrados !13.nltos. zato, com a srta. Benta Ro'
Em um opusculo dr uma 'eha, filha do H. Vicente e sra.SOCiedade de Pre"ençao l':lll- Otilia R h't1'a Acidelltes, reC0\hemos aI-I

oe a,

gunE cOl13elhos paro: pI'evenir
- do j.ç;vem Ililario Hort.

{'�n�ci�entes dom,,:A:coS deste
I �Í:h?_�dO, sr, Edm,undo e sra.

g,__ ,dO�_
,

�ofta Rort, com a srta. Maria
- ,Jogue f::lnl "s cbJf'tos f M 'tz :filhquebrados ou faç'1-os 1.,;go con orl", a d� sr. Pedro, e:

beriar, sra, M� Mol'ltz;
.

-- Nunca ponha:w chão,va- _' do:' jovem Domingos da

���has contende) HJclá ferven- Am:eida, iHho do sr. Vasco
-- Não alimente 0s fogareL .Jose de ,Almeida .e sra. H'eré

rigo de t.:mbos). 1'os ::1 aleGaI enqu2:11n estão a- melina: de ,Almeid'a, com a srta
a - Gaveta da m,'sa aberta cesos.

_
Maurina Christovão filha do

(perigo de quedas).

I
_ Nao e:npreg�e a gasDl:- (sr. Anter{í e sra: Le�l o Chr'

9 .;_ Garrafa de gasolina ou na E-m ambl.entps odde exislu I to
_

"

. , 1 l' 13

de alc!}ol pprlo do fogão. uma c,?ama, por menor que j vau, '

.

10 _- Menino aue brinca .:'sta seja. 'do Jo'V-:em Humberto
tendo na mão mu garfo (é .-:- Não díssolv::l :K�Qe1a, filho do, sr. Ricál'UO
m�Ihor qU{� as ,crianças não �" fogo, mas em

,e 8ra: :&lIda Knoch com

'

brmquem na cozmha ou na Sé! 11<1. "

a

la junt,') da mesa). E' assitnC muitos outr.os con 'srita. N3rma Schwab.e, filha do
11 _- Mulher que ahre uma sl;11105, que lidos, nos pare_ ,sJ;' Helmuth e sra. Paula Sch�

l::ta com a faca em lugar de' cem mgeriLl·JS e desnecessanos waoe e
:

abridor. No prltanto, a ,exp2riencia de,,/ _ 'do: .

12 - Uma mulher apanha n',on�tra o contrário, Um vago.
Jovem Edgar Leber.

objetos sobre um armario, a receie; dt: mostrai-nos medro" fIlho ,do sr. H,ugo e sra, Seli�
poiando os p,és sohre uma ca_ 5t:S nos mduz às vezes a esque- na Leber, çom a srta. Rertha.
deira mal segura e distante; cer. ou despr.ezar os principias Sutter, IilI1@. do sr. Paula
e usando saltos !'.tltos. maIS elementares da seguri:U1- sra A

- e

13 _ Vaso impróprio para ça; muitos infortunÍ<?s domes-
. ugusta Sutter;

eont.er flores (base pequena e ticos g,e verificam justamente
muito alt,:;) e colocado eln lu- pelo desprezo às normas ele
gar POtf('O seguro. melltares do tipo destes con-
14 - Ventilador sem grade 8elh05.

protetora. Quantas imprudencías come-
15 - Aquecedor ou chuvel- temos no uso da corrente ele_ ,de o dia 11, deste mê:;;, com o

1'0 elétrico mal isulado, trica? Substituimos lampadas' nascimento de um robusto me
sem apoiar os P�s sobre uma I: n'H:1 o lar do sr. Nelson Al�mesa, uma cadelra, um ban�' '.
co, uma tira ele l11<1cieira seca; ,

ves de Andrade e de sua dlg-
t:..camos o abajur em, metal na consorte da. lvanilda de

;?m a maxim_a indiferença; en Andrade.
.llamos as maos na agua en- _. Com ô "aavéiitõ d,e umaquanto está um fervedor ele
trko em funçiio, tocam('s as
part.es rnetal'cus do ferro, de
passar roupa c{)ri1 as mãos
Inolhadas; cometemos a im
pl'udencia de fazer não só con
(Conclui na. 2,a. pág. letra. R)

r:r;rQlado junto prato ao alc�,nce do gato qu.e
p�c12 faze-los cair sobre a {::t'l-

ENGRAXATABIâ

NAlCIMENJOS

VENDA DESTE DIAR.lO

-:- Os tijolos do edifício:
_ O nosso organismo 1109-

cessita, permanentemente, de
certos .elentent;::s indispensá
veis à sua constituição: ferro,
sódio, 'potá:os'o, cálcio, magné
$io, manganês, fósforo, iodo,
c]o!'n, cobre, enxofre ets.,· os
quai.! sãütirüdos dos alim?n-

interessante meninâ, oC<Jrrido"
dia 9 d,este, ,mês, na Secç;ão
de Ma.fefl1ida'de' do HQspital
"Santa lsabél", acha-se em ieg
tas, o lar do casal Manoel
lVlarcelino-Mariba dos Santos
Marcelin9.
- Tamb.em o lar do sr . .Ar�

noldo da Costa e sra. Paulina
da Costa, acha-se, enriquecido
de LUna criança do sexo feme
noino, tendo. O feliz evento se

veríficado dia 10 do

}I01' Haga Swami
21 dt! Outubro

PR�(EnO DO DIA

-'"........._ --,."':'-,.

"

Dia ultra favoravel para

para a cri- tudo! Lua, ]\IIercuro, Marte e

Urano asseguram v:toria em

e�mliberda- desc�bertas s,:'msacionais, in-

venções de vasta repercussão
planos ousados, negocios no

vos, metados aU<,11zes, ativi
dades ao ar livre, viagens. curso, naquela casa

par.
VIAJANTES:
.- Estivéram hosp.edad':;ls,na

cidade: '

<- liÔTE;L REX: srs .. Adolfo

TA PErES

F",·.' um .;1011.0, bl'éllICO com a l1wnteigfi, farinha de trigo,
� lc,itc i' L mpd'OS. Junte a p.rnentu, esmagad�i, o pimel,üão e o

fil "!'L'''l'lltu picadinho, Sil'va quente nas cestinhas de pão. Para,4 j[1�'.t�r f'stns cp:stillhas� eortc o pão de sanduiche çrn lat.is finas,
,1":' a ,'u,\('a, passe manteiga 011 mojones,e e coloque em for
!J1ính,-,s de plHlJadas, das mai,H'es. :;.Aperte -l'irmEnl(�nte" Leve
par;1 to';lar P111 Jni'tlO '([llC'IIte, 'Recheie' e sh;va ilnediutamen
le.
E. fI' ]If'lIV,or sohrilS de mnlhO!J de ('al'ne, ensopado ou Can

ja, P:{[l"'l'Íllienie f�,z'-'t' est:.:s 'T'uflnhos c108 lVIwlSa para serem
s('r"idns jllntu;,l,

1 ,.;:i;�. dt· lal'inba de tl'igo; 2 co1hs, (chú) de f<:!rmflnto;
1:": ':;.-Ill· tehj) de sal; 1i:l xkara de lE'ite·

}""r1,�'ir,· jlllltos os ingredientes secos. Junte o leite e ba·
Ia r,,·m. D,'U" ;J:' ul}!lf'l'udas (colher'de chú) e1l1 enfiOpud,), cau
j" "<1 lIhll!;" f"T\"'llt]O. Ta1l1pe beln e: cozinhe apenas uns 10
lI1i .. '_dw" P';'I'1) que fiquem bom: é pr.eciso havCl' uma quanti

........... i_\M:tM'lI(fi! .. "'*%W!&í"IAi;"�������.:2:dl! r,·z"ÚveJ de 1.lúH1Q,
--------�-------------�

lliklrmaça.. d.talhadas
Hill at'A"a. da VarIg
•• IOdo. OI EttadOJ do
Sul.

cabo de Dlalleira insegura.
10 -- 011:' J no chão (perigo

de escorregar).

