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faZer· Cbover No
Sr. Janot Pacheco

Severam'ente criticed« ã CEXIM
em importante reunião naSERDEF
Acusada de parcialidades na ccncessão de Ii(ença�

____________ o

o sr; Janót deverá embar- ôntem a Belém do P�á� em
cal' amanhã para Pernambuco, companhia de vários enge
devendo rumar mais farde nheiros, o sr. Plínio Catanhe
para Campina Grande, na Pa- de, ql>lc Inspecionará os servi
raíba, onde !lromete desabar

Iças
ç.e pesquisas subordinados

dos céus, inundando .' todo o ao Conselho .Nacíonal :di) Pe�
nordeste, as chuvas:" artifi- tróleo.. . \

..

c�ais, Dentro de dois ou tr�s
.

Amanhã viajará pará Bada
dias o c,omando da �ona ,Ae- .

jos, onde. foi perfurado o. ter.
rea,. s,cdlada _

em Recife,. r�ce- ceíro poço ·!,)etrolífero; tendi}
bera Instruções �I)_ sentldo de sido' utilizada: 'a maior sonda
colo,car a. dísposíção dá, enge- existente no Brasil. Após a

l1�elrO Janot Pach�co gOlS a" ins'pe�ão o s�"Plini{) Catanlle'VIOes da FAB, um, NA e.um de regressara.ao Rio de Janei�"BEECH". ',' ..... .'. ro, isto na s�gunda'feira pró
.
RIO, 14 ,eMend,) .,..- Chegou xíma. Até o momento, emboraél- - -:: - - :- - � �H digam os entendidos que exís-
trAÇAM 8:OU� ..

"'J\1U'�v]úb te petróleo na Amazônia, nadaNE�H'lll lJIARIO ainda foi constatado pelos téc-
-"-'------'--

nícos.da CNP.
.'-' ..

W*4,#tii!f MM ... st ••

r"r!l\a�;fjeSf SQ1!1Hf)tf' ftll'J.1 r') tn

Ihõos di: 'dolare�' fnram n"""""

lios no ccmbío UV1'e, 'I'rata-se
áe uma quantla intima, r ...»Jrnen

te, . Mas, a situação molhorarà
sens·ive}mente, quando entrarem
no mercado os produto- -gravo
sós, Aí então o indtce 'dos .nego
cios subirá, Out.roll'·im sendo o

calcules do Federal Revervc
Batilc eern milhões de dotares
'estão dcposttados e mnomc dI'

brasileiros,' nos Estndos Urrídos,
Esses dolares evidentemente de

'verão vir a ser negociadas,
pais, jii. que al.!'f1 rw camb'o
vre. darão o correilpún.dente
dois biJiê\lIl> de Cl' ..z�lros,

.

IUO, 14 (Merfd.) _:_ ° sr,
.

Janot Pacheco, o "manda-chu
va", esteve, ontem,' no gabí-:
riete do Ministro da Aéronau
tica, pleiteando dois aviões da
FAB para provocar chuvas ar"
tífícíaís. sôbre as regiões flage-
ladas do nordeste.

.

RIO, 14 (Mcr id.) - Reali- Obras contra as Secas afirma"
:7.QU-SC mais uma reunião do ra, textualmente:
novo orgão de coordenação das "Os propr íos representantes
classes conservadoras e defê- do povo nordestino, por mo ti
sa dos seus interesses, ° sr, vos puramente polítncos, tem
Mílton Freitas de Souza, um sido os primeiros a mutilar as
dos dírlgentes da entidade, a- obras qúc, ele acôrdo com os
Iudiu nessa reunião, sobrctu- técnicos, deveriam ter sído le
do, aos trabalhos de assistên- vada à termo", Além disso re
cía às populações nordestinas velou que os empreiteiros es
atingidas pelas secas, ínfor- tão e:m seus pagamentos atra
mando, nesse particular, que zados, Todos os conselheiros
o diretor do Departamento de presentes à reunião da SER
______________ i DEF aplaudiram a iniciativa

D E (' A P A R E ( t": Localizando diversos modos pa
J .ra ampliar a campanha.

O U ii' n O II O I: R
A parte final da reunião foí

I. ' I K. . . L em verdade sensacional. Foi
dedicada toda ela a veemen

( O M UNI S T A tes críticas à CEXIM, acusa-
da de parcialidade na conces- I

----- são de licenças para importa-VIENA, 14 (UI-') - Ur- cão de produtos holandeses,gente -- Faleceu hoje o 'Pois amparou as pretenções de
presidente ela República uma firma de um ano apenas'I'checoslovaca, sr. KIe" de existência em detrimentomcnt GoHwald, A notícia de outras de longa tradição,foi dada pela radio de Pra- Focalizaram ainda que a
ga que .informou ter o ia-

sua "má política administra ti"lecimento ocorrido às onze van tem provocado até o de
horas, hora local, corres- sempreg.o, como principalmenpondentes às sete horas da te O caso da Phillius d.o BraRio de Janeiro, ° comuni- si1. Foi, por fim, êonstítuidacado cra assinado pelo eri- uma comissão para relacionarmité central do Partido
Comunista Tcheco, e dava
como causa-mortiS, pneu-
monia e pleurisia agúdas,
Já desde a manhã de hoje,
a radio de Praga haVia

as =

DERRUBADO
O GOVERNO
D E VOSHIDA

RIO, 14 (Merid,) :- O pre
sidente da República aprovou
a exposição do DASP sõbre
as reivindicações' dos médi
cos d�s .servícos públíeos fe
derais em todo o .!)aís, Na par
te. corresoúnderite' aos' venci
mentos dos referidos médicos
:- padrão "O" .ou referencía
.31 com acrescímo quinquenalI de vinte por cento - o DASP.

I
declara que a apreensão dos
médicos' é digna de estudo e,
,deve ser enviada' à

.

Comissão J 11lIlI!I._IIIIIIIIIiI_-__!IIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!l!l__----"-'---_� competente. ·..·1

TOQiJIo, 11 <DP)
.Pol derrubado, hoje, pelo
partamento, o govêrno .do
primeiro' mlnístro Shígeru
Yósh\da, que se manteve no

poder durante quatro anos.'
O govêrnu símpatísante dos
Estados Unidos caiu, quan
do a diéta ou Câmara Baí- .

xà aprovou uma moção {te
censura, apresentada Pelos
dissidentes' 'do próprio par
tido liberal de Yoshida. A
',�àtação foi de duzentos e
vínte oi: nove a favor e duo
zeritos e dezoito, contra.

A 1 E N ç Ã O,
.

8 tUM E NAU E N SE!
OS nerizos da brucelose e da tuberculose são ca

da vês maiores. Defenda S1l<\ família contra leite con

laminado e exija LEITE l'ASTEURIZADO "FRI-

-GOR", em �al'rafas O'I'ilúnab c se certifique, si as

tampas nao foram violadas.

\

(VJ

RIO, 14 (Merid�) - O en
genheiro JarlOt Pacheco par�
tiu na manhã de hoje para o

nordeste, encan'egado .pelo
Ministério da Viação de pro·

Ordens para os

responderam ao fogo dos russoS
Assumem aspecto periguso ,os incidentes no cur.edor aéreo
BONN, 14 (UP) - Altos ra interCeptar qualquer avião

1'50
atirar sQbre eles "�e forma

funcionários elos três altos co" . não identificado. que venha a beligerante", Essas Jnforma-'
missariados oCidentais na Ale-

I
ser loealii:ado sôbre a zona ções foram prestadas por um

.

... ... -�.
.

- ...

. '"

.. -

aVloes da RAF
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I H S U P'E R A V E 1;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vestidos de 190,00
Vestidos de 31.0,00
Vestidos de 410.00

, .

descontos �.. '"

Capas de 580,00
Isileurs de L 100100
Ieíleurs de 980.00

por 430,00
por 800,00
por 750,00

DIIl DO INICIO

projeto, A parcela

BÓ A
e lu eneu

PROCURÁ-SE BO,A E;vJ:PREGADA que tenha muita
ca em todos os trabalhos dotnésticos. .

