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.auxíliar o clube, prometeu
do doar um transformador
de que necessitava o refe
rido grêmio esportivo.
Sensibilisado com a gene

rosa oferta do sr· governa
dor do Estado, novamente, f)

Austregesilo de Athay!lc
O ministro José Américo, dentcrnente o sentido era eg ...

lia exposição feita ao parla- se,
mento acerca dos negocíog de T:cmos ol;,imos planf'íjado�
sua pasta, salientou que no reg no campo teórico. A ínte;
Brasil não falta planeiamen;

-

Iigencia brasílelra é especi;:j,�
to. O que não temos é capací- mente dotada para a concep
dade de executar. ção dos meios de chegar a de.
Não l::_ disse com as pala- terminados fins-

vras que empreguei, mas- evl- Somos, porém, refrutários.
fi acão metódica. E' escasso o

número daqueles que conse

guem ao mesmo tempo traçar'
Q caminho a seguir o rumo. A'
primeira dificuldade, a maio
ria PÕe de lado os projetos.
Assim é no governo como

nas atividades particulares.
Poucos países conhecem tão

bem os seus problemas como
o Brasil, Em POUCDS países, JW

entanto, é menor o elenco dos
homens em condições de re

I;lolvê-Ios·
O caso das sêcas do nordes

te é talvez o mais agudo
ixemplo.
Apesar das controvcrsías,

qualquer menino brasileiro,
pode ensinar como e o que M
vemos fazer para combatê-las.
Não de agora, mas desde 05

tempos do Império.
P .e d r o I I a n u n c

í

o u

que venderia a última pedra
- de sua Corôa para não 111Dt'

r'er um cearense, de fome. Daí
por diante morreram milha
res e não se venderam. feliz
mente, os diamantes do Im
perador.
Temos que tentar a reedu ..

cação dos brasileiros, no sen

tido de prepará-los para agir,
com a mesma facilidade c o

o mesmo gesto com que sa
(Conclue 11a z.a página letra B) hem planejar.

M E ti S A G f·I-R O S E l V A S

o U V i � O S os goverD3�ores
a nova � o I ii i c a c Bill H i a I

.G:,';f'D1 adotadas", Acrescentou
'.1 H. Osvaldo A!ill1:'a que on

tem o sr. Getúlio Vargas t1"';'"
cou idéias a resuelto com o
sr , Garcês, tendo sido ouvido,
hoie, O governador de Minas.
Por ora não há novIdades,
ncís estamos estudando a ma

téria. recolhendo ·";5 oontos de
vista dos homens -rt'SI)nnsá�
veis Dela adminístracão de
boa parte do Brasil '

'

N- "' d rao se togl a a ena-

tão dos leHões
1

RIO, 14 (Meridional) --- A
respeito da revelação de qua
iam se acabar os le'Iões para
agia, o sr. OSvaldo Aranha de
clarou à [morensa que no

momento não se cogita de ex

tinguir os Ieilões, adiantando
que está estudando vazios
projetos de medidas com ,0
fim de complementar a po1I4
tica econômica e financeira.
do governo.

SEUS

ANUNCIOS

ESTE .10UNAL�

Entrou em

problema
efe:,vescencia

da
AlI

sucessaoo
.-

r-eu ruoo de governadores no Rio

o sr. Juscelino

Como quasí todos os go
vernadores pertencem à al,
ta direção, pessedísta, há in
dícío certo de uma maior a
proximação do partido ma

joritário para a solução do
magno problema de harmo
nia com o presidente. Ou
trossim. o sr. João Gotrlart

tem sido figura do ma 's im
portante entendimento da
questão, tudo indicando que
a aliança PTB-PSB será
consolidada. Afastada que
seja Pela realização dos a

côrdos estaduais a possibili
dade de êxito maíon para II

UDN, mais facil será a con

ciliação geral, mesmo por-

petidas com os mlnístros {la

Justça e Educação e l)rÍn

cipais particulares da poli
tica do momento.

cessão federal de ccmum a.,

côrdo com ele.

('}lek desenvolveu intensa. a

tividade, tendo conferencia
do com {IS ministros da Jus-

tíça e Educação e

dores da Bahia,
Goíás,

governa
Ceará e

• (Conclue na 2.lt página. letra. J)

Germano Stein S,

os círeulos

presidente
políticos que o

Getulio Vargas

Sras. DOIAS DE CASao SJ:, Etelvina Lins foi

convidado pelo; mlnjstro da

Educação para ,'ir ao Rio

de Janeiro. O retraimento

Novos leilões de
cambiais no Rio

do sr- Etelv.lno Lins não es

tá tmpressíonandn bem os

círculos oficiais. Adiantam
Além de

Artigos domésticos em geral
tem llraticalnente compro

misso com os governadores
no sentido de somente re

solverem o problema da su-

Temos ii satisfação de oferecer para breve

REfRIGERADORES

OFERECE

(,0 M E' R ( I O E

BL1JM.l:NA1J _;_ i�Ha I;') clt' Novemlll"O ur !} 1 -�

F I) n e 1 1 II {l
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lOI'ES Ar VENDA

Véndem-se diversos
Situação pr.evilegiada,. proxi
mo ao centro. Preços vanta-

.

josos. Fácllita-sé os pagamen-
tos. .,

frrfoimações com o proprie-
târio Dr. Herbert Georg - R·
15 'de Novembro, 313 -:- Fone
1531.

'

Terreno na Praia de
:Camboriu'

. Negocio Urgente
Vende-se um terreno nos fun
dos do Estel Benthíen, Tra_
tar com Nivaldo, na Confeita
ria Benthlen - Bíumenau-

.( E 'H T, R 'O O 'E
A UT O M' O' :V 'E I S

':"!��"";;:'''t;Á'';;::�����,;,�,;",,'f"��
.

' Automóvell!l Usados
Caminhões UsadOll
Camlonetes UsadOfi

TROCA
VENDA

,C OMPRA

rr�'
ConcemonárlOllI

,

' CAMINIiôES ;F. W. D. (Four
Wheel Dríve)

'TRATORES: L. H. B. Diesel
. Peças'� Acessorios:
FORD - CHEVROLET

- Linha -

MOFAR
AUTO COMERCIAL
IMPORTADORA S. A·

.

BLUMENAU
Rua 15 de Novembro. 983
"ACISA" - Fone 13234
Telegramas! VANDEMEENE

COMPRO
�'(}rno; usàdo tendo 1.50 ln. OI!
2.00 m. entre pontms. de pre
ferencia (10m caixa "Norlon:"
_' Ofertas para. esta redaeãn
ii G. J.

-

J
V-rN.............;\D�=E-?I,;�,,_!-:.II

por preço de ocasilio e For mo- � POR ATACADO E VARÉJO ��
tiva de' múdança, 'um blem

monta-I
�

E d TI RAILSO R �
do Bar, com pequenas' acomoda- .

n. e egr. � ua 15 de Nove�lbro, 804�
ções, situado no 'Baluo. do G-ar- 1.0 andar - BLUMENAU - Santa Catarina õ

cía, otpna freguezia. Tntar com
,

S
o proprietárIo, à ,Rua. AJ:QaZonas v

- - •.• - - - - - - - - -, �

ur, 3.725, (ao lado d� Ci:rI.e �arcla).

!
.

Terreno na Praia de

(amboriu"l
Vende-se um terreno na praia
de Camboríú perto Ida praia,
localiz-ado em lugar ,alto. com
28 metros de frente €.I 38 ditos

de fundos.
' ·1

Preço: Cr$ 65,000,00'.
- t

Ver e tratar C01TI A. Pereira,
Rua Hercillo Luz, 68 -'- Caixa
Postal, 64, telefone 387

Itajaí-

VENDE-SE
UM ;rOGO DE QUAR'rO,

LAQUEADO, E UIU GUAR
DA-COMIDA. INFORMA
çoss A' RUA PIAUI', 245 -
térreo.