I 11 - Tabuas corn pregos sa

[
lientes,

12 - Vidro da janela que
'b'rado (perigo :de cort�SI.

J:.i -- Escada· com .'degraus

BANCO INDUI'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA
- Matriz! I T Á 1 A I'

Fundado em II de Fevereiro de 1935

.� I ;jo.noo.ooo,üO
40.000·()OO,OO

Ca_pital ••••

Fundo de Reserva

fiO. 000.000,00
Total dos depósitos em 3118(53, mais de 7GB. 000.000,00
AGENCIAS E ESCIUTORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇl'\S no ES,

TADQ_,DE SANTA···CA'l'ARINA. NO RIO UE JANEUtO E ctH:)'l'JifiA
l_ '.

' �

DEPOSITE SUAS ECO NOMIAS NO INca E CONTRIBUA. ASSIM, PARA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA PRO�

--- DUÇA.O --,�---

P A (, UE COM CHEQUEE

SENHORES (O MER(IANTES
: R E ( E BEM OS.. Aveia GENSER .. Azeito ..

nas Cica ... (reine Dental. "PH1UPS"

COIU uni c açãoA COMPANHIA BOAVISTA DE SEGURes .. Sucursal Paraná..Sla·
Catarina, estabelecida à Rua 15 de Noy., 266 .. Edifício José lourei",
ro 10.0 andar "'. End. Tel. "EI�A" - .. ( U,ll T 'I B A.. .f?

comuni"il ao� �e�s distinfos dienlM, correfo!es e 4migos qI..U�· mu
�ou seu es�rdono, em BI�menau para o prédlQ P�ulo Setteidemantel,
i\Rua 1& de NovemJ>ror <D.O 870· 1'olandar safa 2-: Ondtl continua'
-ale,.dendo dentro" do horário nOlmill�

.

"

,,'
. (ia. BOlvisl a de Seguros .� "'�1/1'
EscritóriQ de Blumenau ,fY.,,_./'1"i'
Caixa Posfalr lSl .<"�"" f �

Telefone: 1161 { >',>'

End. Tet: BMA

ALISTA
CATARINE,NSE

,
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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lacados azes
0,,

_ •

�:,;r
J

•

L '
_

.. .
de·. competição

c�ntinllá 'se:nd'd_o-',al�� d�,g�mais Tl'ata-,f'e, cons03'Il,te já ttvcmos

121.0,
a�i've.r�rio de, funda""it�, ll!iClh5tica

cujo início ;;e anunca 322 qu'Iomet rcs mcrn a L:, (t ,

ülog osos ,,c0lnenmrIOS :a nova, e

I
oportuntdade ,

de ,nformar" ,1:, motrvo ':de Justo c,rgulho paca pa;r.ª, a data de 23 de outubro, a xuas bem equipa das b cicie, ,,;

hrilhante in,�ciativa da f:rrr:"J. "11.a Grande Pr?,va C'C1�:t.it·a ,:1', lodos aquele-s 'que ver eri ,,:,,, qual n�vo e ,l'11-discutivel ímpul- procurando sítuar-s- no, p lm..

Hermes Macedo S, A" tomam1olHermes Macedo, m�lF,ll\"i)" , Hermes Macedo S. A. uma .. f·:J;'- -o dara ao eespor+e do pedal ros P')StO',3 da claf;sfica(;i1o g'ri,',

�', si!, a respcll1s?-bnidade de'

fazerfconiecime.to� .

nspcrtlvo, d<l i",: I ça a serviço do povo, aruucaría l:lrasHe·[o. Elevano'o númrro .v , i) que Hw:< po:;',llúl,'ta,." ;: c ,H"

" atízar-rno mes em curso uma, vulgar signifiCado, mesmo com I no e barriga-verde e ,da espor- sttetas entre ele" avulsos p quísta de \",]'r
'

, � �" hJS'W j)J'(:fl1lOo,

��'o�a CiCl:sti?� que cau·sar,á. �"�' f) qual ,a trad.cíonal instltu'.-:'l'.'

I
te �os d;oi'3,Estad.os sul r:os. convid.ados espec.aíment e pc;,�,,;

�,,�ao:Y, nas c.�dl'l;des de CurIt"brt.! cc:merclal dos Estados do PV'll Ja drvulgarnos afravés osta Drga$.(J.dores da corrida, em

Jolrrvíle. e pl'UHl1'Palmcnte- E!11l1VI:' I na e Santp. Catar-ina, preÜ�!1':' mesma página. todcses det!lH: ê" etapas que muitos esforços lhes

nau, I comfmol'ar a pa:,�agem d'c �':',l princ'paJs l';eferentes ii prov�'" x.'gil'ão, cobrir-âo a distanci'a d.1

, ,,'
,

iiJ.

,

li

Io

Recebendf) nt nnc '/J:�O
dos pat.rcc ina.dor-o , -dn I t.!] C' h',.

de Pron" CicliseiCfl ,11', H' '01
"

Encaminnatlo J.O.D. ' Jun1.: Disciplinar Despor-tiva I assim, com dois pontos perdi.: Oficial da entidade local o a'

da Liga Blumenauense de

F'U-l
dos a menos no passivo, teve cordão final dos membros da

fora do nfazo lega I tebo l, no caso = �ual for�in g.rrarrtido para sí o' vice -carn J. D. D, sobre a momentosa

_ P protagonistas prmcipa s, alem oeonato de 53. Com enorme questão, deliberando, mais tar
da propría agremiação brus', decepção os mentores do clube de, recorrer desta decisão ao

Divulgamos, na semana pus

sada, detalhada nota sobl:e :J

atitude ,assumida pelos dir igen
tes dJ Clube F-spol'tivo .Pav
sandú de Brusque, com '1'28[;( i,
to à palavra rnal dada pela

Macedo", par-a que .nclu se

"-;('S!:!P t·r;préseninr a L; i':',"! ;\li,;
Liea Norle Cn í.ar-inun-r-, ;P"J','
veu para a l"Iotáy(') tli�Plll n ir.! (,-

"'cE'(}l.d"nnI (l'D',::; d0,; lt:cl1·,�,-I}:: 1' .. '·

dn.lístns jo in v;l"ns('�, De' ru "n:' (), ICOl'relo. 1l"neu S,'h'u " ,:ln,,"

Wer·n ....

}·. OE-i qu3h�. n,O l:ldn

IJutYÚH I'l,n!':)Jn�,d'ol_' (dt�I�'-1:1-·

'Paraná, iP_fI C;r:Jnt:p do S1'd,
Paulo e Rio (1 ..