, DOMINGO, às 2 horas; - HAROLD LLOID, o

'cornico de todos' os 'tempos, na .recentissiraa: produção
,

"TRAPAlHADAS DO, HAROl.DO"

(Estabelecimentos JOSE' DAUX S. A. - Comercial)

o SEU CINEMA - COM RENOVAÇÃO DE AR
PER'FEITA - A P R E S E N TA:

'36 leões famintos para alímentart. , , Um circo pará dirtgirt , , .

HOJE - DOMINGO A'S 2 horas: - Novo programa e�

pecíal para a petizada:
Shorts diversos, continuação do seriado "INVASAO DOS PE
LES VERMELHAS" e filme:

"BARRAGEM MALDITA,"

"nern executa as obras ou serviços
'previstos nos projetos, Tal encar

go cabe. às entidades financiadas,
compotindo ao B�rico a: fiscaliza-

.Uma película repleta {lC açân, lutas e belas canções.
com. Roy Rogers, o Rei dos Cow-Boys - Preços de costume,

HOJE - DOMINGO, às 4,30 c p, hs.: - JE1Ü� PETERS
LOUIS JOURDAN _ DEBRA PAGET - THOMAS GO

MEZ em

"YINGAÇA DOS PIRATAri
E!VI TECHNICOLOR

HOJE - DOMINf;O. A'S '!,30 e fl heras: - Diretamen
te 'do Rio de Janeiro. Ch('gil-;lO� fi filme carnavalesco de 1953:
ADELAIDE CHIOí:.ZO, BENE NUNES, EMILINHA BORBA,
IVON CURY, HELOISA HELENA, VIOLETA FERRAZ, SPI
NA e a revelação de 1953, ANKITO, em

ri

E' FOGO NA ROUPA"

Graças
. �o ndtável espírüo

administrativo do atual Pre
feito Municipal, Sr,' Julio
Schrainm, d. TÍ1unicipío de Gas
par ultímarriente tem progre
dído a

.

olhos vistos em todos
os' setores, Nos seus já dois
anos de fecunda administra
cão o nosso dinamíco Prefeito
já:,fez tanto pelo nosso muni
cípio que gastaríamos muito
papel se fossemos enumerar
aqui as suas realizações. Nós
no entanto já tivemos 'Oportu
nidade de nos reportar sobre
alguns importantes melhora
mentos introduzidos em 110SS0

munlcipio pela atual

adITJinis-1,tração, mas hoje temos para
.os gaS!Jarenses urna noticia as
saz alviçareira, e que mar-.

1 cará .época na administração I ,

pública de Gasgur, E' que

1
i.

será construído, com íníoto. '

previsto para Abril ou Maio, -

um moderno e elegante edifí-
cio destinado às instalações
públicas do município, Como
se vê, a notícia não podia ser,
das melhores, pais como se

No sabe, o atual prédio da nossa

com Prefeitura acha-se em estado

precaríssírno, e alem de en

íeiur a nossa principal praça
dado o seu feitio muito anti-
go, constitui-se também, num
perigo constante aos que ne-

le trabalham, pois alem de
chover dentro, molhando às Os sete mares, .- O"� Centenas dé piratas' e uma só mulher

-------- vezes as papeladas, tem, ainda

J
a comanda-los!". A ousada aventura da mais cruel rainha

todos os seus madeirames tu- ��������������" de piratas! - A verdadeira historia da audaciosa pirata cujo

.��. (ré,dito 4grícolp e �opul�.r d,� ��IP�d��ed�:��Oi� i����fr�;t� F' � N I L fi I R". O" � ����laere'1e���r\��a ht:���rl���tr�d�ri�e":;��;� ���!:r: ,E��
Y' b" R'

",,'

'[·f:.l
' do .novo prédio, cuja planta

,

filme de beleza deslumbrante!. ,. Aventuras sensacíonaíst . , .

·Im O .' e sp-•.. :: ua'� :iá se acha em poder do sr, Emoções inesquecíveis! "VINGANÇA DOS PIRATAS" E' Co-
.

'::;'" T I 'M" D O" :;.�. Prefeito .e que medirá 21,70 Iossal! - Acomn. Compls . diversas - Preços populares: Pla-
.

.

. u.
,

mts .. :por 12,70 mts. com dois (Latoeiro para auto- téia Cr$ 6, e 4,00 - Balcão Cr$ 4, e 3,00 - A' Noite: Platéia

ASSEMBLE"IA' G·:.r..nA'L :ORDINAfRIA pavimentos, sendo que alem móveis) Numerada CrS 7,00 - As poltronas numeradas já se encon-
.".." de .todas as S.ecretarías da tram á venda,

:l,�� CONVqÇAÇA:0 : .Prefeitura, deverá funcionar Precisa-se com urgen- AGUARDEM: AINDA HA SOL EM MINHA VIDA _

O Presidente da: Coóperati�ii de Crédito Agrícola e Po-
tambem no mesmo prédio cia, de funileiros, com MACIOVIA - PANDORA - BAMBI - MEU CORAÇÃO

. mais as seguintes repartições bôa prática. em auto- CANTA - SOB A MESMA BANDEIRA _:. MONSTRO DO
pulai de Timbó � Resp. Ltda .• usando das atribuições que públicas de ,Gaspar: Coletoria I ARTICO E CARNAVAL ATLANTICA!
lh'� confere 1) art. 36, letra C dos estatutos em. vigi;)r. convoca Federal, Coletoria Estadual, i

móveis.
"" _

as"Si:s: Assoclados para UI�a reunião '.da ASS�LE'IA GE- Delegacia de Polícia, Cartório J CONDIÇÕES BOAS
�AL< <?RDiliA'11;IA, a realrzar-sp'llo dl� 28. (v.lUte,e nove) �e do Registro Civil, Diretoria Apresentar-se, para

I��������'" Imtu."co de uma, as 9 !1?ras; J?:3 séde soeial, a Avenida Getulío i de Obras. Públicas, Câmara melhores informacões D E S P E R T A D O R E r JVarg�s, slnr, •.,de�<!.cC;R,11EM!�6Í>��mtC' l�unicipa1, Delegaciél; de

�i-I
nas OFICINAS REU-

'

J U li 6' H A N S I
1

.

E' 'i'" 'd'" " ._ ,': v' '"

d' b 1 1 -I
giene e Fomento Animal. Não

-

l.o - ei ura, .1I��u�saQ e otação o a anço gera., con resta. dúvida de que o aludi- NIDAS CRUZEIRO
ta L�c1,"oS c Perdas, parecer do C�n�ep�o Fiscal e do e novo prédio da Prefeítu-

.

DO SUL, ii Rua Parai-
DESPERTADORES JlJRGHAN - Leg'itímos marca ale.

demall! documento? referentes �� exer�lclO de 1952.
I ra será um dos mais moder- b 125 RI Imã

G. B_; � o-s 15e,OO - .

2,0 - E�ei�ao do Conselho de Adrornístraçâo para 1953' 1110's" e, dos mais confortáveis,
a, - tunenau.' FILMES A G F A tamanho, sxs, Cri; 10,50.

56,
"

.

. Irnportaçân direta. -Venda atacado. _ .• �� ....

!�� = ����!� :��t�;e�oi:�;��:!>�aJ: ���r�dade,
.

11�:!�f!�to:iI1�lf3::�i�:�:I����, � A C ° R D E_;_O_N_ r1t�E\ÁN�p:ti_da_R_i_o Branco, 227 ,�Iãc-.b--,�ID-gr--Illo.� g VOrldg '�III�X"� 'd�-�"A �I'o-TIMBO ,,10 de marçQ d� }!l5?,•. '-. ' mostral' a planta do novo edi- �����"�����fi.��t,>.�������...���� ;'115 u a U DUOU uUu U Uu �JULIO JACOB�:j!:N - PU'��pr-Pr,eslliente. r{do,. Ç} atual prédio çla Pre' 'i!{} A
'"",, �N_""...,...�""...