SALA DE JAMlAR
SALA DE .JANTAR, com

mesa, cristaleira, bufete, duas
poltronas e seis cadeiras, ven
de-se por preço de ocasiâo,
para desocupar lugar- Tratar

á Rua Dr. BoIiifácio da Cunha
51 sobrado.

PRECISA-SE
PRECISA-SE com urgeneía de
bons ,estofatlores, 'com muita
.pratíea. -:- Paga-se bem• ....;

Lugar de 'futuro.
'Informacões na Rua Para

ná. 227 _-.Caixa postal, 582
,

BLTIMENAU

Ven'd'e - se
1 Rádio novo para: força e ba-:
teria, c! 5 valvulas; 1 Rádio.lnovo para força, cl '7 valvu-:
las; 1 acordéon "Universal", I120 baixos; 1 bicicléta usada,
}}ara senhora· - llú'ormações
no Hotel Elite - Rua 15 de
Novembro,' 1188.

DR. E. MOENNICH
Rua Nereu Ramos. 38 - Fone,
2.834. - FLORL<\.NOPOLIS

Santa Catarina
Tratamento atual da

"P I O R R E' I A"

por operação sem dor. (enquan
to os dentes ainda estiverem re.

lativan:ténte firmes). - Contra

indicado na 'Tubertulose e Dia

betes. - Solicita-se a reserva

'de 'hora com 'alguns dias de an

tecedência pelos paCientes de

!õra.
'

Oferece-se para trabalhar
nesta cidade, tantl} em eompo,..
sição de chapas como em ser_
viços de, impressão. Informa
ções neste i,ornal.

PROCURAMOS
urll RAPAZ de 1-1 a, 15 anos
para apl"endiz d� escritório.
COM. IND. 'GERMANO

STEIN S.A.
BLUMENAU - Rua 15 de

Novembro, 54.

K

CONTADOR .,. (HEfE DE ESCRITO'RIO
Necessita-se com urgência de uma pesl>Ôa de con

fiança que fale português e alemão. Interessados

queiram apresentár-se pessoalmente na 'FABRI
CA DE ARTEFATOS DE BORRACHA BLUME.

NAU lsTDA· - Rua São Paulo, 2190.

M t! _MI
.. ...:;::. __

. __ '"'" -' - ......- ,c.1- .,.., -- - l' •

ATENÇÃO: Consulte ors preços baixos e economize
comprando NESTA CIDADE, na

IMPORTADORA BRASIL PROGRESSO
ReIogios, Desperttaderes WescIox, Pulseiras,
tas Parker "21", etc.,

Magnésia
A

��;.
�I o .LE- DOMINGO às 2 HORAS - 'H O ) E
Sessão da petizada, apresentando o máis novo cow

.
boy do cinema: WIP WILSON, no super'niovi.inentado
filme farwest: .

.

L 'U TA

aC8doS.A� nístração municipal, li flue se deve,
sern dílvida aIgUlllil., o expressivo
de progresso que. prine11labn}nte
nestes últimos anos, atingiu o vosso

l\Iunicipio.
Se me fôsse dado fazer uma reg

eomcndacão ao povo de Blumenau,
na oportunidade desta visita" eu

lhe diria. que continuasse eultívan
elo, pelos tempos fora, êsse espiritu
de cooperação e de entendimento
democrático acima das questiúncu
las narüuãrras, noruue nisso é que

resíde a nobreza de um povo e a

fôrça de um regime. Iria, mesmo,
um, pouco além: pediriá que, ao

escolher os seus representantes, nas
futuras eleições, tenha sempre em

'Vista que essa escõnia r e c :li i a

em leais amigos desta terra. e fiéis
intérpretes dos anseios coletivos e

não em pessoas que, Ievaãas Jlor
mera vaidade pessoal ou por inte

rêsse ele grupos Jlolíticos, esquecem
fàcillncnte os compromissos assu

mi<los para com o povo.
Aliás, não só Blumenau, mas to

dos os Municípios catartnenses de

vem precaver-se para que as rutu

ras composições das Câmaras Mu�

ORGANIZAÇÃO 8LU
MENAUENSE LTDA.
Tem para venda:

'I 1 terreno no Bairro cia GarCia, i

I à Rua Engenheiro Odebrecht, I'
, fi medindo 32 metros de frente "

"

II !;IOr 60 metros ne
: Fundo- 'JII % X %.

III 1 terreno de 15 metr08 POI' I
I( 50 no 'Bairro de Bom Retiro, 1
II com uma 'casa' de matêriJll, I'

II x li: x I'II 1 bela casa residenctal no Se- I" co Timb6, situada num terreno ,

I' de 116 metros de frente por II
I 28 metros de fundo. Preço de II
II ocasião, "acilite.se pagàment.o, 11II li: li: li:

.

iII 1 eua' na Rue Bafa. pouco a- I
II Iém (<) ponto 'final do onibus ii
li da ltoupava. construida' há PQU-IIir co 'tempo. ótimo local para III bar e restaurante ou outro ra- I
'u mo de negócio, Faéillta-aa no II

f, 'pagamento; li
,I x·x X· II'11 1 BUngaIow no Bairro da Vs- I
ii lha. em estado de DOVO. Terre- 'ii
II no de 24.0 metros Quad...-adol. II

11 O'tima 'lIltuação, 'I'I XX:lt III 1 negoc!.o de aeeolll .. MOlba- ,
II dOIi na rua :1.5. bem ÚUltalado II
II • com bOa freguesfa. (I
II x x x I'II Diversoli terrenos .. euu •• I

. 11 todo. oa baIrros da cWa4II. II
g x X :li: \1fi Diversoll lotes e caJWI Da pnila I
II d. Camboriú. II
II x X:lI: I'\I :II engenhos de' nerra

.

no mu- I1/ niciplo de Ibirama a ll,G qui- I

,/lometroa da estação de Mata- II
Id� II
II x x x I''I 1 casa residencial com am ,.
, terreno de '150 m2, no centro II
fi da cidade. II r

II li: X X I:
J 1 fecu1ar:1a. 1 fabrica d41 01.0 II
.11 de sassafraz, 1 serraria qua- II
.�. dro de. centro, 1 fábrica de U
II pasta mecanica com :ii BaiTa- II

II rias ·T!çot" e 'reserva . da - II
t 30.000 p1nheil'Os adultoll, 1 II
II linda fazenda com 50.000.000 tl
II'metros quadrados. tudo Ilitwa II

.11 'do no 1Ii.ún1cipio de Tal6.. II

'I :lI::lI::lI: "
I L<íte. em Curitiba ·ldtuadol '\ I�E�::::��:::::::::�::::::::::==�I
,f'� divt'.%lõoS ponto!! da cidade. I 'I'

I Terrenoll de gr9n(.l. • dpili. I lIPO".GRAFA·11 'valo!ÜaçAil. CUma smptqo deU
II capital. II
I li: X li: Ir

COD8Últe-nos .

quando 4&-/1sejar efetuar qualquer
negooio- lmobiUario:
ORGANIZAÇAO BLU- II

I
MENAUPiSE LTDA.,

�Rua 15 de Novembro
8'Ot 1.& lI..J.dar. Pla 5, I
fone l57!. I

Zyp·, �,i
'RA'DIO JARAGUA LTDA.1
- Uma, Vóz Amiga em - � setas,Seu Lar $ As rugas em torno da boca
1510 Ke. - 198, 6mtrs. 8 são tambem causadas pelo· há
Diariamente das '1 às ji bito de contrair essa regíãJ'

22 ho-ras �� falando oQu pelo ar triste que

�"'S)���������;s,�'�;'1 muitas pessoas gostam de dar
�

ao rosto. O conselho é sorrir

sempre, mas sorri� sem forçar
sem fazer Cio sornSo uma' ca.

neta, .. Massagei-e levemente
essa região, partind,o do queI
xa e indo na di!'e!f<lo das tem

poras mas sem permitir que,a
boca se mova. Um bom melO

e manter a boca aberta, en

quanto faz essa llIassag�m.