" ,Jane" t. 1"";('
llfH'l'l'Üll1,tl'[Ir j"Jo �cu t'eõ,]

Paysanc1ú

qU<2

'milionário" leram no Boletim Tribunal de Justiça Despcrti., ,"1tn cP,_l'ri iraR
q uerise, o Palmeiras Espor-te
Clube e o atleta Patrocínio A- 1-----------''-----

vila,

t e n ç ã
A CASA BUERGER LTDA., - Alem de seus costumeiros preços bai

XO�, est.á oferecendo à sua clientela, bilhetes de uma rifa de auxilio à
SOCIEDADE RECRI<..ATIVA E ESPORTIVA IPIRANGA em Itou

pava Seca, t."om trinta vu}iiosós premios a ser extraída em 15'11-53.
Basta V. S. cnl1111rrir qu:miia acima d'e CrS 400,00 e terá direito a am

hilhete que lhe lHtderá sortear uma geladeira, uma llicicleta, 'Um u('or

deon e muHos outros premios.,

Com . rara habilidade); sDlucionou
f. I. C•. oulro d i f i c i I problema

Negativa. 'resposla' -do CRD á, solicitação �,-
da '«eclética»

A mesma foi fuvoravel ac

Campeão do Centenário

· ·

7nnprúvIso .

Um dos melhores meiO!! 40

evitar um resfriado é tomar I»

Cognac de Alcatrão Xavier.

que atua como preventivo 4aa.
infecções brôn.quicas II

pulmonares. desinfetando _

fortalecendo os órgãos,
respiratório5. Anticatarral,
�ectorante e sedativo da toaM.

,
..

"
,

"

Lt�OR DE CICIII lU�ER s.•.

.

� :-,' :- 3·:·
_ e;; "_,.,,

a

va da F, C. F" por intermédio
.

I da
L.B,F,

I O encaminhamento do re

curso p�ysanduano, cujo tcôr

já é do conhecímentc dos des

pcr-tístas Ioca is, foi pr" ceddo

rora d1 prazo l'�gllJamenl.;r
daí não mais surtir (JHaI(j'iíeI'
deito. em virtude ria Junt»

I Disciplinar ter dado como en-

I
cerrado tão discutido assun,

to- ..

!11j�;rSAN (,_,réía, 1;) ,-,

(l'P'l- 0s de ":!:1':01'; P(J{O',P.S(;5 €
-------,------------------'-----�-�

tehécos, abanC':marall1 hoje. furio- ,
, '

'

,- ," " '

"" ."" '_" '

..

ue
..

I t' I
�");;"''''l(X''''�'''''''��'''����",.''''_"'%'''�'!iI>"'..,._..,..S,... ,''''_,.3i.,..��� ..,''',A

:- '�:' a rel'!lllH.O ({) cor:"}. ü n� U':lO ?j
O'" t€'l.actrÍ:llJ,el, to. I�;o ll'I".-'U'; � 8 II � O a a o I o It 8 �
r:,'m'ssiio riJ(>J",�U atend '.,' ii f�:" VARIZES � UL(JiI!:RAl' 'it
généja ti'.::,; (:')lllunista�, 'lue dp' DAS "ERNAS: curas Bem operaç!. �!
seJavaZll se enLrevistar li�j� dp RI"'''O "" V"'Nn,,.,, 'i.
QualquPT m."neira <:0111 os prisia-

onU·lÇf"tUAS.' P OJ:S D... .,.... , .... i':. COI.ITEf!. �

eniros' Imti cOl"l1un!>:tas COl'éanO:i
'MJ!BIANA. FISSURAS, COCEIRA NO A.NUS 8

do norte, li},Fes Jll'iníonclr(l'� con I
flOIItAQAO, PULMOE8, RINS, 8l';LIOA f''IG,!HlO ..t

tinuam .l'ueusando 3,handomu' 5
seus acampamentos, par:t CGmI,a _ DR. A R Y T A B O R D A _,- S
['€cer pernnte os d':Jutrimldorl"3 i ii'

vermelhos; e a comissão neub'a I ��
está a.irlda hesItando sob.'c se j

- IID:'DICO ESPECIAL!STA .---- f-

deve emprt!!gar a fàn:a para CUnlca Geral de Bom�D•• MlllherN Ifl Cl'b,n�;aJ! �
�e.'t"a los ii. presença dilS az"n-

'

iTOlJPAVA SECA: • b n '815 .. 1"1 .bJl • .En,UM�N.A\ü f:
tes:., �""""",,,,,,,,,,,,,,,,'%.'%""""'�""i.�.,,4

1
I"ERIDAS

Espinhas, Manchas Ulce
ras e Reumatismo

ELiXIR DE NOGUEIRA
Grande Depuratívu

do Sangue

p'rHpi1f� u,

C futuro de
seu filha

IIltfimsigenle3 OS

prisioneiros' anti ..
c o m an i s 1 a s

onze tricolor conlgareceu
1". '!Jt't'l'I')S, l'SlÚ ::

'!
t?11l oU!l'as opurllll1idades e não

".'d:lnl;,r m' diehs cm·'rgieas. resulte em pl't'juizo pal'a (I,PÚ.
(lUP n:iu Si' )'('proc!:lz;! IlJir·,.! pag;,lllL'.

mas,
('�i:L'V,-j d 'llling':í �'u C�:iJlpd d�i
:� E, FlúrH:i;� ri.. ;' I3airrll d�1

,"u!'laLz:l, fuÍ vjiima de UIll

�Jll:<!{' ::{'!l::-l�jcion{�L En1h:lra pc'

':ili('n�L ('Ül!IO �:l' pr,de' oh3f·r\'�!l

r,,'hl (I'nd:l. d:, C1';:; :':'�'1_(jn, vi 11-
CURiTIBA

LI��OU";IN!�S ;-';O\'.\S Ilg LL'XO
IL\PIIlEZ - SEGlIItANC,.... - {:(l:-';FOR'fO

EIl!l. '1'"k;:,: mm,,,'n:l11 ., f'uritih3: - I.I1\IOOSL'-JE'S

fl,.ViSO AO PUBLICO

�i_' lildjl..:r'�ld:., :1 �;ljP 11:11) de:

FDte�DI �e terceira cate�oria �raligUD o H�iti �e �. �o �nl ::�:::��,�:';',.',�::�::'� :':�:!i�:'��::,:
Presa la"c·.1 para o Vasto Verde _ que venceu II'" 5 W fi) I ):11'11',":\1" dir�,é',.i:h',' d;�

L.n:F',I' pU � A t_"1i Fdi:1 () ('S1;,dj, 1 da �1�!�!lnl1a-

Ainàa que se tenha de levar :,eio de Rio do Su_I para �ote 1 �entos do tricolor, C'llCjll;1níu

I ::iiil,
il'j(',,['lj' �":' djri:_�ill 11[1 !Ii:1

�m conta o estado) escorrega- Jar em carater amIstoso c',n1 o Bento e Vidor l1l:lrearUlll <;3 1:11:.1 d(' dDllHl'gil, (J l'l'l"'l'(',.;"n"

':Ue: do campo da S.D. Vasto v;ce-<;ampeão da divisão

se-, �oals. elo f�a�li: Ho!Jert._., ?al:I 1

I
!::nk du LIg, '- )1<:í':1 :,,,t'pl',"Z:J

Verde, i1a tarde de domingo cundar a da LBF. je LIma dlngm bem ti 1::-r:]:�P, t' sua parte, l1oiou que ne

último, decepcionou inteira-
Estavam os players' da cida- 'lue rendeu nas bilhetcl'iiJs ,:

I ,]WiIl:: (,;"i_::. ('sLv;, p�r:scn-
de, serrana na' obrigação de :mportancia d::: CrS 40LOO, [1('. ;;,:.'I,' l;L�i"d :t d" p<'llri:;

equip� do UaiU,

o "EXPIU:SSO ULtL'\llêNAU-CtIIU'l'IBA". "(JlIc"s�ion[irio Ilos ser

\.'i'·üs de.- (ranSIHtrtj's t'olt�th'u� l'IH Li'\HHlS-INt:S fIe 'LUXO entre

HLUl\l};N:\.U e {'tJ!UTIBA� \'1.\ J ...'\H..;'\:GtJ.\l e JOINVILLJo�. avisa

(tLH� ;.t parlir de Ui do corrt.'ulc trafeg,:.trá. nos seguintes llorã.rios:

, . Habitam a zona de co

bertura da ZYlVI-6, Rád:o
Mirador. Vendam mais
neste fim de ann, allllD

ciando' na emissora d�, Rio
do Sul. ... ." .. , " '

Solicitem [I tal1<'la de
prcç ,5 ou ';a visita '�de um

I
corretor. _,_:_ Caixa: Postal,'
61,- Fone 151 - RiO
DO: SUL - 810, Catarina.