S A feitura déverá ,'ser demolido � Pt. �Enge,'nnos para beneficio de arrOle com ...

• � PQ1; estes .dias !lar& que no 'ii[ -

"l'
.

I
'" .

,- ? pe.nsao 1.10 CC'I Jllg a!l!€l'H�a n'l. ra oricnL:fJT-lhe a Bo]sa en! tf.JdoH
•. mês de Abrll. seja iniciado o �.l..' plel'u' e 'PAC!U l:!i:vul(,:Jl� li1l S d d't

'

d' ",:, Não se coaduIl".ya CU"1 o ['cu seos ponteiros.
.

._ V.3... '1$. QJ UI , • .J�,)� nlfHft) '" ue;a tU:'. ,8ou 1'0 �, ql1� ... aln a este ano, ;;;'�. t f _,
'

, , '.' • V li' - v ,...1"" \I;!l. ..

está ,previsto H. sua inaugura- �/ cara er, com" sua orm"çao cul E' de uma 'dramátic" beleza

I'ção.,. Cumpre salientar. aqui, tural, (} contraI" do café cm iem a cariada que Wallac" Simansen 'qUalquer 'marca de fabricantes nationail e
aii;tda, .qile pura ri construção J' "':t po tle paz por um país não"pI'O- joga C'm;'nho contra o govCrno,' ., , ..

dêste nfÍv.o ImSdio, a Prefei- � �lfl-- dutor, Que manobra'; magnificas! aqui, conh'". o go\'erno. �a Alné". e.slrange....iros, pârá p_'ródurio desde 1 até 30tura' não terá nenhum auxilio �"D ---'--1A.S:SA,O:ruJ S::::: nií,? IJ,nprovisou aqui e fora

d"�ll'ica.
como contra a nos" propria ' .. "r

.do Governo Estadual e Fede- ��;! qUI, p,.,ra. r,;a.l1lwl' uma partida, op:nião publica. inaces8ivcl ao

.

saças d.e 6,QO.,kifos 'de arrOI beneficiado "orraI, o que equivale dizer que , .. q••n4p a m.tl�a4•• In t
a. qua.l lhe coroa a tlnac'dade de: valor da sua tese, que era a te�e

I "", '. .,
o sr. Julio SchraDlm terá que .relft�I.. 4� P'.Ió� m.I�, , ... Inlnni seLe aDús '(II) porfia! ·do interese'" elo Brasil. A atual I

, �I\[a .,de·.IfA.f"iC,.,n •. Vend,Ac .1'.l\m'nll';Í 11'>..: Ir'nr::ll.r A
fazer llma grande ginástica, Consumiu tudo, inclusive fI ::;au admin'straçào anlPr.leaml, que é Uv

. ..
..)� 'f •. \ii

.. ui�;". 'l;;y •. �e lU '" r"n,.��. '"

pois o prédio será construido O F O R E N O ue, na peleja, que Vf'lJI d" ter.. hoje "'1\ [!Ovcrno 'de homens de .

·t'
.'.

G' I"
,'.. '

"" '�. '"

�órnei1te com as rendas do .' ''',. mim'l" com 8<lCe",�(I para ;t,; �'uas negodo-' l'cú'':lbll'ÍOS ao controlel' tons.roe,
.

Branda na parte feCfUr.a da moo",:
municípLo. . (Omo·ll'fllladQ! lr.te21111 qualidades Jwívilcg a<1::.., 'J � )10- da .prorlur;áo " do comel'cio dccl- ,,' t, ,....

.

\ . ..' .

Confiemos pois, na ação di� O mQderno IrOlomenlQ ;:lg. mem de aç3.'J, Sl'll plano Im,;acl9 diu a pa.rada !,or Wallace Si· fàgem' e funCionamento dos mãchinario's senâmica e sempre eficiente do fUllções *"mining$ expcutou-o contJ'a II ]1('üim,":no 1ll011scn e pelo Bru.sIl. Tal O "le�-I' •.

nosso timc-neiro que com <Í e a jnvPja a timidez e a. i"nrr fecho da. baUl'1h3 lia pdme'ro em pra!!'I!!'R.... I'6'",uf... 1f.... � "" "U!!,
ajuda e a conlpreensao do po- 1',,,,. F,.. oondQ M"q"I"';p, raneia 'de 90% dos homens publl defesa do seguimlo. ',:- ' ','

VQ de nossa tc�rra e a bf:nção cos e dos hO!1len,' de 'lc!;ocio de", Bra.n'uu' .ia bnrV.301'L.3· n2f' b ',J .

DIvina, deverá doIar Gaspar 'h",..�d-I.". te país. Nàn l1nuve re,ist"l1cia . ,��I!I!�,.!I M.\Iii ,Y.g����,{E ���-� .�nnU�ºf�S. u.nulÍ,!R,n tltn� nr .
.

'de úm irnportante f! moderuo Ç�HU lA1HP �.. aquÍ ou a!1mre,l, da 'ltml não ,,"
. si .

I f h
"'

edifício, para as instalações l'ü;se, e que ele 1130 {]espedaça3- A i Ci fi C i 4) ue qUi! quer ,ama0 J), esmens para reves ...

administrativas do município., se. venceu-a" to';las de peito de6' ,"

f""
.'.

f d""
.

..... 't
'

II.,I!
.

"��.'.''�"""""�"""'<r',t>;�:�V"'�I'
....

!�h��'t>��r;..�l' eOJ:rr'f,..o'Ainirdeolfo.6c::.:,:le,'::�:" OftTftnf:DISTA' IlJ1en 0.' e cones e ulStOl, .e .a$ ue aço de
.

-'�--

..

-

}V , '"'�
a

"":'o,� '":,�: '�::
Pô ,,\Ir' ..

""Ibas 8; 10. 11, 12 e 13 !i�s por !lolegi'
Samarco S. A. Agenci�'Marítima e (omerdtll. -'- ADVOGADQ �" . ;��:(�i:�::::,3::::� da� la.m.imu· de serrãs p�ra madêir�:' d e

Itaja( .. Sarda Catarina I" �1�\fli�N�tr�l$, �,=:;'n��ríc:rt��':��::� qualquer dimensão locomóyeis e taldéiras
.

� 1iit1l1 '81".UllQU6. t)l> -, F&1UU. H"t .

l' "do r-m"" .
-,

.

d 'RI ·.f,JTemos o IJrazer de comunicar fI nossa, distinta. clien- . .. ;:�:��l 'Z.: bra�os ii vapor novos e usa OS, GU!üO wmUo \tiO blaetela que em-Lo d(� março abrimos à Rua 15 de! Novem'
mcc"nicos, bem co.

bro n,o 1.405, €rp BiuTIlenau, a i1QSSa loja de peç�as e a- A fi A� O ní" Df" ft do de t' P.sul" nrAnf!:!! tf!t"�frlcess6rios _'f)ara ��J'e21JS" (alnerican"os)! COl1T o mais varja-
.

. fi. _. ,t-�.�; �� &;. L li mo cintos e mcffi.- .J.. ,UM U... Y u � ti�� B ea§a
�

1 bros deformados. .

. .-

do estoque a preços reduzidos de distribuidor� .exc U'

ld J o referido téeni-

.

R'ep'rei'enfac- f"
r , I fsivos que somos tios !Jrndutos da WILLY�OWERLAND R V.On6uO

. .

� .oes e con ii "t'onr;iL 611 or ...
C t

. :::; - co en contrar-se ..á ,� . k* t5
-

I
EXPORT CORPORATION, lia est�{do de Santa a an- Atendeeirl qna1squfU' co· ,;;. " ..