PROfESSORES
1\ B. e C. AZEVEDO II'
I Reg. no MmllltArlo «a .duo- H.
çli.o e Saúde: Francêll, 'Portuguêl, I
IllgUês, Matematlca, E"....31op-a.tla, I

'

I Datilografia, Conel1lGndtillefa II'
, e Geogra.fia. II
I Rua Engenheiro Rodolfo Fer- l
I raz n.o 89. -- Atravessa' I �!!!!!!!!!l!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!I!!!!!!!!!!!!!!!!III Bêco depo'_' da lItua Mara:nhAo. II -

&

I da Alamêda Rio Branco. I

Para sua l\'IatxÍz em Curitiba .

.
�'t. i1-,:"'''��1'ír. ",.",. '," , "'��_;�'l\Õ.ê-;t,:;'" ,

, I,.(:'..�
Secção de Correspondência _:_ Um(a) 'cor�>espon:'

"

dente, com redação prpptia" estenógra
fo(a), e amplos cónhecímentos de por
tuguês.

.. ,�. ��'� .����1!t"'\4iF��!,�w.,7!Z�;ry���'�!���1
Dento, de Compras - Um chefe. para êsse Depto. LC.,

com larga visão de controle; preços e

. distribuição de mercadorias. ,

����':f')'..�� � .,,;..... '7s;;Âf .,.�.,;,\., <�"'�;;i;1���-��..
-

.. ,-.. ,-.-.-.-,-.--H
.

Os Interessados devem di!rigir-se por' carta à
���:If� "'�. �""*'�'�"H,,� .��J ,,,,.�.......� t",i!J.� 'é""'�'·'·l;."Cáix� Postal'EE -.::: Se�4çã�:'d� P�����l.:....:rCuritiba"!,;t·
•..

,.

I
.

'E'
',.

U······:E··"'T'R'""0'"F',.-
. . ..•

o' :

.. -' .' . 10
Representa . Garantia e Qualidade em Refrigeracão. -' Geladeiras P

Sorveteiras -- Balcões-Vitrines nos mais modern�s estilos até agora'
criados pela Técnica ..'_ Instalações de frigorí ficas para Carne
Leite .... Peixe -- frutas e etc .. -- Ixecuía-se orçamentos para qualquer

- - po de lnstelacão ....

Informações com o Representante:'
'COMERCIAL "R E Xn waa M. PAWlAK M9� Rua Nerêu Ramos, 75

�B.LUtttENAU (Ao 'Iado da Agenda . da Va fig)---

. lo, Dlo,· AtençãO Ca,afheir1S
Chegou a aporhmidade de' adquirirem o seu lemo de linho, tropicalt
panamá OH albêner na "( A S ABU E R G E RHf

.

que acaba de lanea,
uma grandiosa venda especial de fim de ano, com precos reduzidos
em hjdas,as mercadorias. Além de tudo isto, a "(ASA BUERGER" está
oferecendo, com descontos especiais, o seu maravilhoso sortimenfo
de camisas 'esporte 'e de IUIO, recem ..adquiridasg Portanto, não deixem
de visita ra Grande Venda Especial de 'Fim ·de Ano 'da "(ASA

.

BUER-:
GER" - Rua 15 de Novembro, 505 .... bem no côração da cidade•

D

r: .

.p R E ( I S A .. S 'E

ANUNCIEMSilva.
Embora clHl'vf:'-'sC na ocasião:

enio que se realizou :essa cati
vante hora de arte. não per�
deu a mesma nada do seu bri
lho, transcorrendo- em meio
de graude iuteresse dos .expc
tadores.
Em seguida, o sr. Irineu

Bornhausen foi convidado a

desatar as fitas das sàlas de

exposiçãO' de trabálhos escola_
res,

.

em número de 4, inaugu·
rando as mesmas. Interessan
tes trábalhos manuais, como
bordados, del3enhos. peças de:
ornamentacãl) etc. deslumbrou
os presentés, quer pela sua

variedade, comO! sua origina
lidade·
Os visitantes demoraram-se

em visita ao estabeleçimclito.

CREOSOTADO

NESTA

'De 'dois oficiais ou meio ofi
ciáis para serviço de .lataria.
Infonnações com o sr. Gino
Agosta, na Oficina Franco-·
Brasiléira, à rua'Sã!) Paulo·

Fraqueza Em Geral

Apa.rtamento
Próximo à Loja "CaPital" -- Rua'15 de Novembro -

Aluguel - Cr$ 700,00,
Passa-se a quem ficar çpm 6 répresentações, todos oS

móveis, rádio, máquina de ·escrever, 2 fogões novos e dc_

mais utensilios. Presta-se a ,escritório de representações,
'Preço de ocasião por motivo de mudança ..

1 Tratar com o Snr� Alencar, na Prefeitura

_ Sala 9 ..:_ dàs 10 às 12 e 15 às 17 horas.
Mnnícipal I

I

ESTABELEC,UtlENTOS JOSE''fiA.:UX S. A. Comercial
:.....;... A P R E S E N T A 1\'1:

(ONTRÂBANDISTAS DO NORTE
(Warnercolor).

Aeomp. Continuação do Seriado - .. CAPITÃO cAME-
RICA - Peços populares.

.

. ,·HOJE:'-;.DOMIN60 � SIMIJUANEAMENTE sr HOJE

fiNE BlJSCH
.

,

tt.NE' BLUMENAU 1
às 4,30, 7 e 9, is hrs. i

�D A "R I ,8 A L T Al U I ,E S
Com CHARLES CHAPLIN, CLAIR:E BLOOM, SYD
NEY CHAPLIN. - LUZES DA RIBALTA é uma rea
lidáde poética, rim filme dirigido a todos os coraçÕes!
Charles Chaplin transportou para a téla sua historia,
qu� comove os homens ina:i5 fortes, levando as mu

lheres às lágrimas. - LUZES DKRIBALTA - o estu

pendo sucesso da atualidade cinematográfica - HOJE
'nos einés 'EUSCH e BLUMENAU!

LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ - SEGURANÇA - CONFORTO'
End. Teleg.:· Blumenau e Curitiba: - Ul\H:iuSINES

AVISO AO PUBliCO
o

'Partidas d!! 'BIUmenau ih .'6,00 '1101':111

Chegadas 'em Curitiba 'às lÚ10
Partidas de Cm:it1ba ás' 13,30

.

norà!!
Chegadas em Blunienau às 19.30 horas,

Serviço de DOllUCILIO A lJOMICIL10
OFERECENDO CONFORTO E SEGURANça'

A g li n c i a SI
.

BLUl\<IENAU: _ Rua 15 de .NovemTlro, 313' (Hotel lIóletz)
.Fone 1�02. -:- CURITIBA: - R'tia 15 de Nóvémbro, 22 - Fone 1i3",
A EMPREZA ACEZ'.cA VLl\GENS 'ESFECIAIS

PARAS)úíJAs A 'QUALQUER HdRA
'EXPRESSO BLUMENAU - cli'Rr.ciBA, L'l'DA.