,r •

, Es1c :::cl>!1tceimenio nfi) dei,

o

exibir alg:) melhor do que"a

presentaram ao diminuto pú
blico que acorr�u ao Estádio

Curt Hering, !,'lois integram um

onze que participJ11 do cam

peonato principal da Liga Rio

sulense de Desportos, do. qual
seria justo esperar"Se, portan
to, melhor padrão de -jogo.

N.ada disso aconteceu, ma-

nobrando ,:s vastoverd'nós

I
dentro da cancha sem se em

pregarem a fundo, controlan
! do as ações e traduzindo em

tentos sua predominância nas

jÓ,giidas.; Os visitantes não:' dej�
xa��In':d1 ãsseqí'ilr, .eni .algU�'
mas',o'C!tl&iões a meta"�de'Vinot
ti, fqz�rido-o, mi' entant'ü: ' de'

scrJlenadamente;' >
c'ons'"guln40

,nê�mo assinalar dois �; tentos.l
tendo suas rêdes, contudo, va_1saàas, quatro já na fase ini-

Ci��fim, não deixa o .resulta-'do de ser' realmente expressi
vo para o Vasto Verde, cuja

Irepresentação ,soube defender

com galhard'a o bom n'Jme do
futebol blumenauense. ,I
Waldemar 2, Jair, Neitzel e IMass, es�� último na etapa

derrad'e'il'a

Foúi1ou' () Vasto V"nil" C;jj), I }'l'úl'id;:, paír'H_' n;:tlOl' (j(j TnL

Vinotti, MorreW e Turra; AL I I!i:;".
ceu, Osvaldo e N,:�JSOll: L:"d'l A l:lrd(� v·.l" ,1 3(1 1"(':11 6'-'3

nho, Jair, Nteitz"l, \-V;ddclTl:ll' I jogos, onde apen�.s C'O!llpnT2'

[! Mass. '

i
'l':l " Gll;Jrani com seu quadro I

_____ I
litubl', RC',O;lIH,-,c1'J, para 0"

))1 tgrinos não "pprderetn a vi':t

I [;€n1 �.� fui providenciad3 a f, r

� �-n�'!(.�ão ele llD1 '�conj�Jnto" d"

I i3,lirl"J da Yori:llt'Z�1 ('cm aI I
','!uns nlayc'rs do Flól'icla ç sim" ,

I r;k-<; ;,Ssi's,tenll':;, Don') <ih, :lltL I
! to do gr[lmacio. () 1 [mc' d:.J I1üll I

; >-·ava Norte il'it1l1J'nll pe][l (:S'

� rnagadul'a ("-'ll',lgc';i! ele Ij x O,
I Licanúu de j)llsse de lP11 lilldq
I
:ro!'éu,

250.00@ p:1_Ttir��s de Blumcnau às 6JlO horas

C;le'�aclus en) C�lritiba ÚS 12.un
Partid3·� de C'tl!"i1 lha às 13.:�O boras

Cl1êg:HLt;:" el11 BlunlCn.3U :'is 1!J,30 horas

!lI' DOl\IlCIUO :1. nOl\HC!L10
O ...HHECENllt} <':ONf'O!tTO lê SEGURANÇA

Sf>-rviço

i\ ?, ê n t' i a. s:

I:L�;V1ENAU: nua 15 de No\'emhnJ, �n tRIJÍ-I'1 Holetz),-
)·'(,11(': ltHl:�. - eVltITIBA::- nna 15 de NO\'(>1,l\hro, ;!2 - Il'úne fil-t

A El\ll'iU:Z,'l.. A CEn'",' VIAGENS l>�l'ECLUS
"

PARA SAlDAS A QUALQ,UElt nORA.

!S'f�lu�gl!��f'�' � Blm"n�" ,',;,_-' 1,
� !�,i:i<'�,{""'",* lfi� ',' <";--;"", 1'1",' I�l.;t:

•

- .�. IZ; fi'. ',r"� r��j �\Ij � I��!<v

I e � --

I
t'1n i li if;� i(t �'Il %�tJ(;� U '" �" f! �1 "i::!�� ii ::;; !!) !!If!.'I f.""Jr.j

(I!
i!; ,�.', � 'lWa ,""'

I En'';loil [I F"âeração Caiari- Campeon<,l.to' Catarinense

In,::Dse ele FLltebf)11ll11 desp3.ch:,

J tC�(�f!�úfi('o à Prcs\1J-ncia d(;
L, TI, F

,
'lO ,La de ontem" liO-

1!c lélncL; 'ti!.'Sjgn�lsse a 1112S1nn

c1'Jis d," S:"llS melhores juizeE:

c e r I
Sil-

as desp�sas que acarretará
de nossa se1eção para as

a lterosas. Para tanto; entendeu'
ida do selecionad,:) barriga-ver se <l sr. Osmar Cunha"com a

de de bola :�H:f cestj> à ��10 HÓt Tránsport�� -;Aé'reos ..Q�târil1en

nanceiro para cobrir em parte

Reloja.ria Shwab
com poucos sacri:t:'cios e à cuÍ!

ta da dedicação de desportís'
t::ts, bem int'encionados, que,
_fossem eSperar pela ajuda do:>

poderes públic';,s, teriam. de fa
ze-Jo sentados; pois em pé can

53 bastante.

§"'Ill"'III"'"11I)"'IIlIII'.III;IIIIIIIOII1I11
"1111111'1111101111111111111110""11111"1110"'""11""""U'.111;"III" § I

=

DOENÇAs '''·!J.VOSll!_E M6W'rJUS .;
::

Cala de, Sllúde Nossa Seabora da, ,Gloria

.&S8ISTBNClA i!E'DIC A PERM./\NÉ:N'T.II A CARGO DE ESPI!ClAUSTAI
__ DF..:R'j·A_ AOS ME'DICOS EX""""fERNOS --

ELiíTRICIDADE ME'DICA� B.EP{)USO .... DE8INTOXICAÇO.S ....;.-Á.LCOO-

'::1U'SMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS· .,_ ..:--
-

AVXNIDA MUNHOZ -D� ROCHA N. 124'7 � Fone. 101. ':...1Ii� ...}.JI ,§
,

J:NDER]:!:ÇO TELEGRA'FlCO: PSIQUIATRA § ,

CURITIBA
,

PARANA' ..

� §f

;::AtJOUnuIWlWIlIIJinuuWUJnJJtlllllmmWUII11�ílillinIlUlmUlllllllilllplf.WUltt«O.UiI1Ii11fi111mlllHII.J 1

rcs públicos, a quem cabe tam

-bem amparar decidi'daln"ênte

o esporte, prinCipalmente ('jlYl:éJ
dor.