H'OT'EL UfiLETZ" 1111"
.

na, Colocamo-nos ti disposiçáó dos nossos distintos :::mi- marcas do E..�do ,;�i\�,a�;R�;S��� maçoçs no
.'. nu,

.

u umenau
gos e freguêses e contarnos ser honrados com sua vallOsa

_ nL,UMENiUJ.
- ,. '." .

preferência, J:difl�to "'meO" ;�:::!���� ���a, �I�I�� (Om O vendedor técniCo. MOr NASCIMENTO.
�������tj,������,�" rêssados,

'., i_""""""""V"v.MW"w.,�",,,,,,,;,,..-,;_..,,,-,,,·.v,,.,._... ·

•..,,,,,,�,,,,,c,,,,,,,.......,..,v,,",-�'1A"''<..."""

Algumas dezenas ele astros de nosso cinema, na sensa
.cíonal comedia musicada do ano'!! _. VIRGINIA LANE, a

sensacional "Vedete" d« nssso teatro de rcvísta!'! _ ANKITO,
o 'cómico ]'eve1açfw, que arrancará gargalhadas de todos!!! -
Não percam: "E' FOGO NA ROUPA", um filme que "é fogo
na roupa". " Os ingr:'!'sos numerados para a sessão das 8
horas já se encontram :\ venda ,

�������t;.���$��;."t>-���������

I� INDO A i
Ij BELO HOR! NJE I
i FAÇA SUAS REFEiÇÕES NO I
II RESTAURANTE ACAYACA i
,§ f DIVI�TA..SE MA $

I 801ft ftCAVACa, i
l $ (UGO ROSAMEN1E fAMUJAR i
: I EDIFICIO ACAYACA, AV,

.
AFONSO PENA i

I������!!���,��:.��_J

CONVOCAÇÃO
Na conformidade das disposições constantes do ar-tigo 29

dos estatutos sociais, fir>am os senhores associados da "Socie
dade de Atiradores Garr ía-Jurdão", convocados nara se reu
nirem em Assembléia Geral' Ordinár-ia. que rea lizar-se-á em
sua séde social, sita n, "Salão' Royal" no lugar Alto Garcia,
no próximo dia 15 do corrente mês, com início às 14 horas, pa
ra tratar da seguinte ORDEM DO DIA:

Lo) - Prestação de contas sociais;
2,0) - Eleição da nova Diretoria;
3,0) - Posse da Diretoria eleita;
4,Q) - Assuntos U2 interesses sociais.
Blurnenau, 1.0 de Março de 1953
ERNESTO EBELll�G - Presidente

ORDEM DO DIA
1,0) - .{\provação dO Relatór:io, 13alanço e Contas da Di·

retoria e do respectivó Parecer do Consélho Fis
,

cal, ré�erentes ão exercííc-io de 'l,952;
2, o) - Eleição dai; ;membros da Diretoria';'
'3,0) - Eleição dos membros efetivos el suplentes do

Consêlha Fiscal;

,,>,; ',j,��",' >·.,�'1 � �.

, . "

", 'São convidados os Senhores Acionistas destà Emprésa à
se reuniren1 êin Assembléia Geral'Orâináhil, a realizar-se'no·
dia vinte e·Qito (28) de março .d_q,'cç!r€i1t€<:allo, às qu�.torze e

ll)�ia fH,30) horas" na.sé�e,·sociál, à Alam,éda 'Duque 'de CBr
xias, lU-. 63, desta cidv.de 'iíe BIumenau, afim de deliberarem
sôbrr::> a seguinte.

4" o) - Asslmtos d;iversos,
.

. AVISO IMPORTANTE: - CO!,soante {] estabeleCIdo 1lO

artigo 38 dos Estatutos, Sociais, as peSS?aS present�s � Assen�
bléia Geral deverão provar a sua qljal�dade de acwlllsta, eXI
bind{) documento habil dé sua identidade.

BlUD1enau, 18 de fevereiro de 1953.
.

GUILHERME RENAUX - Dirétor Presidente
INGO HERING � piretor Vice-Presidente.
uno DEEKE, --:-- Diretor;Gerente,

Portjand

. Convidamos os senhores aeionistas para Se reunireln em

assembléia geral ordin:ll-ig � se r�aJisar na..séd,e social,sita à

praça Salga(.Í.o Filtio, ii�igl cidade, ,'âEi 16. hol';,ls: do dia 3,0 do
correníê mês, afim de deliberarem sobre:
aL ;BalaIfço, relatório ,é .contas

c da;diretbría, refer�nt()s ao
.

.

exercício de 1952,
. .' .

bL Eleição dos membros do conselho fiscal e seus suplen
tes, fixando-lhes a remuneração para p corrente ano.

Brusque, ,lI d.e Março de 1953.
Genério, l\1iran()3, Lins, diretor-presidente,
Dr. Rodolfo Reu}\Ux Baner, diretor
PJ', ,JusÍl �nnj:rlfl (le Mo:r::u:s,.diretor
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Ia. ,- Nenhuma ameaça imiHente de
UOIS as eessaeáa das atividaJ!es - Ipe,.

nas 300 llperarios �!spensados
RIO, 8 (MerId.) - No mo- trote, 0" opcrartos especiall

menta não há possibilidade de zados d s nossa fabrica, em São
parul isacâo dos trabalhos da Paulo. foram ao governador
fabrica Philips do Brasil, uma Lucas Ga rcoz a fim de deela
vez que o diretor da Cexim, rar que não estavam preocu
zr, Coriolano de Coes, arirrnou pados com os seus cases iridi
ntem que tem grande ínteres -íduaís de desemprego, mas,
e em resolver a nossa situa- sim, com a fabrica Philips. Fi
-;ão. Convem mencionar que o zcram urna representação IH'

;ürel: r da Cexím está atcn- sentido de solicitar ao guvcr
rlcndo grande nartc das nOSS[l," nadar todo o apoio, para que
requ is içôcs.

-

os o.oel'<lries da nossa fabrica
Cr m estas pa lavr'as (J sr não inte1'rúmpessem os seus

Manuel Fc rr-oira Guimarães, tr-abalhos Imediatamente, '(I go
presidente da Philips do Bra- vcrnador de São Paulo cscre
sil S. A.,. iniciou a entrevista vou uma carta ao presidente
que ontem concedeu à repcw- dá' Republica, manifestando
tagem a propósito das noticias 'odo o interesse e transmitin
procedentes de São Paulo, e :io aquele pedido.
segundo as quais aquele in; Disse também, o sr, Manu
portante estabelecimento in- cl Ferreira Guimarães que io·
dustrial está na iminencia de ram dispensados apenas 300 o
fechar suas portas em virtu- pcrarios, os quais declararam
de das dificuldades de impor- ao governador Lucas Garcez
tação. "ue teriam possibilidade de

TUDO DE AVIÃO obtc r emprêgo em outras firo.
- Todo o material que im- mas.

portamos - acrescentou - vi- INTERESSE E APOIO
rá d': avião e custará perto Revelou, ainda, o presiden-
de um milhão de cruzeiros em te da Philips, que se encontra

.10 Rio uma embaixada holan-

Oiagnóstico:dos expurgo� CO
.

Dotniby. Thnmp�!Jll " I eab,,! com a .r�I!Crl'll fria. 'A se ll, expurgo de Partido
.

que
(C,:Jp. (lOS "D. Associados )

I
rcaçuo russ.r e l ivrar-so de to- tcr-níriou há cerca de dOIS a

As informações que da Eu-. �I.J o mundo que possa ser SU3 110S. O qUe está agora ccor

repa autorizam a hipótese de peito de ter simpatias pelos rendo é um expurgo nas for
que e novo pariodo de pânico ocidentais, incLlsive rernanes- ças de segurança interna

I e terror que .,acom5HH1h?U· os c:entes::Ia .guerru c d� pr imei- a, po Iiciu politica -:- pe lo E
t �x,1urgos atrás da Cor-tina de 1'0 ner'Iod'o do apos-gucrrn xércíto e �)do Partido ja ex

: Ferro não é dirigido especial- quando a linha do 'i1arÚdo a- purgados. E' a última fase de
! mente contra 0'5 judeus, ma'; provava alguma dose de cola rimpeza geral e o pior etapa.
I indica um vasto abalo na a.. boracão com o Ocidente. Em, não sé ""c10 número de Pessoas
I pare1hagem comunista, nota- resumo, o -quc está acontccen- I aí íngiu.,», mas tambem pelo

[' darncnte nos países' satélites. ::la 110s Estados Unidos se re-j' único pã nico geral cr iado.
·

f) número de judeus envolvi- (Icte na esfera soviética 21;; Acredito, pois, que é um cr

do é um sub-produto de um oroporcões muito maiores c iro conclulr que se trata (12 w

i processo mais amplo.
'.'