S u c.h i e i'n

MAEDCHEN
lOder

MUTTER UND TOCH'l'EIt
'Oder

ZWEI SCHWESTERN

Guter Lohn jst gesichert.
Saemtliche Spesen einschlicsslich.
ReÍse werden bezahlt�
VorzustelIen am 1(5. November �

(Montag)
Rua 15 de Novembro nr. 25.

UMA MOÇA
MAE

ou

e FILHA
ou

DUAS IRMÃS
Para 'trabalhar 'em casa� de bôa 'família
JANEIRO.

'

BOM ORDENADO
:A viagem e demais despezas serão'" pagas,
Informações à Rua 15 de Nóvembro, 25, na 2a. feira
dia 16 de Novembro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AHIVER�A'RIOS
� Fazem anos hoje:
� a menina Evclv Marlene

filha. do casal Salvador�Maud
Pereira;

.

� a menina Julieta. f'lh�
do sr. Aldo Mello, proprietario
cio "Bar Guarany"; em Itoupa
va Norte;
- a srta, Elisabeth Iguay,

da sociedade local;
.

- srta. Irene Wagner resi
dente nesta cidade;

- a sra. Lrrna Pnsso ld , cs.

pusu do sr· Carlos Passold; .

-- a sra. Irrngard Schrn idt,

.CO�O APRENDER A DANÇAR
SO. edição ampliada

'Com"os últimos passos de mombo, bolero rumbo
guOrQc�a, swing, fox, tango, valsaI samb� boião'"
cho!? e marcha. Contendo 120 gróficos e 32Ó pa$sas:
fac,ilta,!do as damas e cavalheiros aprenderem em
suas ptoprlas casas, em 10 d!os apenas, no início sem
cavalheiro ou dama. Método moderno pelo prof. 'Gino
Fornaclcrr], Diretor do Curso Prótlco de_'Oonças Ritz.
Aulos porticulares à Rua Liberdade, 120 - São Paulo.

Pedidos pelo ReeMbolso Postol. Cr$ 50,00
.

Caixa Postal 649 - São Paulo

de OSWALDO SCHWABE
RELOJ'OARIA OURIVERSÁRIA
A Joalheriá preferida pelas pessoas de' fino gosto
- A melhor organizacão técnica da cidade

BLUMENAU

-

=
= IECEIT II

X§;canetas Paarker e Sheaffer

:'.'-= Relógios de mesa e parede, de

,'.:: Quilates nó mais fino acabamento

:;,=Jóias - Relógios � Artigos para
,_'= - Objetos .de adorno em geral -

�§Rua 15 de' 'Novembro,' .1128

Ul\1A SALADA TENTA
DORA

A salada, é sempre, um pra
to atraente, por seu gost-oso
paladar e seu frescor. que com

pletam magníf camente qual,
quer prato de carne ou peixe.
Tambem pode ser servida só,
desde que seja feita com pre;
sunto e adornada de um mo
do agradável. Mas; para que
fiqUe perfeita, tentadora.

.

é
necessar-ío .

ntspeitar algumas
regras que lhe ajudarão a ;?�

proveítar ·ao· muxírrro .as -ex"e_'

t
lentes qualidades ·de: uma boa,

'.

, .: ':' salada. Vejamos .quaís são. l.

T
"

P E rES
SALADA· DE FOLHAS I

1 A
,-.

COM ANCHOVAS l
-' Alface: ou: xicóría; um' pé;.

:�,:.' '.' , -;. I
grande; anchovas, 1·2 filés; a.',
zeitonas verdes. 12; ovos d�<
ros, 2; .azeii:l;:,suco de Emão;:'pS 1VlAIS LINDOS, DE�'E�OSi ii "

,
pimentão e sal, a gosto. ,

.,
, O.MAIS. VARIADO SORTIMENTO I Lave bem a verdura folhaVendas c.m '�ü.aves "Ilrestáções mensais só' nás

I por folha. Disu.:H"iha-a TIllnla

!
l O J 'li S PitO 5 DO ( I M O saladeira partindo as folhas

com as mãos se !orl:m muito
. Rua 15 de Noven!bro 900

I
grandes. A' parle'pique as an-

_� - _ !H,{lMI�NAtr ._� _ _ eh,ovRs. misture·as com o a·
,

) z.<'lfe I' (/ suco de lJmiín, Ipm�

�"'�--::;::='�:::::-i:::.::õ���, 2�;;-;.�>_�-",,-��:,",,"-"':-:.'.;-';:"-":;-�::S;;';;;" l1er;ll1tl<l ('('In �<!l '�l'illlenliio

doce Bata, bem e faça a sala, Ida no ulttrn.i momento. Deco- ,

re com as azeitonas e cs ovos i
duros cortados em rodelas. 1
PASTEIS VEGETARIANOS'
Preparo a massa- para pas

teis. frigideira com azeite re,

Iogue ervIhas use o seguinte
recheio: Numa frilhas em grão
com azeitonas, tomates e ce.,

.

n:Ul'as; engrosse com um pou_
co de farinha de trigo ou rnai
zena, píqu., um ovo cozido c
misture bem.

Vendas em suaves pre sfações com os revendedores HERMES MACEDO
c _ mais aramadas marcas:
'::::: so e pulso e Despertadores de to

:_= das as marcas Ale�ã é sutça S. A. � ..Curitiba Pen fa Grossa "" londrina Maringá e Blumenau.�§- ,Uianças. de todns .05. tipos

_ Ii._--_ L.

ttO V A M ,E MI E E,M. B LU M.f ti A U
(ASA E. $ ( H VfE R T F E 6 E R simbolo de perfeição!

b.iáa. s
CâlUisolas

Blusas
Duli· os
··Clnlas

de legitima Du antgNy/on exc.lusivamente

EX produto criada para a

elegancia femenina

cIsa PE ITER
Artigos p�ra pres.entes:q.u� sempre agradarn'

(lá SI (:RJl1It
!e cC·· ti W tR"I F E· '·6 i: R"

.

t'! J , .. a; _'. _ _ �.
.

.

Rua 15 de Nov. 1501

esposa do sr'. Herb.ert Schmidtj
- a s.r;a. Alice Koebek, es ..

posa do sr- Felrx Koebek, resí
dente,' em Itoupava Central;

- o jovem Rolf Elsenke, do
comercio 100a1"
- o sr. Leopoldo Hartmann

residente em Pomerode;
- o sr. Leopuldo . .:fariseu, l'e

sidcnte nesta cidade;
- o sr- Walter 'F'rauke, CO�

merciante radicado nesta cída-
de, e

..

- o sr. Paulo de Freitas. re
presentant.e

.

corner-e íat zrestu
praça.

- Farã.::. arios amanhã:
- a menina Marli, filha do

sr. João e sra.Aurelina e que
nesta data completa seu 2.0 a
niversário;
- a sra. Clara Peters, resí,

dente nesta cidade;
- Q sr. Antonio A. Sch�

midt;
•• _ I.) sr. Francisco Atinei.

ra;
.

- o sr. Reinaldo Koeller;
- o sr. Rudolf Sehmidt:
- o sr. Henrique Chicaga.,

tio;
..

"7"" -:) sr. Rolando Imroth;
- o sr. Ewaldo Elbert:
- o sr. Onair Atranagildo

de Amorim, e
- Q sr- Max Moeller, todos

residentes nesta cidade.