Tem fugido. à sua vérdadei
ri! finulidade o Conselho' Re...,
gioDnl de Desportos, em FIQ
rianópo!is. 'Nenhum resultado
prático produziu até agora

"

criaçã'J' de::;l,� ór.::'fio, fi quém
são dirigidos constantes ape

los para auxiÍiar �s. desportos
amadoristas do Estadn, diga-se
de passagem, inutilmente. ,

Ainda agora, esperava a Fe

deração Atlétlca Catarínense

da Pal'te tto CRD Rl,.OO;UO fi-

Sendo (l primeirt:i a fazer tro_

fltOor no Brasil aviões do tipo

-

=

F,COll ,,[,sentada pnl':J. un1[1'
.�

nhü [1 vir!)!,('lrt eh! d[;kgaç'i"ío dI:: A Itm'...OJOiUtIA SCUWAUE avisa aos podado
= l'es de cautelas a virem troncal' as mesmas IJor cQupons

�:m1e!';HI1JS, bem como chama a atenção dos c1ie,ntes que
==

lJZer;,_�nl COll1!ll'�S a]�n' de 50!) cru7.eiras (lul'a:nte o lnez' de
�

Ag,}sto a Dezcm,hro l'ecebere111 i:unht,Ul (W)UIHJns llUlne

_

rados afim de iambem e()nCOl'l'en�m ao sorteio de au

::;; íllmóv:�is e .outl'(]I; v.tl.li,O�I)S lH'cmios, promOVido 11ela
=, AgellCI:l .J 11111111' de llUhhl'id:Hle, t.'m ID�:zembl'O.

E .i1"''::�'�'
-_. "' �.�;. "-. -7: ' ", �

"Popular" (mistos), cotn desc0l! SnlJt�t C(Jün�inn a l11ais, uni

I C.1lnll:'on,,1 u Bl'8.õõikirú d,(; Bo

I b �;o �:",sto, c:d J dt'senro,bl'

I
elal' se'a em 19:J;� !l'i C:lpit::ll
rio Es1.11c]1i d�." �1illn; Gf'l',lis, ou
"-'.I:', J",c'k HOJ'lzollie,

O sr. V:'dkr' L:t!lg(;, ch,.f,

\1:1. j"j'l1::-;:\:io �h�frl··,g!I::-\'-:,"r(lt� avio

"!tlu t�111:�JJ1 t-L�'r1! �;� ·>"i1t.r�):.;a��,
�lrJ1 :I_ ii.'. íHlj)-;,(' :i() rp:-.1t1Htp da

ll>ll,;;ixal]:l n (!ln!, t;,lllfH')l1 l'lL

Rdo.io:n'ia, Si:!rwabe de Oswaldo Sdl\V:l.be ã Rua. lã

to oficial do 15'I.sôbre as fari

fos, a VARIG é tambóm a pie,:

!\Giro de suo economia. E flote:

COfi!ltfIJou-lhe o confõrto I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DANAO
ELAÇAO

PROCEDE PRETEN(AO
MAJORACÃO DASA'

1 '�,:t :,,';tando sua op,ín 'ão so

be:, vrdl'n:;õ-f; da Companhia
T61d( ,Jea Catarinc'nse. de ma.'

jo:: .... a" taxas sobre as novas

in. t:.:açúcs e alugueis de apa

re!':o',� tcterontco., no centro ur

tia" a. d':poill (ii> Tequeriui' I'1to
te'" gid-o exarnnado pelo. ar, Pre'
fe' ) Mun.ctpal, que submeteu-o

ii. ; !l'recia-eíw da Câmara. Munt
l1i1"j,I, a Assccíacão Comereai c

tn"llstrial de Bturneriau. depois
,le ,'sI udru- o C_>lSo.:l, emt iu o -se

gu ntc !lar€'c�!":

"T31unwnau, 17 d� Outubro de

19- 't Hmo, Sr. PiI'eSl d.'.nte d'"

'C[ nara de V�readores do Muni

y..Jl, ípío dê Blumenau. - N�st9.
ci,·�.d('. - S .nhor- Pres·'dcnte. -

A As,ocia<:'i� Ccm'xeial f' In

d1.1strl.n.l de Bhr:.nenn.u. tend.o re�

r.e-)ido :ue�,o;a Cprna.ra, em 13 do

1'Gl'L'ente, o ofício capealndo {}

\)1":)ces8O 6a, Companil'a T,,1cfo

nica. Catar:n€nse, refer-nu' it

ma;oraC'no d,� taxas, após- minu'
cl()�o f:xame d:1" matér'n,_ v<,m,

Opinam
lo c-s 1.200,00 1){LTa Cr$ 1.500,00. jOl':wão de torllas elas, sendo pa.,

I
central autornáticn com c:tpltci

Estas ta:ws. se referem, dO r a res dências d�, Cr� 60,00 para "dade de 110 mínimo mais 2511 upa·

icõrdo com o contrato em v:go1', ,C..� 100,00, Profissionais d'1 CrS rclhos, obrtgnndo-se a Cnrnpa.,
'li instalaçõ'13 dentro, de um raio ,0,00 pnra Ct-$ 140,00; comércio, nha a i'nsr..alar 0>' nc,vo� apare

I� 1,000 metros da central; pro- (ndústria e R ,palt.'qõe:;! cuja lhoa, mediante a cobrança de

põe a 'Companhi'a. a redução pa- taxa varia ,de Cr$ 100,00 a Cr$ I taxa p revstn. e, por- -sua conta,
o a 500 metros, porta:nto, a lêrn 140,00 para. taxa únic.'l. de Cl'� ! centres tele:fo,n,lcos' sem;lnutornf.

na majoracão 'lias taxas uma 170,00, I tícos, para dar maior arnplltu
ionstderâvel dJUlinuiçii.·,J da área I A" razões jt1stif,cativ(1.� d'a I ue a,. te do'.� os. ,:c,us serviços, EsM

de tnstatacões. Compennta baseiam-se, como de previsto ainda no contrato. uma

Pretend; a.índa a Companhia, praxe, no excessrvo aumento' do I majoração d" 75% sohre as; ta

para. 'ínstatacõcs além do ráio l iusto d,os. ml1c-rriats ess,e'!\c,iai�. I xas constantes da t:o.bCJa,

de 500 metros da central, um

I
,A seguír o pensamento, dest a I ACompanhia Telefon ca ce

.cum.cmto mírr'mo d� 100% para Assoclação. com �·elacão à ma- I Iar-'.n n,e. 11rc.S":uro�.amelltc.
)" prlmelrcs 1.500 metros, n"o ,téria em estudo. I,riado o "curnpr imento fiél

estipulando qualquer base pnra O contcato que rege a concea- i r:ontrato".) majorou por sua.

Instalações em díetâ.nctas maio' 1 .iío foi firmado em 12 de ahril

I
ta as taxas além do limite pre

res. jlle 1950, concedendo um aumcn- visto, isto é. de apenas 75%, Ap6s
Com referência ãs menS..:llit1a·! to geral -de t:H·;fa�. condícronado 8 unos da assinatura do compro.

tias propõe a Compamhia a ma- à ,instalação de uma segunda mseo diz haver instalado a no'

as classes produtoras s d

Bonfanfe e Barbosa vão
prestar depoimento

Concordamos que Q custo

materiais essenchis haja au

mentado, No entretanto. uma

Companhia n Eua centr;il e ex,

L 20 C
• . 'd' f t· 0101'[1'''">:) ,1' �prv' ...o� pi?b1kos

RIO DO SU, (Do or·· dos Professores de FarmacIa, I
T)0 �s me lCOS. annaceu 1COS e·

• ,,,,.'
.