,'om a habitual manei_ra <11r"'-1 1'11'1. onda d� antisemt.ísmo �o
I O poder supremo na Rússia la e brutal dcs comunistas. estilo de HItler, cerno sugcrru
'repousa sobre tres pilareS: O De 19'H a 1 [147. quando f.li um »r : jeto apresentado nes-

I par.t.ido, a _!)olitica' e o. exércí- declarada a Doutrina da Trll-!. tos dias no Senado am,:r!ca
í'o. Nos grandes julgamentos rnan, a politica americana o- no. Os seus aspectos polrtícos
do decênio que começou em fícal procurou acornodaçõc-i lembram antes o grande ex-

1930, cada um dessas pilares com a. União Sov�ética. Depois, I purgo, ele }!itler em .1��4. Pes-
safreu um expurgo com o ob- suspcitou-sg, e nao sem mo tivo. soas ue todas as reltgíões, na

jel.ivo da consolidação do po- de que muitas pessoas, cuja cionaltdadcs e tendências es

der. maneira de pensar não se 1110- tão SGb a ameaça. Todos nós
A causa dos exgurgos foi, di.Eicara com a rapidez ncccs-

!
que ainda temos amigos 11'05

tanto quanto se pode julgar sár ia, permaneciam em posi- países satélites com quem cos

agora, o roteío da guerra. Os cões offcia ís. O afastamento t.umávarnos trocar inocentes
expurgos começaram quase ao- de tôdas, por meio das [untas cartões de Natal nada recebe
mesmo tempo em que se verí- de lealdade, das audiências no mos nas festas do ano passado.
íicou a ocupação da Renânia Congresso, etc. acompanhou a

J
Por meios secretos, temos :,fi'

pelos nazistas e terminou na alteração da politica ameríca- bido da prisão de pessoas abso
época em que Hitler anexou no, á medida que a guerra fr'ia lutamente inofensivas, que
a Áustr-ia. Stalin consolidou o Se tornava mais intensa, espc não são de origem judaica, ou
seu poder quando viu aproxi- cialrnente depois da Coréia. cujo único "crime" parece ter
mar-Se a ameaça de guerra, O expurgo soviético do E- sido possuírem amigos ou pa
com o aumento do poderio mi

I
xércíto Vermelho quase ime- rentes nos Estados Unidos. N,.l

j
lUar da Alemanha. 'diatamente após-guerra em i Alemanha Oriental, I::JS cam

A situação atual é seme1han .
virtude do receio de que a! p:meses vivem em pânico, ;,

te. O advento dos repUblica-I confraternização entre oficiais' meaçados de processo por
nos ao poder introduziu um 50viétícos e ocidentais houves- "sabotagem" se por aeaso dei-
fator nov.o, na situação politi- .

se infeccionado 'Os primeiros xarem de entregar as quotas
ca mundial. O noVo governo

f
de santimentos pró-ocident3iS que lhes são marcadas.

indicou claramente que pre- Marechal Zukhov foi a mais Se a atenção americana se

tende tomar a iniciativa e a- ronhecida das vitimas. Segui'l concentrar apenas nos aspec
---._..---�-------.----------,---,---- i tos anti-si:nistas ou anti-semi-

1, ��Irll''t''a��nl�za��a�oU' l�ut..0I,t}�e"n*a�U��e�D�"4S",,:O;;e'�'f,;l�I"''''�'<;;>a����·§! �i��t:�0u��â�����:��:��d�a:�i� � tlCOS. poloneses, tchecos, eslo-

� !II i� "e110S, êtc. pouco nos interes-

I � � '5:,J,1. IS::iJ o resultado de iso18r

�
" O R BIT A ft $ I

�)s j\ld�liS d:s que sofrem c:om
� � eles a �?r:fmnar as su�peItas

'I' ª. Contabilidade .. Represeniações � Imóveis � ��;�1�o��f:.lCt��1��ii��õ�� J�����
� Responsaveis; Dr. ARMANDO BAUER i..IBEHATO .\ tas com os Estados Umdos.

I A Economista � E se nos servirmo,s do que
I .� GIL AURELIO ROCHADE;r. 'ít Está acontecendo atras da Cor
! � Contador �} tina de Ferro como uma arma

i I. eont.I'alo�, nistratos, Registro de firmas, Informaç()es '1I,::ontra os árabes, estaremos a-

� sobre o Impôsto de Consumo, Imp(}stú de Renda e de- �i I pCl1üq mais uma vez fazendo o

" mais assuntos fiscais, Org:anização de SHciedades 1\- )t I ;ogo dos s:viétic:s. pJrqu.e is-
� nônimas, Causas Comerciais, Perícias c Contahilida(le '\ 50 8gravará as tensões eXlstcn
� em geral � tes ��ntre os naÍses árabes e

, íJ � l"ra 1
-

11 � R E P R E· S E N T A C õ E S S
.

r:� 'r:,;o refletirmos bem no

· � '"t 1 \)rovavc
1 resultado das nossas

I � COfi·1PRA E VEN DA DE !rv10'VHS '! Jc;ões. é pJ.si,v�l que os prot�s-
I � } ! _s hUl11S:I1.ltancs e os d,lagI10�-
I � g ticos polIüeos errados mtansl-

I � Rua 15 de NOVC1Plbro, 870 Telefone, 1572 ª fiquem as medidas _desllm��as
� Sala,5 BLUMENAU _ S.C. � e tenhan: repercussoes polItIca

I r.:���������--:>���.o;.""">-'<';:�"""''''''",....''''''''''''j..''�''i.''''S'';._<>-�'-':>�t desfavoravels.
�

:Sem amparo logal4. mil maD�at9s de se�DraD�a'
· Rela ia a Vargps".so.bre a� ir,r.egula,i_ade�.

No seu reIatorio ao pn?sic I' IdO Travél.;;sos, procurador ge- i tonos dos prllnelros OflCI�S
d t d R bl' PI' 1'a1 da Republica, referiu-se ao I das Varas da Fazenda Pubh-
en e a epu lca, o sr. 1-

ajuizamento de Cerca de .... I r�. no que fui �tendido .tendo
.�--------...;... - __..;._______ 4.000 pedidos de mandados de

.

SIdo apuradas lrregulal'1dades
�iIliIIlUlIllIlIfJIIIIUnlllmmnlllnmlllmlmlmmllllmlJllllmllh&UlU�': segurança quase todos contr" I e ilegalidades em cerca de

:
M le .� � 81 � I� K

.

�I
:: ��osR�� �:PJ���i��. Alfandeg') I ��f;r�n;���o: 4� O��ittj���SS�!

- a· rUI a o Z e De 0r E áludiu ao açodamenio. Direito da .a Vara Civil desta

,Ii .. U Ir.' = com que foram concedidas e I capital, professor Gastão �l-
• . C!xecutadas as medidas limina-! vares d.? Azevedo Macedo, 111-

S' f ? T h' F
'.•

. .JARDIM BLUMENAU res, que trouxeram enorme 1 e�mbido de proceder a eorrei-

.

O .re . e n. .

a eprejuizo á Fazenda. r ('ao e pelD competente e z�lo-
ª PARTOS - P��wPL��rçg3:-=-GRAVIDEZ BC

: �b�n�n�ão�bI:���al�:n���er
I �1'OC�;�d�:c�� ����:ÍiC/,I;�{. Escreva detalhadamente paM a Caixa Postal 'l 9 1 t

_ SERVIÇOS PRE'-NATAL S:lnar tão depressa quanto po- mim designado para acampa" - São Paulo _ Junte envelope selado com endereço.
:::: CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS -, - 11 BORAS ::: 5sivel o abuso que se vinha a· I

nhar aquele juiz em sua arduéI Não utilis-e registro para evitar demora na retirada, em:::.' :: centuando dia a dia, da

con-I
tarefa". horario improprio.