CASAMENTOS
'

- No Cartor io de Registro
Civil, desta cidade, realiza
ram-se õntem, Os seguintes ca,
samentos:

- do sr. Heínzely Struclr,
comerciante .radícado nesta
comuna, com a srta. Regina
Kasulke. filha do sr. Wllly e

sra, Selly Kasulke, residente
em Testo Salto:

- do sr. Edmundo OH. agrí;
cultor residente em Itoupava
Alta. com a srta, Asleria Man
ke, filha do sr. Eduardo e sra,
Minna Mans e, tambem residen
tes naquele suburbio, e
� do jovem Leopoldo Ra

duntz. filho do sr. Alberto e
sra , Hedw ig Raduntz. com a

srta. Maria Angela da Costa,
filha do sr. João e sra. Angela
da Costa,

NA�(IMENTOS
- Com D nascimento de sua

filhinha Maria Isabél., ocorrt.,
do d:a 10 deste mes, acha-se
engalanado' o lar do sr. Hel
muth Zoeler e sra- Maria da
Silva Zceler.

- Tambem O lar do sr. ReL
naldo de Carvalho e sra- Oti
lia de Carvalho, acha-Soe enrl;
quecido de uma interessante
menina, cujo nascimento se ve

rificou dia 5 do fluente mês.
na Secção de Maternidade do
Hospital "Santa Isabél".

.

VIAJANTES
- Estiveram, hospedados na
cidade:

- HOTEL REX: srs. dr.
H�inr!ch Ziffer. Clovis Abdon
Funck e sra., C.N. Bilton,
Max MandeI, Oscar K0epke,
Thori1as Clunie e sra .. Nestor
Gomc-s Sarmento, dep. Octa�
cilio Nascimento e família, Ha
rl)ido Correiu, Henrk Max A.
Eberlin e sra., Alberto Moser,
dr. Oscar May per�ira e ia
milia, Manoel C. Simões e fa_
milia, Amadeu da Ressureição
Campus e sra., Ernani da Cos
ta Nerva e Milltino Zaffal'i;
sra. Maria lVI-:l)' Pereira.
- HOTEL HOLETZ: srs.

Rubens Oliveira. Irineu Wer�
ner, Fredolino Rocha, Arindlo
Estacio. Helio Reis, Manoél
M .. Cascais e familia, Garibal�
de Oliveira. Almir6 José Va
zan, Meryal Alves Viana e sra.
Joaqu:l11. AlmerQ,' Henrique
Schidt· Juvenal Ribeiro, Adal
miro Ramos. Lucorko Schmidt
e sra. e. Fretz Leohard·

PRE(EITO DO DIA
DOENÇAS QUE A A�
GUA TRANSMITE

Os ovos de parasitas presen�
t,es na água são retidos pela

I
filtraçã.�, lVIas isto só se verífj�
ca quando o filtro está perfei
to e é lavado frequentemente.
A fervura é m.edida mais efici�
ente POI'S destrói os germes cau
sadores de doenças que podem
ser veiculados pela água.

Beba sempre água filtrada
m.as se quiser ter maiol'
segurança prellh'a água'
lH'éviamcllte fe'l."vída·
SNES.

ASTRAL DO DiA
])01' Haga Swami

.
15 de Novembro

Dia "nee plus ultra"! QUá·
si todos os planeias magnifi�
eamente situaãi:;s, e nenhmll

I contrario! Tud�, l) que.é just;:J

! e util pode ser realizado ou
projetado! Progresso social. lu

I zes, revelações àa mais alta
"mportancia, cultura, arte, a

mor, unióes. <1lia:1ças, publici_

Idade. comercio. viagens, tud:>
é magicamente fav"recido!
OS NASCIDOS NESTA DA

I TA
- Amante:; do 10r, fnodes�

,tos, laboriosos, liberais, e ft.
,lantropos, conseguem fama e

i lortuna. __�__

.

_.,

, ,:. por Haga S'N<lmi •• : ,..,

16 de NOVellll.ll�(I
Lua, lVLel'Clli'io. 'Sol, Urano

garant.em um dia 111aravilh-oso
pal'éI tudQ! Para comercio,
transportes, viagens, públ1cida
d�, jornais, humorism.o. den
das, ocultas, coisas' orginais,
invenções. Jupiter.. á tarde.

I
tambem radia. bons f:ui.dos. p�.
ra esportes, flUan çm;:, Jushça.
OS NASCIDOS NESTA DA_

l TA - São vitoriós�3 !lOS pro=
jetos após certas provagões.

2 2&&._�-- &2

CERE ALISTA
CAT INENSE

puro·

I'! -. ,.
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A EflCIENCIA

Modêlo 525

Rádio d� cabeceira. 5 válvulas, 2 Iaíxas.
Escala circular em .material.: plástico 13

cristal. Tomada pata pick-up. Caixa rln
matéria plástic:\ em córsa, Circuito dI}
mande seletividade e alcance .

..,J '.

PEDIDA A PENA DE MOR..

tE PARA MOSSADEGH: i
MOTINS EM TEERÃ

DISSOLVIDA A rl'IROS E
CORONHADAS A MANI
FESTACAO DOS ESTU�

�DANTES
TERERAN, 13 (UP) - O Igeneral Azmudeh, procurador

no Processo Mossadegh, termí
nou hoje de manhã a sua ex,

posição a respeito da compen
tenda do tribunal, exposição
que durou sete horas, e du

rante a qual pediu a !lena de I
morte para o ex-chefe do

gO-1verno.

O magistrado procurou 1'e_1futar !(JS argumentos do sr, I

M{)ssadegh, segundo os quais
os poderes do Xá eram pura
mente "protocolares'.

FERRO E FOGO CON
TRA OS ESTl!DANTES

TEHERAN, 13 (UP) - S01-

dados e policiais iranianos

dissolveram hoje a tiros e co-'
:ronhadas uma serie de maní.,

festações de estudantes contra

o processo' do ex.prímeíro mi,

nístro Mohammed Mossadegh,
enquanto este continuava a

tormentando melodramatíca
mente os' seus juizes no quin
to dia de seu julgamento por

traição. '�ii.".E
Um estudante resultou mor-

to por uma bala no estomago
c outro ferido. também a bala,
em uma perna. Dezenas de es

tudantes foram derrubados,
em sangue, -a coronhadas, e

varias dezenas de outros foram

presos.
As forças de segurança do

primeiro ministro Fazlollah

Zahedi, bem armadas' e apaío,
das por tanques, acorreram ve

lozmente u()s locais de pertur
bação e dissolveram as mani

festações tão rapidamente que

os amotinados não tiveram u

ma Só oportunidade de orga
nizar uma desordem em gran
de escala. As autoridades dís,
seram que as rnarr'festações
foram fomentadas Por agita
dores comunistas.

Os primeiros tiros

disparados na zona da Univer

sidade de Teheran, pouco de

pois que alguns estudantes,
qualificados de membros do

Partido Tudeh (filccomunís
ta), tentaram iniciar uma pas
seata. Os primeiros disparos I
mataram um e feriram ou- I
tros -dois manifestantes, que 1
cl'i..'ltribuiam volantes nos quais
diziam: "Mossadegh é o pri
meiro ministro liegal, Exigi-

. mos sua -liberdade"·

Tanques e soldados QCUPã
ram rapidamente posições nas

principais esquinas da capital,
especialmente nos arredores

dos quarteie de Saltanatabad,
onde se realiza o

de Mossadegh.
Informações de 'I'abr iz- ca

pital do Azerbaijão, dizem que
turbas amotinadas cortaram

as orelhas de varias esquer'dis
'

tas partídarios do ex-primeiro
ministro .

. . . . "QUE ME CORTEM

.... A CABEÇA" .. ., ..