'

�

respondentel - Deverá rea, �m com"_'mor�cão ao 1.0 Cen· odontólogos desta zona; fica- dry"" ante_.' ':.' ma,'" n;'d:l., po,,"

liZ3r'�e . m Curitiba. dur:mt,3 tenario de emancipação po�i

I
mos ir�telrados das so�e.niàadt·[; �uit, ('�,\)acldlw.'.f

..

qn('�elril. para

o p.er1odo de 13 de novem· t'c_·administrativo d.) Estadú anuncladas p_ra CUl'ltlba, co· 1�SUm!r 0. enC,<lg:O. (' nstrua
Jr. do c rrente ano, a g,a do Paraná. m. p::rte dos fcstejos do ce,,' lComp;: nha a. Slln. c'mtl'�l e ex'

NUlua legitima e expres�
Convenção Brasileira de Far' Por deliberação unanimn da lenár'o do Paraná. tenda a,s suas :·OOe.5, pa,." tau

siva demonstração de soli.
m'lceuticas -� 2.0 Sem nario Assembléia Geral d::! SMOFRS O Professor Guilherme Gem to dev� teto recursos, s:, não

vem de f;er indicada para r,!.. bala acompanhará e tomar á, tem, aumenb� ° seu cap1ta.l ou dariedade e mutua compre�

present.ll' a conhecida Entida- part2 !lOS mais importantes I
reCOIT:l, a f!l1anc'amento in-dus· ensão social, a Sociedade

dc ri,'sulen;:,e naquele impero trabalhos ,a serem apr-csenta- i.-ial a lon'l'o praz>:> e temo�, cer- Draniático Musical- "Carlos
bntc COlH:lave, o Prol'i:'SSOl' ele dos em lão importante cerü,- teza absoluta t{Ue auferirá ren·

Gomes", em colaboração
Química da Escola Técnica me. .'9. sufíc:o'-''ltf> para sua manuten'

Comere'ul "Dom \ Bosco" e
E assim IVo do Sul aparü' �. Nos apresente os e:eus se1'� com 'O comand'� do 23.0 Re·

Presidente d.J. Comissão de cel'á, de maneira condigna, lia viç!}"q, aí entno, ,poderemos, com g'mento de Infantaria, se-

Farm.;\Cl·a· da SMORS, Farma- 9.a Conveuçã'.l Brasileira de viços !"f,etiva.mente prestados. , dI'F t· <) S
. . díado nesta cida e, €vara

eeutic'oJ Guilherme Gembnla.
• armaeeu lCOS e �,,)' ... emmar!(;

Em rnlestn com o dr. Al. dos ProLssores de Ft.,rmácia. O qne não está ep.-rlo, é que a efeifo, no próximo dia 21
TEL AVIV, 20 (UP) o bates �Â):bre a. queatii.o de Tr:'éSl·

!redo Cini,eb. incansavel Pl',� INTEHESSE DOS OPERA'.
uma f'rma conePs'lionnrln de '8:1' de -

Novembro, magnífica
Ch"te d'J Ck>-verno isr'aerta., Da· d

"

-

R OS PEL N" ""·<:os públicos (t'{ecut'f' S,'US �n.' .,

d' 1
v1d Ben CuriOll, drdarou que ú

te. s.depl e 3. �';SSOClaçao que re-u- I (!-A51 DICALI-
veSlt,'menhJS' a custa de cebra.n' soU'ee ansante, 'cm 1.OJ?�'

ats.'lue. de forças israelitas con- {o)�1!�'Vf)11i1lWíih'!T'it\iím)iífl&l1ít\ilroo_�Wfi)W�� RIO DO SUL, 20 _ Domin' ça dA} t3:x:as, po's tp'U.l. é �tri-I n�gem aos novos -oflCIaIS

tra uma altlei!L lia, Jordânia [<:lI go ultimo, dia 11 do fluente, buição de f1el'vi:qos p.I'estado", e 12stacados' para servir na-

uma repr:eSá.l.\a cont.t'a a� incu,r:- a diretoria e diversos asso. por eles estamos, eS'Perand.o, fa· qUEüa briosa unidade mUi-
sõc, em territQr:o israGlita, nes" , ·'111 . Bem

ciados d:J Sindic.3ió d::;s Trlj)' �,p. "0 contrato(} de .c?n�'�,",'a.o, as tar do nosso exerc;to.
tes últimos qU:J.tro anos. Em dis V J t

balhadores nas Industrias da õmado com fi. ml\mc;pa.! dai'!,

curso ttansmiiMo pelo radio, W" IS ii-se �;ns�ruS�ã� c dt? Móbiliário q#� P"r.limos a estreial a�p.nção
t Néssfa. �c�5ião',5'5 aspiran·

1300 Gurlon disse que as rnten· la.,Q;) U, e� lvel'am em .H�: l,l,,��a
'egré«:a C:\mAra' nar!t � I �; a o� lClaI� serao apresen·

ela-s o-cidenta;s dev'l"íam julgo."
por"nga, sat1Sf,a�endo o lnL �1ãusufa terc,,'ra (III) do. con·! ta.:10S a SOCIedade blume·
resse dos óperanos daque].., . _

'- _ .

!1S ações de !.srael peja mesma'

A D QUI R I N DOS E U S vizinho mUl\'r;ipio. ' ':,1.0. em vIgor. O;;n; a

llL'It..al�'1 nali'ense' Sao os segumtes
tj'iw1a pel.'l. qunl medem o pro- Compreendend0 o valor im. çao d.�; �ent.n:;s. t{']êf?:kos '3€�il- os novos oficiais que· estão
cedimento dos 'iixabe". portante (IUe representa fi �rin- aut.om�t �os ,no" b�" r.cs

.. rr:;.,� I s€l'V.indo no 23,0 R; I.: As.
dicalização em lnassa mais pr,pulo_o., e mdustrtll. s. p.... , .. ,

,
, •.••

de 100 operários de It�p:r�l)" to d� mu'to .b�rut-c'al',ia o cU\sto pl.ran,tes a ofICIaIS A�ceu
ga ingressaram no Sindicato das lnst3laçoes. D�eslmg Fontoura; Jose de
que tem a presidi'lo o sr.•TI).
sé Joaquim Miguel.
Precis"mente ao meio dia,

)s v sitantes ,,:! os novos sacio!;
do Sindicato, t·:maram parte
na autent:ca c:hurrascada da
confraternização, aproveitau"
do o ensejo para· qae fÔS8E'

, instalada a Delegacia de Sin
f
dicato em Ituporanga.

Ell'!, tão importante reunião,
fizer.1m USJ da palavra os srs. Cont nua ° direter dêste
Walter Roussenq Primo, An .. jornal, jormlista MauriciO'
1.:ni,: Cipriano, Francisco da Xavier, n receba Ímimeras
Silva, Curt W'ld e José Joa- homcy,ugens de simpatia e soo

quim Miguel. lidar:e(lade !lar motiv,) da P;}s'

300.000,00 PARA O POSTO sagem {'o seu uuiversár.í'J na.

DE POMICULTURA ta},cilJ, ·�corrido dia 18, Jo-·

RIO DO SUL, 20 _ Em pa' mingo Labma, cuja:-_; fel:c t3-

lestra com o prefeito Vvalde- ,õ�s �"âl) trazida-: Pcss'):1lmen

ri1ur Bornhausen. tivemos co..
te pelos seus amigos ou por

nhecimento de_'um despach() intermédio de fonogramas ou

t,:legráfico rec::bido d:J Ria, tElegramas.
.