I :"dmUUlllmIlIllUl.1II1UlUUlm.IUJlllllltlitIUllllmlllll.mlJ.AIIUlllllmm
-

cessão liminar e ilegal de man Não se :,ab\:' entre.tanto, a ----------------.---__-'- _

-�------.- .

c1aios ào segurança contra 1-, conscfjuenclR dessas lrregula- EIlIUIIIIIIIIHllllllummllmmmmllllmHlummllUlIIlIlIIlImmmlíiii;

j Afovas �deso-OS !lO' Por�o da . !��icrt�i a�;o�����s�/e����l��� ���a�;R c�r��ei���r��:s�eai�a\�� D R SME Y E R
::

II uU li U' U' U! bargador corregedor da .Jústi- zou 1;)01' ordem do corregcd r
-

@ •
:::

.

. I ça do Distrito Federal orde- de então, o desembargador.;: ClRURGIAO DENTISTA
,_

IVoluntários �. a r a a.· �oréia o;'"
um,

w,e;çãú,
no,

�",-
GuHherme E,tel;ta.

• I i H E H R I (l U E ;��� O L D F I L H O �
���ú�tag'd:-;;���!���l)grap_ ��'F�::l;f.6�;,Naeional D. F. Nem a nrlllleJra nem a ultima! § Rua 15 de N"J:�'?J�'n�� Fone 1550_-..

=

de interesse a idéia de vir o O t P 1- BLUMENAU - S. C.
Brasil a enviar um corpo de

U 1'a carta
Austrcgelio de Tthayde ª '::

voluntár1os à Coréia para �'ambem. 'o sr. Joã.o de Oli- ESl'liO caindo os Drimeiros ningos de chuva no !lordes' i �lllllllllillllllmmlmmmlmmJmmJlmnmmlmllllllmJIIIIIII1,mmh";
combater os comunistas ao la- velra Manno, morador em

te, antes da .festa de t�§o .José, Pode ser que baja_ inverno; I -
�

do dos soldados das Nações; Santa B�rbara, l!istado do Rio
pode ser tamlJcl11 que as alvir;aras dessas aguas nao durem �mmmlllmmlmnlllmmlmflmmllmUmiltlllllmlllmml·-I-If-n-lI-n-n-II-'�.Unidas. Diariamente, chega a de Jane!ro, enViOu-nos uma muito. ª. DOII:NCAf NERVOfAf E ME:NTA.,.I( __

=
esta redação elevado número carta.: Eda: . .

.

:::: &:
•

.J J J I:
.

J
de adesões à iniciativa do co- Joao de OliveIra Marina, O certo ( que as noticias ja enchem os jornais. Pensam ::

D
c, =

""onel Saldanha da Gama. Sa-o b '1' I' 'd que basta chover, um ['ouquinho para transformar o panora- r. Arnaldo Gl'lberfl'

==_=_-====
.1; . raSl eIro, so telr.D, naSCI o a

ln"a da- miséria�
. :j,avens brasileiros que, anima- 26 de dezembro de 1922 em

Como se a terra, ap.enas moihada, já começasse a pro- :: DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S_dos pelo desejo de demons- pirapetinga,' Estado de Minas
duzir. :: DA GLORIA _

trar o seu asco pelos lacaios Gerais, deseja apresentar-se = CONSULTAS: de 2 às 4 horas na Casa de Saúdedos sovietieos, não querem como voluntário para seguü ENTRE oS defeitos típicos do povo brasileiro está a ra- ª_ de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39perder tão excelente oportu- com a tropa que defenderá o pidez com que cansamos. Muita gente mostra-se irritada com Fones 4212 e 3055 :.:
nidade. E se oferecem para nome do Brasil na luta da Co- os clamores do nQrde.:otc, o petitol'io nas ruas, as atoardas dos E __ C U R I T J B A __ E

, ,eguir, sem dem.ora; para o réia. Peço enviar para o en- rádios, os comentários (lOS jornais. �.IUllllmlJlmUllltmmmlmmmmlllllmlllmmlmUllllmlUlmlrum�front coreano, SelTI visar a dereCO abaixo as informações A chuva servirá de pretexto para que esqueçamos essa

qualquer interesse de órdem quanto a documentos e exa- longa história das sê':a:o- Todo mundo e5;;á ancios) por passar
I
materiaL mes de saúde, etc .. Certo de a novo programa.

Disposto a lutar contra
',ua aten.ç'ão, subscrevo-me. _

-�
PELO menos fapm o açude de OrÓs. Creio que desde

os vermelhos . ,João de Oliveira Marinn d U dque me .entendo ouço.1',l1ar nesse empreen imento. m açu eOferecendo-se como volun- Santa, Barbarót - Via Cam- d'.las vezes o tanlanho ca baía de Guanabara.tário para a Coréia, o sr. Jo- pos':""": Estado do Rio". Realização muito grande para o gênio dos brasileiros.sé Geraldo Rezende, funcio-
__ .____ Preferimos vêr as coisas em pequeno. trabalhar no nliú-nário da Companhia Siderur- d

gica Nacional e residente' em ' ! Traje-se ?-o!1i elegância II o, agir em contagotas
. usanrlo ternn", c"nfecci'o- I) II Se continuar ping8ndo no nordeste,. dentro de uma se-Volta Redonda, 'escreveu-nos; I v_ U

.

:lessa cidade fluminense, a I· nados I;:> AJfa.iataria II J?a�a teremos esquecido o nosso irmão, vamos deixar de a-

seguinte carta: I Kdlerm�nn III Juda-lo.
'

I "Venho por meio desta pe- .1_R",,-u_a_1_5__d_c_N_o_v_._,_6_8_1__11 Não seria a primeira vez, nem a última.

dir o grande favor de me aHs- ,. .......'-- ...... ....:._--_..._ . .;.___

I tal' no Corpo de Voluntarios
que o Brasil vai mandar para
lutar na Coréia. Estou dispos-
to a deixar minha familia e o

Brasil, para lutar' contra os·

vermelhos. Meu nome é J'Osé
Geraldo Rezende. C'mto 22
anos, pois nasCi a 27 de abnl
de .1930, e meus pais são: dO,
sé Rezende e .I.,..:onceição Ma
ria Reze�l!le, residentes' em

Passa Vinte, Estado de Minas
Gerais, d� onde sou natural
Quero ser um dos primeiros a
embarcar vara lutar pela 'li
Jerdade, por um mundo livre:
Ficarei aguardandO chamada.
Meu endereço é;! J. G. Rezen-

I
III

I
,

r
----�------------ -_._-_

tRARSfORMADORES

CHAVES' MAGNtnclS

b]GQ,pntio de máximo rendimento.
CQf1$truídos paro capacidades
tas .rugis' variadas.

Poro comando à disfôn-
cio de motores elétricosl
proteção' contra sobre
cargas � sub.t"ensõo.

MEDIDORES

Exist�m mais de um mi

IJ,Õo em todo o Brasil,
registrando com alta

prec7sôQ ó c.onsumo de

(t'rocUte sempre pelo mcmQe

: grama que simboliza 60 anos

de atividades no, Brasil.

CHAVES
ESIRtLR-TRIANGULO
Protegendo contra queda de tensão

e sobre-carga, são ideais poro o co ..

mando manual de motores elétricos.

E tE C T R I C S. A. o
'"
'"

.,

SÀO Pé\ul-O ; RECIFE • SALVADOR - "ORTO ALEGRe • CU�ITI!lA, •

DIABlO
ASSINEM ESTE

elojoario. Schwabe
O melhflor sortimento e melhores preços àe joias e relo-

gins de marcas renomadas; só se encontram à venda na
.