'

•. Entrementes, no Salão. dos:
Espelhos, em Saltanatabad,
lUossadegh continuou sua in

flamada defesa, insistindo no

tema de que nunca foi desleal
ao Xá Mohammed Reza Pah;

levi, que trabalhou pela índe
pendencia do Irã, que: expul
sou os britanicos e nacionali

zou a industriá petrolifera.
Mossadegh pediu um esti,

mulante cardíaco depois que n

promotor Hosein Azemoudeh
terminou suas alegações em de

fesa da competeneía do tribu
nal para julgar ao ex-primei
ro ministro- Este declarou que
em vez de o submeterem à
"crueldade?" do julgamento, I
Hé melhor que ordenem logo i
que me cortem a cabeça". I"Sei que voces vão me con

denar dentro de dois dias -Idisse. - Por favor, deixem

que este acusado, que não de, I
seja apelar de sua sentença,
proclame sua vontade no Tri

bunal".

.CO''--,''::-
.zr-.

'I
,

-

.

�

Modêlo 736·F - $ 380,· mensais
Combinado rádio-fonógrafo de mesa. 7
válv. :3 faixas, Ialànts de alto rendimento
e perfeita reprodução de tons. Circuito ,

pré-seletor para ondas médias e prs-am-:
plííícador para baixa :rreq�ência, Escala
de material plástico com íhímínação in
direta. Trans]. universal. Cza. de .madeíre
com frente plástica, Motor -�""'-�lI!i..

e píck-up de alta. qualída
d" com 2 aculhas. " velo-

, cidades par; 50/60' ciclos.

do anuncio acha-se di
retamente Hgad:l à cír
eulação do jOl"lta!. A NA-

IÇAO é o único árgão de
circulação diária que pe« Inetra na maioria dos Ia-

Vale do, Itajaí.

tvlATRIZ:Distribuidor em Bta. Catarina
DAS

AFAMADAS CASmmAS

"MOBIS"
Mal'ca Fabril da melhor

easimira do Bl'ltSil
- x-

Linhos e aviamentos

para Alfaiates
-x�

Rua XV, 1360 � ex. Postlll. 388
BLUlllENAU

,,�"'_""A__ ..,::::__2
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Estupénda,' sob todos os dos quadros "bambas" do Va-,
pontos. de; \Ti$ta�·.deverá ser a' Ie do .Itajaí conheceram revé
Jornada iut�1;í'olisticà anuncia- ses surpreendentes ..e desçon
da para esta tarde, tendo por certantes, na época em que Q5

cenário, o. .estádio do Guaraní "bugrinos" possuíam uma . e

F. C., ;bnüe muitos quípe que ftmpunha respeite-

co E C'OU
�

Ares do Estado, a agremiação

j
respeito e jU1ltificar o cartaz,

que tem como patrono o sr.. de que vem precedido. '.

,Toão �olin será representada,
.

Atraente porfia preliminar
H:OS.ta: cidade, cremos nós, de,' antecederá a disputa do pré,
maneira brilhante por seus a- lio prmcísal da tarde, cujo

tl.elas,
..
d?nos de virt�\�es in-

v.e.need'Ol: ficará de posse. d;C

I'. dISCUnVoE!lS para a pratIca do. linda taiiEL. No estádío bugr]-..
Os mentores do gremío .trí- vinlento desporto bretão. ·Í'llJ. 'l :par dessas atrações, ou, -1:colr r-, no .élJgiável íntu'to de ."Corrtr'a .tão. valeroso adver- t

-
.

-
' ., , < ra:; scrao proporcionadas R?

oferecer ao público desPorl�- sário irá ,s'e bater Q Guarani .públlco, provenientes da rea-

I vo Iocaí espetáculos de prl-!. cujo time, contando com Te: 'I'zacâo de uma grandiosa fes-

i
mcira grandeza houveram+ . .

. , . ,

... -: �., �;.'
"

..�.' "". a .. -I
forces ímpreseindíveís a uma ta popular .

. pOI .bElll,. desta V:-l' prom ver melhor produção de sua par-
a vinda a esta. CIdade de ..:U�l li.::, poderá opôr tenaz resís- �"__..;_..;_..;.........;..__

ren:mado cODJunto d� lli"'''''I.J tôncía aos v'sítantes, Iançan
ciabor: d� Sa:lta Cata�ma (: o 1 cio 'mão, para tanto. de
escoürído fOI o Caxias, vcc .caracter.íst.ico entusiasmo.
campeão da

.

Liga Joinvilense I Wferença: de classe entre
de Despudas. De posse do contendores desta tarde não
mas cato plantel doe 'jogadQ- hã quem possa hegar, 111<lS se'

----.'8B�9B"""""""'-lIn'f�!.iS__""'__!l�Iar�__"__gda-dO'---r�!liTreR ���iI��:!�n�:�'s�t��t:��l��r!��I d U II
- uU "U li U guircm seus antagonistas du,

,
, rante os 90 minutos de hostí-

';lO'',1 ••1'91', �Ji.O· p�mn.,�nn!ltR ·c�t.Jf·rinOnqO! �:'a::;de�er:�nro�:�����l!:adoe�
b U ' D' llU P ii U UUJ ii ii' b Ob " � esmo surpreender OS.

ca-

.
xrenses.

....

T

..

endo

PO.
r

.. cellá.:r.io..

a

Ba.�at n:Uit.O elTIbóra. o poder-io .té.C-; va.l.e o eSp'etá���Clma de
do. Sul. em cuja r�la te� o,pu:, nrco dos demais. adversários.

tudo, pela apresentação do
blt,co �es�o;r��vo. aaCaPl��l �,� AUo Luz e M·,rtin�llí,. �s'Bs,.a�= il;,Slstl,d� as_; maiores $ tes os concorrentesmais sérios elenco joir;vilense, que procu

reuruoes rermst-cas, outra em- .

,
.

.

.

. rará contrmar em. Blurnenau
polgal1t€ Regata válida para o �o fítulo mà.xlffi.::J do remo dl1

túdo io que se comenia a seu

Carripeonnto .Cutarine?se d�S:'1
,,,anta Catarma:. .

!��;i�:�:rf:!��:::F��d�:��; 0-····fl-----r�-----al·j-mi-na-ro�He-rc�,"'II·n----
..

t....,..._·UZ-".-�f·fj'_'r--a'---'"-'''0''.1,.'racao Aquática de Santa cs. I U 1"0 '" j • U "r, ..

ta��nagrónd{� d sputa náutica
II r III

d h 120
I;:

•

d·· ia
.' T

�ire�E�J�:'dJ:�:O���'���:� Jllerlca
.

·e luan ar .... mmutos· e JogD]'do, segundo programa elabo
rado pelo Conselho Superi()�' O América F. C., cuja es- todas as suas esperanças com Indíscutivel dos diabos rubros. '

da FASe. <JS 8.30 horas. A, tréa no Campeonato Estadual respeito à conquista do título tantas vezes decantada, é um Iguarnições do Clube Náutico de 53 não foi muito satísfató- de tri-campeão. sério impecilho à ccnsecução I

América e Sociedade Recreá- ria. pois tombou 'por 2xl em
'. .'

dos planos da turma tubaro- I
Uva- e Esporfiva Ipi?;anga.· que Tubarão, para desclassificar o Muito influ'rá no desfecho nense, razão pela qual sob,
se submeteram a treínamen- Herclho Luz do cit�do certa. da contenda o r:reparo físico 'gnmde tensão nervosa. vem';
t·:s intensivos durante mu'b me, ,esta tard�, tera f'D�çosa� dos a�tas am.encanos e

her-,
sendo águardado na "C:dacte [.

tempo, têm probabilidades da mel�te. de ganhar l�.O. mm�lt::s II cilistas; l.evando estes últimos nos .pr.. ínCiPC..
s" o encontro d�'l'alcança!" boas classificações,· de Jogo, caso contrano rUlrao a vàntagEm de uma vitoria hoje. cUjo árbitro será O

.

s-r.