.

comunicando a concessã,:)', p:>r Num i'l'L!istro e':1;�'t']al, qu'-

(Con<�u1 na 2.a pac. letra l.') muitc. D(.S liso:Jjr;';;. riivul�:1'
_. ,_ 111')., aqui a hor,u:n"61.m qu�' "

..... _..,

d b
C:-:j11ara Munic'vd, na s\:ss�.o

I d
... ,..-- de ontem. lJl'2st'J.I ao; nol'SO Ú:-

ma' I ç a o a ruxa :�::!/E�t�n:;�:i���:,;��:�:�

P e r S e g U e B e d f O r d!;!�;:�:·�:��:�c::::::"n:I Camara MUnICIpal de BIu·

I
m�flau
Consoante é do U'lmillio pú'

lo, há poucos dias. I Começaram as buscas ime- Marinha acabaram encontran. blico, aniversariou.·se em data
Com 4: a:l� s, go.:;tou de pas' diatamentc, e os interI'Jgato· do o cadaver, a 500 metros a' de ln do o�rreJ1te mês o bri

,:,1' h�ras esqu.ecidas vagando, rios· A criadagem informou p"nas, do Castelo, O duque' ti- lhante jornalista Maurício Xa

d�, manhã. peb enorme parque qúe o duque saira para matar nha ierimenks na cabeça ,e ao vwr, ilustre Diretor de "A

do seu castelo de Tavistoãck. um falcão que vinha amea- lado estava a sua espingarda. Nação", desta cidade·
çando 9 seu aviário. Trem�ndo misterio flutuava Este diáriCl, sob a esclarecj·

nas sombras do denso parque da orientação de Mauricio. Xa'
e continua a desafiar a per:icia, vier, tem mantido irrepreen_

,�, .. ,

do crím'2. Como morreu I) nQ' sívellinha de conduta, sempre e' n te'· '1 .:1.';" ,-"'C'

bre?
MALDIÇÃO %��h��_��r��yo n����:r��11��= POpU ar U:e'

Para muitos cumpre,se mais nauense, de quem é perta-voz,
-

lima vez a maldição da bruxa Os próprios anais da Câma. to'dos ·

t
·

f" .'
'.,':

" -

;�� S���a.anlepassados queima' ��c���t;��P;fel ed�bfeW�:���� _ O S 1nSalseItQ$,�'-�;:
A mãc do extinto, a duque- 1h da no jornal de Maurício O b.

" , -

fda��, ������e��eu7\:�0��y: ;:l���io, ������i��ràç�oed�� 'I letivo .da Federação ,Sindical Mund:ial
xar rastros em 1937, pouco que desfruta no Legislativo ,VIENA, 20 (UP) - "O oI j\� I

é () lie realizar no mundo- ln'L1:'1 :Finalmente .;; sr D" �rtt>
'

depois de levantar vôo em um blumenauense, a quem CUll1- �;:.da F��eraç-ão S:,ndical muno rQ uma l�r:ga. fri':nte '!XJpu1an

d:.>l
iW1unc'ou qu� a FSM -:a :

�vião. A duquesa tinha fama pre prestigiar a imprensa da de VICnn. sr. G.us:<"J}pe L·. todos. os lnsatIste,tcs. uma "carta de d' 't d
je ser excêntrica. Gostava, de terra· Vittor·l.) tá "

, 1, I "_ .

IreI OS em
. , secre 110 geIa. u.\. Em unl l'€JátOl'IO que apl'" <"',, "co dM• 011

-. . ."

oat;llar e os 4 d "'d d Requ
. �

t . CGT' ,

,,", " s � eru.rlOS e <"11u..
.' a'_ anos e 1 a e eIro, por es 'e motll.I\J', ItallMla e pr('Sldente do Df.- tau ao CongTC'.;;so, o l'l' Di VIHu' ilo" do mund' 't.aprendeu a pilotar aviõ,es, o que seja ouvida a Casa, no partal '" t ln t' d F'S

,'" o ,lU ,(",1'0 par a

����:U���j��;���:;;;E Nãn lem'� OS 'pOSBn'Ut<�tl° o](;seCll IVOd, I·�elf·tilo� ��g�§fi������;;: ;E;��'�;�{:;:���
sidência da familia Wobur

� rn U, U I. _

COloniais em sua luta p"lIa ':" ':_lH'ntos na:_lOn(l"il para a;p,t'
Abbcy. com o protJósito de

a' ,BQul'paraça-o de VeO&llmentos-
maillé'paç.i';_•.)' nadoua! e unh' 1'1.3- ç"o das Naçucs Unidas, e ao.

voar durante lImu hor:. Nun. sim {} combate: pelo progrês',J
ca ma 's foi vista c ncm L ram -'oC'a.l li. luta pela: lihertaçi'io rIa,'
,�ncontrados l'aSlro:i tida nem

' bna!.
o avião. "Mas, disse ele,; esta tarefa:'ll.\,·
O duque tem dOts filhos e RIO, 20 (Merid.) -- O ,4.131, em que é recorrente .,� tambem se estender aos pc.'

Unia filha. P�ocurador G.e,ral da, Repu.. ih ]'u:iz aposentado Acrísio '''Os dos paí;:es {'IIlvolvidos e u,�,�
....,eu herci.e'ro é:} marque./: bl FI T ,,,,hes ca,n'tldista..q eomo

'

.J" .." v'sl) k d '1- lcaj sr. lnlo ravassos,

I
Neves e "'ecorrl"clo o Estado'.l'_ .La I , .. C, e _o a.nos que .I. ':'"nç8. a Itália, a BÉ\�g.l�1.

-(";,ue na A:..rica do Sul. ,O fu' Gmitindo parecer no recur- ,�a Paraíba, foi '?-e ,o.p,inião \''!,:hndR, etc" 'o mesmo qUilI
taro da far.{·j!;:. co",tlnl.:a rL ID- m que s f --l"l:ylaterra.
U:!(. so extraordinário c numero

. o unClOnar..os. a� "

posentados não têm direito De fato, grandes seto:res ';Ii

J. equiparação de vencímen� ",,':b""0 Cf)mec�ram a. com'm'ü'

t
' O.'1àm· que o i,�per'alism,(f >�:l

,:s ao, pessoal em athrida·.' li}<fados Unidos cunst:tuF lÍm r.'·
de.

Q- art· 139 da Constitui
ção prevê tão somente a re

visão,dos proventos dos ina
tivos quando forem aItera.
dos os vencimentos dos fun
doriário� em atividade, por
motivo de alteração do po
der aquisitivo da :moeda",

,ar l11f>Í<) deste, I'xpOl' a v(:�-;"

Exceh""'ucia, a opin;áo da':; cl:t."fie:::

llrodutorllS üêstl.! MU!licíIJ�O.

va cemral automáf.'ca

aparelhos. Si assim 6.
\TidamoS, cabe-lhe a

Não, procede a -prrtensã.o,
Companhia em relação a majo
caçâo, ,das taxa!', pois, esta« sõ

ment a ag-'J'ra poderam ent.rar- em

.,.;g.ar. ex-vi do contrato firma"

ia em 12 dCi Abril de 1950.

Outra pretensão da COllLpanhin.
�e .refa.'e às taxas d '* �nstalação.
O preço proposto pela. emprpesa.
�,!!sldf,ramo',.. proibit·vo para a

rapactdade f nnnceíra. da. ma.io',
ra dM blumena.ue,nses; não t>r-e

m!Jll que a Companhia cons,,;.-gui·

rá coIcear (1';; qu;nhe'l}tc-s ap!3re'
'O"" nu', d''? dispor. para Insta

·(.�Jo; :1.0 preço petendido.

PARA FERIDAS,
,.

ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,'
COCEIRAS,

dnense: ,.