Rua 15

GRUPOS DIESEL "A l E MÃE S"
"B O H N & K A E H l E R - K I E L"

MAOUINAS E LOCOMOVEIS

- - -- - -- _.�-

.mbOfS\l op ll:fll!p\lW! -u.:laJ.lU;;)
'VAJI !>}; ;; ZI ;)1>

OY3l!'WU llX!tlU ilH

Feridas, E!IIpb$as, Mau- IIchas, Ulce:ralf e BellDlatll--
.

mo.. II
ELIXnt DE NOGUlW:U I:
Grande Depnratt".e II

do 8aDl1le "

à Rua 15 de Nov.,
Péça l1tlla demonstra ção sêm R t" P r e li e 11 t a n t e: CARLOS UBIRATAN .JATl\HY

BLUMENAT,T - nUa 15 de Nov., 828 .-� C. Posta11 133

III

rir a hilli

o MU(b�·�a MA
Dissolvido Rapidamente

desa, que veio especialmente
para tratar de harmonizar os
intere,ss�s h::>landcses e brasl"
'.;'iros.

- E nos primeiros contatos
,ue teve encontrou a melhor
reeeptividad::.
Finalizando, disse o st. M,,

l1L;e! Ferreira GuÍmarães:
. _ Est�mos esperançosos de

que os trabalhos possam ser
reiniciados. em ritmo normal.
Aguardamos a licença para a

importação de determinadas
matérias nrim3S ': acessorios

i ([ue, bfeÜzmente, ainda não
, «'bricct '110" !lO Brasil, Estamos
em contato com a CEXIM, C11-

! contran,io na !1essoa do sr.

I ::> riolano de Goes todo o a

'poio em atender as nossas ra-

·]uisiçõcs.

Os ataques desesperadores " vil>
lentos da asma e bronquJte envene

nam o organismo, minam a energia.
SITui am a saúde e debiUt8ID O co

racão. Em 3 minu!os. Mendae6,
�lf)VB fórmula médicat começa a cir
cuJor no .sngue, dominandO rapida
mente ., s areques I êsde O pr.metro
dia Cf)mpca a df"�apFlr�· cer R dificul
dade eln r 'spirar e volta o sono re-

p�' "do '. Tudo o que se faz l1PcesRá
tio é 10mRr 2 p;.;,:;tilllas de Moendac:o
ás n-í�ir,'i)",!:s f> ficara aUvHtdo da
asmf. ·'11 b"onr'1uite. f'.. aç-.o é muito

rilv rl� f,ltSfno qu!> se 1: ate de ca�o!

(cb"!("j"ç e li igo�. Mfindaeo !('m

tleiu � n �J ê::... tn qu'" �I� oi r(>c ..... com

9. 2;.)'�n1 'a �h'" �r ao pa'-:-lente T�spl ...
racr..n liv � � fiidl t a pld c'l m P. n tfe 8

com· l�to a I i v; o rio sofrlmpnto da
as"! a em pnucos dias. Peça Mendoc.
ho) !l1 "ril':1, "m ')1' ,lqu ...r f"rmacia.
I\. rto.;sa l!aratttl:-. o;",un nl,lior pro-
.",.... ....

mente selecionadas niravés de expe
riências que atestam alta germinação
e grandes colheitas. Estames às suas

ordens para orientá-lo no que fôr prf'ciso.
nos.

Sementes de flores c hortaliças apruvadas
parlamentos oficiais. ':

.

-'-- Catálogo grátis _,_

DIERBERGER
AGRO-COMERCIAL LTDA.

Uma organizaçãOI garantida !lO1' 66 anos

de experiência .

Rua Líbero Badaró, 499 - Tel. 36-5471
Caixa Postal, 458 - SÃO PAULO_

TELESCOPIO AGICO

VOCAÇÃO - Os', Alfred Neale, de setenta c sete anos
de idade, valoroso soldado da guerra angloboers, acaba de
ganhar um premio. E sabem de que? De bordado, numa ex

posição em Perht, na "\ustralia. Diz ele que aprendeu a bor
dar no tempo da guerra entre uma batulha e outra. O tedio
pra muito.
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PO:DEROSAS

A NAÇAO'

SIGNIFIC.tt.M
·1';!.�·��'���

.

-� -�, .. � ,
..

'�.j-.,.

'que- arnlUS
-

couta-o -: Sr..
,

" \

pa"ta, proteger - o seu' corro ?i'
.

-'

',' :.�.,'.w��f����' ..�
"

..Proteção racional", para o automobilista. �
.

significa proporcionar ao motor do seu carro, uma

p<lderosa arma de defesa contra a corrosão' e o

desgaste. assegurando funcionamento perfeito e

prolongando a sua vida útil.
,

"

.:, 1
Os esforços conjugados da ciência e da 'técní-

ca modernas criaram a mais poderosa arma. para
a proteção do motor - H'AVOLll'iE' Gl.lSTOi\I-
1\lA DE! o "pl'elllium" motor oil cujos _adit�vos tr

detergentes e dispersantes asseguram 2 fatores t �lilll!fI�
essenciais - limpeza e proteção.

. �

, Experimente ainda hoje HAVGtLlNE CUS-
TO?-.I-!\1.'\DE. o lubrificante que 'supera, as exi

gências de serviço pesdao., afirmando-se, como o

melhor rnotur oi! que o 'seu dinhéiro pude comprar]

·D�··��":"
'

,- Estiveram
, hJspedados

na cidade: 'lí' ;_�."'"

'(
- HOTEL REX: 51'S. Alva

res Tavares de C. Mello, E
, duy C, Ribas, Joaquim H.

Lamas, Nícoltno- Milantoni,
Samuel Leite, Quintilio Sca

vazza, Artur Becker, W. Teí
telbaum Herbert Stein e sra.,
Hans Peter Stern e sra., T.'
Lapasio Baraue e familia, Ni
colas Píene.. Roger Dor,ison,
José Pulo, dr. Hannfrit Puto

�f�ç���� -?',

-,

zer, Luizo Berne, Waldemar

Miguel Picochi, Affonso C.

'MereIlo, Juiliani Pao lne, Otto
H. G. Ede'l'. Ricardo Falchene.
Geraldo Cambauva, dr. Oscar

t-.-
�'

.

lHE TEXAS COMPANY (Sovth Americo)'tTDt 37 ,�NQS" SERVIÇO no BRASIL
_.--�---

va e Embaixada do Olaria F.

C ..

-- HOTEL DURMA BEM:
51'S. Newton H, dos Reis, Wal
mor Berreta, Affonso Pereira,
Arfhur Souza. Michel Mitituis

fi E R E TOME UMA

(ASA
Telefone

BUERG'ER
1534"

Rua

R E, C E BEM:OS' ,•.

SABONETE DOT:LY PO' 'DE· ARROZ "I,ADY ,

_ OI,EOA nONA--

Rua 15 de NOl'embl'o� D.O 876
íIIIIJJI:fr' "":"'.-..... " .... l iliNI

Telefone D.O 1301
Caiu Postal. 291 .

Telecl'lUIUl - «.JALAUS."
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A BLUIUENAV, 15-3"1953

"a internacional' de regatà�detegd�ção
-�--

titde
.�' .. , .. :_

doparticipará campeonato
-_"�._-._---':"';';_"";"''''';'''---'-_'_'''';'''---�------------------

a c/ass , I!f

cmce

aJ

".::;:

t sna a
II

Irasntusiesmcontra e

- - - '::'�-"�- - � f
fi Elegância e "om gosto i II

li sÓmcl!te...traJ.-and.O"S�.. na II
I AlfaIatarIa KelIermann tr
I Rua 15 de Nov., 681 li

'tlo firme Pfoposito 9 Campeao do Centenário, de vender bem caro ii denota .. aõeliou R. de Jesus o árbitro - Pre ..

,O_'futel.?PI, lna�s' que qual.- que va.· y�a!izar)l'o�e ii tarde liminar iÊ! nrer--o
..
s aas h'fUess9� 1

"ar, respectiVct:llen(e os co lo+] INGRESSOS E SEUS
,qUE'I outro esporte, tem o uma sx lbiçâo eóndízente com

'.
!ti V. V� liIl�l U<lI cados ,� carnpc..cs do certame f . PHEÇOS

dom, de cmoorgar as massas, o cartaz que' d�esrruta, adquí- '.