."
.

.
.

, . _,_ sobre OS primeiros. A classe Salvador Lemos d·�s Santos. I"Re,'erso da medalha��<-df
B

... ·d··· ..
·

.' .. • i� fR 1U'lDjJRE i

em ,maiS Ifll:1I a
. ca!fada de hlJl� � -�""''''ê �

.

�� T
....

d 'f' d paraf II aval L ",,::.gr"$'Ul$"v'Ógan o ora e seus dom· to. será infalível. Para ambos �
.

-=':;j A\ .=-=-

nlos, 'o AViÚ não encontrará 9S times o prél'o é de grande �i
.

esta ta!'de. as mesl11ps_x;:lCilL yesponsab,�lidad!!. .mW1fssimo �� Concertamos:
dades qUie. teve e.

m' maos

..
dO� importante mesmo., para

·

.

.:an" � R,erl'ígera(lores Uômesticos, Reirigera�ão eín Ger:l.i
mingo paSsado, em Florianopo_ t.� evitarão a todo custo a �� ,Máquinas de lavar, Jl'9gõeselétricos, AspiradDres de F'õ,
Us, pa.ra voltar àt.riunfar 80- u.errot.a

.. Os floriano

.. PCl.itahOs,' -I
Enceradeiras, IJiquuUficadores etc ...

ore o. Gremio de Araranguá. num dos aviões da Cruzeiro' R e f o r mas P i n t n I' a -
.

O conjunto deste último, do Sul, se-guirão para Araran.,: •
.

CASA DO AMERiCANO S/A.
dentr·o de seu "terreiro", tem guá às 8 horas de hoje; de lá .

.

Secção Domestica
i};'sua frente a magnífiCa chan" xeiornaudo segunda feIra pe� � 'iJl'

Ic,e de abater os azurras no· la manhã.
. � Rua. 15 de Novembro 413 �el '!.532 'ertempo l'Ieg111amentar.e tambel01 A direção .dD espetáeu-l0 (W ".� ..

'

.

• NOSSA mV:(SA Ê' ·.SE.RVfit
• fi.

'

.

.. na prorrogação, a qual, afir- berá aO n06S') conhecido Wll- .�
- .

��
, mam os ,entendidos no assun_ ;fon Silva. '�������:i.����.�! i

-----.-.

'!il

nEcila

E i' E R atriza

DURANTE o M E S
.

DE NOVEMBRO G R A NU E S

OFERTAS DE I'ECIDOS DE ALGODÃO, SEDA, UNHO,
CORTINADOS ETC COM PREtOS DRAHICAMENTE

,

APROVEITE E'STA OPORTU�mADE U'NICA PAR.A

AS COMPRAS DE N A TAL e ECONOMIZE SEU

n�l\P�lPl)n�iJW ... B .. ...:�Ku.

triz

Rua XV de Novembro, 553

E Ipir n
overn dore·

as 12 horas
a comitiv

\
Tambcm 11 Soeiedade Hg�

t'l'eat'va c Esportiva Ipinmg;�
recepcionará o Governador
Irin011 Bornhausen. ao enseJo)
de sua visita oficial a este lVTu-
nicípío. A homenagem do Clll�
be "amarelinho" ao chefe do
Executiv.) Estadual constará
d.e um jantar. o qual terá lu
gar em sua séde social, às 12
horas de hoje, com a partici�
pação de todos {JS outros corn.�

ponentes da comitiva gover •
nOimental, altas personalida�
des doesta cidade e dirigentes
da agremaiçiín sediada na Hau
pava Sêca.

y rájo r sq
os i)ontos ao c. Renanl o Cruzeiro de Joaçaba

I Nessa reportagem conse- l'ação Caiarinense. ofícial- tidade de FlorianoP-olis, moti-

I· _guiu aPllra� na t�rde d�. 011-. mente fe� a cntr�ega dos pon- vo pelo qual optou pelo C�\l1-

tem que nao sera realu(ado tos ao b:-campeao da L.E.F.. celamento de sua viagem ao

I
estn t'lnk' em Brusque, COIL \ Vaie do Itajaí.

.

,

. .

"
'. .Abatido espetacularmente em

.

. tUrilll' programava li taoela do' ,-: , .

.

ê' t
.

d
seu .., pl'opnus d�mlnlOS e com Assim sendo, aguardarão os

Campeonato .�a 'annense e
. .

.

1=..·b I .1' CI b" �tl·- OIto Jogadores apenas em COl1. tr:colores brusquenses, d,e
.

! .f' ,1te o • a pe cJa u v· e
d'

-

f"
..

f t'
, f d d

.. .
.

,'iCOf;S
lSIcas satIs a arras, o oraços cruza os. o vence ·:r

! tJco Carlos Renaux x Cruzel- .

do cotejo Estiva x Baependi.
, 1'0 de J�aç,"ba. Cruz.,;:iro nada poderia preten-

com o qual irão se degladiar
O clube cam!Jeão da zona I der. no match

_

enl Brusque,
Já no próximo domingo.

ciéste do Estad·], em dpspacho I
cUJa arrecadaçao, por outro

k)�"; te;,,; ;'de- ;d�'Ó�'�"Z� �';' i- BdmPla�l. aSdPoS�bilitd�desEscreva detalhadamente pa.r.a a Caixa Postal I 9 1 t e exI o . o ._ S I v a ·

I-São
Paulo - Junte ervelope selado com endereço. D::;verá :S€l' interrompida' sibilidades d,e.su,çesso por par-

'1
Não utilize registro para E vitar demora na retirada, em hoje a marcha do Baependí te dos companheiros de Zico.I horario improprio. no Certame Catarinense da H2m mais habituados a co-

,

pl';:sente t.emporada. Como tejes dessa espécie, por certo
::o.'muIlHullllunlUlllluIUmmIlIlUlllllUlUiIIItlIlUlUIUUIlIUUIUUHUIl':- estreante em competições des_ não terão maiores dificulda<

sa natureza. o camPeão de Ja- eles em suplantar os inexpe-

Matern,}· �e Els�et� Koe�ler
..

raguá ·do Sul, dados os seus rieiltes jog;aci::res jnl'agua,en�
F:f> limitad:;s recursos técnicos. ses, a menos que esks curo.

I� : pouco poderá fazer em Itajaí. prê111 exibição de gala .

. �I··-"
contra o Estiva, na partida João Sebast'âo da Silva, es-

lAR"DIM BLUME-NA.:O _ 11 Ú m e r {) d {) i s te o ncme a:!)ontado para erm-

que estes dois clubes disputa- trolar o prélío que terá lugar
rARl'OS ..;_ 'WA'ltTO Sl':M DOIJ. � GRAVU'EZ Jt _ rilo pelo campeonato da F.C. no gramado do lVIarcilio Dias •

. �.;, ! :::;:_.:� SElt��Çr\�:;!':'�������ÃL E dFc"Edl1e: pj.(',llr):tlogsU�l)1"tlOrUeVoes idgouJ'[sllC!a'al� II Fraqueza em gerál II
� CONSULTAS IliE'UWAS DIA'l{lAS - 9 - 11 HORAS - /I VINlIO CREOSOTADO II
'= .
..'

:: vi-celestes: 3x3. T�rnam-se " �VEnu

cy.umniunmlmi1mn1ttm�nmllmlllmJmmmumfmIUummmuu·
...

hoje bem mais ampl�s_�_as_�o��_�.:::::::-_-:_-.--- _

ANUNCIEM
NESTA FOLHA

�M''.' ;.' ····0:'.·: .-D'·.,,,'
'
...