I) - Nii.o 'ac}ianHl';! oportulw
a majoração pret.end',i,�.
III .-' Recomrlldamos 2, in'.tn

taÇP.o de c�ltros' teli'fônicos ló"!

n1.Í'-automátieos ou a.lltomáti'!.t'"
nos J.;'a.l.1-rns ou, na. impos'S :':'·Jitis."

de! desta instalação, e enquanto
perdurar, a instalação de ,ca\}()�

'Vf�jarnos -or'm-e', :unenre r-'"

pr·flen��õ�s. da 4?-nlpl'r·��n. tLrecll1.n
bil'i.:
P d,) !l; Companllia T It'.fôn·ca

f]at .. I
.

".'nse a 'majoraçiio das ru"

xa.; de in!it�]ação para ligações
resi,;"!lciais de Cr$ 7GO.00 para
Cr$ 1.000,00 c outra.s categ'\"ll'laS

Noticias de Rio do Sul ��

Sociedade Medico· r Odontologica e
Farmaceulica d e R, i o doS u I

EstãO
franca

08 Ires �ran�es em
aos árabesoposi�ao

JERUSALE:M:, 20 CUP) O

governo' do Iraque- responde ho

je ao :pedido urgel1tel de ajuda
militar, que lhe havia d-irigido o

governo da .T')l'díi.n·u em face da,

agl''=ssã.o is.raeJ.ila. Depo".". de

umn. reunião de três horas do
C<Ji:lselho de Ministros em Ba!!'
tlad, o' Iraque resolyeu prome
te,r não só ajuda. mílitru:·" mas

ta:mbem ec·;mômica.

Nações Unidas, 20 (UPI - O

ICOnselho dQ Segurança das Na·

çocs Unidas discutirá hoje a ex- "

pIo, LV!!. situaçã.o no Oriente Mé-
dio, onde a hostilid:::de entre ju- �
dE'lto; e árabos irr:Jmpeu de no

I��'VO, De�de logo consMera"sp' que A � 91 I t! O S fi A R A H O M E N S
os EE. UU., a Grá Bretanha e

t.\ l't \J r" d. r

�7l':�;:>;e�)���n���!�an��s or�;:: �l' S N H O R A S ( R I A ta r A S II·�se_" árah'J;. Em outra >"es:,..w � E E 'r
marcada para a tarde, o cond"ne-I �I I�{'
lho d'e\·et·á pl'O:;s' gu' r 1110-., - � I

�����<:K�

RUA xv DE NOVEMBRO ,Nr. 415

IFeliciloo a Camara Municipal
jornalista Mauricio Xaviero

ARTIGOS NA ( A S A

"A Capital"
se!1tido de se ·telegrafar ao jor
nalista Maurício, Xavier, feli
c:tando"O gel0 seu natalício,'
com um v.::to congratulatório
elesta Câmara, pela maneira
esc1arec'dá e -sbjetiva com que
v.::Jm conduúndo "A Nação".

S.S., aos 20 de outubro de
1953.

'PEDHO ZnVIMERMANN
Vereador",

x • ..

IUIOMOBlllST
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RIO, 20 (Merid.) - Estr:r
nh�� lllaldição, segundo a cro·

nica britanica, pesa sobre u

ianti1ia de Bedf·:rd, desde a

Idadl: Media.
Naqu.:les velhos tempos um

nobc: Dedford. diz a lend.i':
mandJu queimar viva uma
brl.x_; muito conhecida na re

gião, A feit' ceira subiu para
o s,.plicio com palavras dt:'
malt.tição nos lab os.
-- Em sua família Bed.fol'd,

pOl' geraçõt',,; e gerações todos
QS Ji1hos mais velhos acabarão
po '·('l'ndo p(Jr mortp vlolcll
t.:::!

Para rodar com seguranç.a e economia equipem o' vosso caminhaô' ,'"
ou automóvel, com o famoso Pneu Goodyear "Bandeiraaife'1.

.. -
-
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Comprem Pneus Goodyear "Sandeiranff' na COMERCIAL VIE,.,�(:-
RA BRUNS s. A" à rua 15 de Novembro, 923 .. esquina Padre Jacobs.�-

no
Hei

Velha

T,�dos notaram que não voL
tou para o '·breakfast" e logo A !Jolicia e cem "coman'

comunic::ram o fato à policia.' dos" da Real Infantar'a de

MISTERIO
CO"l o correr dcs seculos, n

pl'ag�l da bruxa se vem rum

prindo. Para espanto da Inglà:
terra de nossos dias o ducc
dio ti S Beàfort, d{lque dos
mais ricos e importantes pares
do H.elno, foi encontrado mol'-

Festa de
Bairro

Cristo

nro, 20 (Merid.) - o c'.:nnrun'
dantl' Emill!o. Bonfante de Muda
-ii Antonio P.nto Barbosa. vão se AI\E1U�.:��;p.,,"-t,•., R-----U-ST-O-U--e:pl'e3entar hoje. ii, Polícia a' U n�-_,_",
compallhados ,do a,<lvogado

'

Car-
los Llwea:nce Fontoura, arm di; ,� �P/1]HA POLITICA
préstaI" depoimento S'.)bre Os in· R
'd t ' OMA, 20 (UP) - O Pr:mel-

CI eu es que termma1'a.m cO,m a

total dePredação do S;ndicato
ro Ministro Adenauer frustrou

dos Ma:r�nhciros, invadido por
roo último instante uma verda

uma. turma ,de pol;c'ai� a]1'5-,: a
deira revolta política mot:vadu'

Ieitula de man5fc.;-to d()(,l".ta':1do
pelo empenllo de; vá.li�" �}aI't:dos

a gr·:ve geral para o din. 16, Há
com conqu,'star o l\1inistér';() da

- ' Ju!'tiça no novo g'Jverno. Essa15 .n.1Úl'ltim.os g-r"v·s. ta.s desapa' rivalid'ade ameaçava o' gov�rnerCCI!.iOH, alem de var'os prN'JS.
A ,!::Jlicia. acus.a, Q �T. B�nfante

de eoal1são de Adenauer, que

de haver inic'ado o conflito n'!.
teria. de contentar-se com uma

f'éru' do Sindicato" onde dois
ba:5e parlamentar mai; estr'it8.,

poliCilUS da O.rdem Política
"l\Ias- duÍ'ante, a. noit<'\ A:denauet'

s:u ,soube concitar Os nnntos de
,ram b'Ta.vcmoote f'lridos. .....

,vi�ta e fonnar um gabinete de

1
dezenove ministros representan'

1\ te,; dl!l quatr;, partidos. que lhe
ll!ô�eguraram sólida maIoria ;nO
parlament.o.

A população católica do A comissão organisadora
bairro da Velha, no próxi- dos festejos esmerou·se na

mo dom:ngo, deverá reju/J.· orgallisação do programa
lar-se com as grandes festi.- festivo, tudo levando a crêr
vidades em louvor ao pa- �que os festejos se revis!am
droeil'o da capéla de Crist� ,do maior êxito e brilhantis
Rei, cujo acontecim.ento re- mo. Durante toO!) o dia de

ligioso está sendo aguarda� domingo haverá no local in
do ali com intensa especta- teressant�s (i'ivertimentos
tiva e invulgar entusiasmo. populares, entre os quais se

deStacam tombolas, rifas,
barraquinhas para a distri
buição de churrascos, café
e bebidas, devendo a sua

renda reverter em benefi·
cio das

.- obras da igreja
matriz.

-"nt?do a 'Seus int:erer>s-'15 p8�\i'
'111al"e" e na<:ionais .., os l"'3duz ':.0

"ilstado de pJVOS cnb,iu!"ados.
'A classe operár':l, prosseguiu

...-
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