- , ,�-, " -

- :
• - >

, ". .. EL
«< , *'

anIVerSarIO -..;.._ ---';--- ____._,

Oferece aos· seus d islinlos freguêses em Iodas as compras de 'va ...

·IOf superior i (r$ 300,00, três valiojos prêmios, como motivo da

pas-sragem do seu 1.0 aniversário de fundacão.
.' .

Os prêmios, que serão $odeados dia 18 de Novembro, no (ine

'BI�menau acham ...se·expostos nas vitrines de MODAS (HANEL e são

'1.0 Premio Um casaco de pele

2.0 Premio Um belo Vestido
r;. ,.

lo Premio Um faileur de linho

i

1- : . .-

.

.,'� '.' . ..,. ,�. - ',' ,'-

.

. -,

'j � )

. .

f> ......"''''__� ...... __....__�.�.. >. <+".-�._. �.,._� ........ .""", .. "..-__._ "'_ " __ �" _,_""'�_,____
,.#
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LONDRES, 14 (UP) - O
chanceler soviético Molotov
tentou influir na proxuna
conferencia trt-oart+tc das
Bermudas, para que as po
ti:ncias ocidentais não desis
irm dos entendímentos com

Moscou. T3.l é a interpretação
.
que os meios d'[plomátícos

.;. londrinos dão à intempestiva
entrevista, concedida à ·im_
prensa .!JeIo ministro do Exte
rior russo. �;�

ACONTECI ENTO QUE
UMOS PARA

Desastre de aviação
na Argentina

BUlimos AUtES, 1� IUP. �.

Drzcnove pessoas morreram num

de:ifJ8i ru de aviação ern Vil1a �11-

guet ta, na prcvincta de San�a
Fé. quando dois avíões da For

�� A61'ca Argentina ce chocaram
em .1)1e110 ;iI'. Ambos 0'05 apare
lhos conduziam passageiros ci
vis. janto assim. que seis das
vitimas êram paisanos, inclusive
duas mulhêres,

NESTE
D I A' R I O

Compre AGORA o seu liquificador e sua enceradeira

(I T Y L U l. "'

....símbolo de progresso.

Enceradeiras �. 3 escõvas -� Cr$ 280,00 mensais.

liquidificador -- Cr$ 120,00 mensais,
AMBOS OS ARTIGOS SEM E N T R A D A

Aproveite mais esta feliz oportunidade que lhe oferecem as lojas
orgulho da cidade:

Hermes Mac!do S. -A.
LEi•. _aw

Declarou o sr.Wainerque a sua lalellcia
era um ato de discriminação politica

Não quiz esclarecer D caso da Radio Clube
fHO. 14 (l\Ikrídional) - o trado quiz saber das relações transferencia das ações do sr,

sr. Samuel Wainer foi intcr-! do "Ultima Hora", com a es-I Borghi se processara, inicial
rogado pela 13.a Vara Crimi-j tacã- falida, mas o sr. Wai.- mente, uma a uma. para da
nai ri respeito da falênea da l ncr nada esclareceu.

I pois ser.feita por grandes gru
Rádio Clube. Inquirido pelo Interrogado depois pelo ad, pos, não sabendo o sr. Wai
,Júiz Murtinho Pinheiro, dis- vog�do, o síndico, quiz CXPl�-1 ncr prcci�a! a razão.
se que ,:;: decreto da sua Íl'I_ caçoes sobre o crédito de seis O causídico chamou a aten,
1. nr-ia r�Dresentava um ato rnílhõcs de cruzeiros com ção do juiz P<lra O fato s'ngu
de ciisc�in�inação Do.líti_ca do I que se habili,tara li �alênci�,' lar: a -transferenoia da Radio
atLl�I Ministro da Viação. De-, mas" sr. Vl�lI1er vac lou, di- Clube pura o "Ultima Hora"
pois relatou como se pro- zcndo que nao se lembrava do um emoréstímo de dez m,
cessou a transferênca das d� no moment>. O advogado quiz lhões, que- significava verda,
(õ(,� do sr· Borghi. O magi,;·· saber, tambem, porque a deira transferencia do patri

monjo da sociedade para ou

tra. Interpelado a respeito o
sr, Waincr nada explicou. De
pois de. receber uma carta,
memorial dz depoente, o ad
vogado síndico quiz saber se
via os títulos a favor da e

missora descontados no Banco
Contnental e redescontas no

Banco do Brasil, ao que o sr.
Wainer também não deu ex-

plicação convincente, infor
mando, finalmente, que trans
feriu todas as suas ações pa
ra o "Ultima Hora"; não pre,
cisando em quanto.

. .

Telegrama do Palmeiras
E. (. ao governador
Irineu Bornhausen

RIO DO SUL, 14 - Assi
nado pela Irmã Diretora, re

cebemos o programa ccnvíte '

para a festa de formatura das
Díplornandas deI 9 5 3" a

r-eallzar.sc no G'násio e Esco
la Normal "Maria Auxiliado
ra", dia 4 de dezembro próxi-
mo vindouro. '

.

A's 8 horas. Missa em Açâo
de Graças, celebrada pelo Re
verendissirno Vlgário, Pe. Vi
tor Vícenst- Entrega dos DL
plomas de Catequistas,

.

A's 2G,30 horas, solene
entrega de Diplomas às alunas, fParan'nfo, sr. Inspetor Es- �
colar, Nilo Borghesi. Orado-!
Tas: Dalva de Araujo Macedo (

Por motivo da visita <:lfieial
que ora realiza a Blumenau o

ilustre governador do, Estado,
SI'. Irineu Bornhausen" rece

beu do Palmeiras Esporte Olu
be, o seguinte telegrama: -
'No momento em que. vossa

-exeia. honra Blumenau cem

sua acolhedora visita, o Pal.,
metrr n Esporte Clube apro
veita, 1) ensejo. para: desejar ao
'Hustrc homem llÚblic(l1 fcr:�
estada entre nós, fazendo vo

tos tambcm pela sua felicída.
li", !'essoaJ - Ageu Guerrel-
1'0, Presidente".

.

4J�\o1i!\iircIWOO)l!Tf11ir��rdiílJ:'J1d���
-
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fOI Vista-se
SEU S

Bem
ADQUIRINDO

Já está ii vendaI

A R T I G O·S N A ( A S A

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

Afos de violação
do armistício

x

PAN MUN JOHN, 13 (uPI
A Comtssão Neutra de repatl'hl
monto exigiu hoje que os aliados
suspendam o contrabando de �.

parelhos de radío para os pri
sioneiros . a.ntt-cornunatus. .\:0

mesmo tempo, solicitou um in

quécíto \5o'01'e supostas "utlvlda
des tlegals" num hospital norte
amerteano na área. dos campos
ele . ·prisioneiros. Os guardas ín
dús encontraram recentrmentc
um receptor de radio dentro de

um saco de arroz; destinado
cozinha dos arrti-comtmí-tüas ;
oi' membros vermelhcs da co

missão alegarem que ísso C011'3

tituia violação do acordo de ar

mistício.

ARTIGOS P A R A H O M E N S,

E CRIANÇASSENHORAS

PA R ��l E R tP� S.I
ECZEMAS,
I N,FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRI·EIRAS,
ESPIf\IHAS, ETC.

Não requer o causativo trabalho de bombar ma
nualmente. Mortífero. para os insetos � não tóxico
para os. homens e animais. Expele densa fumaça.
que se deposita nas paredes e no assoalhe, deixan
do uma película invísivel que mata os insetos, ao
menor contato. Gammexane expande-se por todos .'

os l'ecantos do aposento, dando proteção tota�.

Â venda n!s$·fUfmúcias, ·drogana,<,
armaRM, .lojtu, do ferragells, etc.

Distribuidor:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