Devem os ::tlvi-verdes, repC" assim for, mais encoruiadns
I
dc sua catcgor ia, no an.o pas- Ccnformc jú noticiamos, vi-

?I"reccúdo�lhes momentos de .rido,. natuj-almeute, através a tímos, olhar seu adversário Jic;n'álJ o', resoonsávcis por sado. f gorarão os seguintes jJIT-ÇOl>
ln�ensa

_ elYl,0ção! de, alegria e ,f!amptmha notávei qUe cum- naq. como "uma C!'-!� sele n�a- nosso sóccc: c cousaqueutc- j � ARBIT�O -l�ar_. os_�ngrcssos a .SCrt>ITl n>��trrstezas. Ele vrvera aqui e�n Ipriu no campeonato da FMF ravíthas do mundo -;
mas srrn :<l1ClltC r'ut:r�\:, ü�!llI)or<ld:\S .1n- Desperta Igualmente cun_o' ,(l.H'.,:� nas ))llll(�tellas do ,.e., •

-.'3lumenau, na tarde de hOJe �l11 52, onde
_

_foi .:

'

constante como outro esquadrão qIW!- tcnêê;1adu<lL; vrrao, para gnu- s ídade entre os quo :lcorrerao IladJO da Alameda RIO �1!l11'
".Im de s.cus dias mais fe.�tivos. L.í·eoc. iJ.pação para.os,.m.ais sé". que

..

r, puís se ilca.rem ímprcs- dia do públil:o esportivo de hoje à tarde à Baixada, a

nr-Ir
co:' G�r<tl, 10,00; Para nll.l!�a-O encontro de _Jogo mais, a aíos candidatos ao título, co- S10na?OS com sua elas:,,,;. c CH- Blul1lenau. I hitrugcm do sr. Adelino Itr rcs nau gl'ad_uados, 1:1el?O� e". '.:cargo das equipes do Olaria m.o por exémjrlo o F'larnengo, tegona2 pouco de POSItIVO al- PHELIlVIINAR ll��iro de ,TC5US, que acumpa- cs1ud�ll1tes, ::>,00; AI qUlbalH:ado. Bio e do .Palmelras, Cam- Vasco da Gama, e Bangú. Jo· cancarao. Reviverá o estádio Corno já noticiamos aos nha a embaixada Barn-í. Já I da, 2U.OO _(prct;o único ) ; Cit·

peão do Centenário, sem que galn' �eus craques elegante- do G_ E- Olimpico, como ve- rossos leitores, na prel ími- dirigiu embates de responsabi- deira de pista, 40,00... .

':S80 constitúa exagero de nos- mente à base de passes cur- !TIOS, seus dias mais memorá- nar do prélio Palmeiras x O- }idade nas grandes capitais do I Nossa reportagem iO! in-

.�a parte, com exceção daque- tos e' rasteiros.. dansando a veis, �lavcndo quem afirme ,1:u'ia, ver-em os a luta entre os Brasil, sendo conhecedor pro- r teírada, na tarde. de �ntc�ll,
',8S que fizeram o clube da A- ,uelota de pé em pé, o que e- devera a renda ultrapassar. a aspirantes do Campeão do tu ndo das regras que regem' .{ue too as as cadeIras c.c pis-
larncda Duque de Caxias e o vídencía a força de seu con- casa dos 40 mil cruzeiros. Se: C'�'llten�rio l' do Tupí dc Gas- o <1ssociation. I (Couduí na �.a pa;;. letra G)
3'ctaf.ogo, em 1946, é o que junto. ---------.--

maior. interesse provocou em Espetaculares são. os dois
;"31uinenau e localidades cir- arqlLeiros, Celso e -Aparícío:
':!ll1vízinhas, em toda a hístó- firme a zaga, quase írrtrans
na do futebol local. ,ponível; magnífica a Inter-me
Todo e. qualquer aconteci" .d iá ria, nara nós a peça mais

rriento qu'e sI'; desenr6Ía
.

na ,;�-.1bsa -dq ql!�dl�O;, rápfdo,
cidade, por mais imrórtantc "infi.rrador e cóm

'

'efiCientes
.que seja, é reJegad;) a plano .artílheiros o ataque, quando
dnfer.íor, pois iodos os comen- com insistência busca o .goal

I,tárias e bate-papos giram em Quando o placard garantido a

1:crno do monumental choque 'seu favor, então os alví-celes

\"2.ntr€ blumenauenses .e cano- �s 1)assam a "bordar", mos

i caso o qual a_IJresenta o "ele·· trando toda a exuberancia
Iven" da CapitaL da Repúblí- técnica de seu padrã-o de jO"
I ca e�mo. a atração. máxima. go .. Apontamo�los como favo
E não nóderia ser dOlltra ma- ritos absolutos e outra não
neira.· E' 11a Guanabara que poderia ser nossa atitude, uma
Se pratica o futebol mais téc- vez que, embora muito volun

I nico do �aís, est8 mesmo fu- tarioso, com todos os seus va"

lJ,ebol com que sempre sonha" lares lJossuidores da melhorFraque.ta Em Geral
','ram .')s torcedores locais. . '.boa vontade, o onze palmei"VINHO ,CREOSOTADO O Olaria é. um dígno reprc- !'cnse: a ná'o ser .por uma des-)

Silvéoira 'sentant.e d" .. 11'laior centi'o pe- tas cDisas que se pode chamar
.

balístico do país e não duvi- milagre, dHicilmeníe sairá
__

'

__ damos um instante siquer de vencedor do match.

NEOC!D'Etv\rÓ aplicadO nos caminhos
das<fotmlgás,'eliminá�as de sua casa por
muitas semànes. Inofensivo, sem 'cheiro,
pooe S'er usa'do sem' receio onde se gim.
dam alimentos.Parê maior .facilidade use
as embalagens grandes com Q

.. Polvi.
Ihador .para: NEOClO EM ro..

- -

J -, o�
..

_ ,_,�,__ :

issão integral deTrans

--"--------

1�'. .'

+ <t ��fl�ôe� lmpr6pri!'Js .. poUiJ$ com

di:,metro5 lna,!P.quacl"s d" Upo
"

.. de eo rr'i!lif ;" poHas' d-e coroa
.

muito a/ta. uSe> de ferramen"
t,,� para ajusf., .d.ü correío'lS�", •.<:ontaçto com ól.:a •

E ainda: limpe-as
Ileriiidic�m!lnte. �

Fabricada" com borT8cha preta
preparada ("(1m "úegro de fumo"

e super-resistentes cordonéi;;
de rayon, as Correias GOODYEAR

aderem com mais firmna à coroa

das polias, assegurando melhores, n

sultados na transmissão de fôrça. Para
escolher (' tipo de correia mais ajustado

às necessidades de suaS máquinas, vi"ite
HERMES MACEDO S. A. - JJYIPORTAÇAO

E COMERCIO - onde se encontra à
sua disposição o mais completo estoque de

Correias GOODYEAR - peças para automó
veis, rádios, máquinas de costura €i �icicl ... tas.

, ,

� 0-'''' ."" ...•-;_.•�,_......

Oficina . fabri�ar qualq�er
.

: ..

-:
.' .:� ,. _/. .:, .i..' ',.

- .... tipo d.e· lenteS
. CÓMPlÊJtY;;SORTlMENTO" DE

,
�

Filmes e máquinas fotográficas das- me ...

... - .. Ihores qualidades .. ......

RUA 15 DE NOVEMBRO, NR. 1.436
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16 31 de Marco

na

t: s a

No mpeonalo �e profissionais �e
119al o fera rrnz �e Testo Central A COMPANHIA COMER(IAL SCHRADER, concessionária para o brado

de Sanfa Catarina da SOCONY-VACUUM GIL (OMPANY lnc., NEW
YORK,
produtora dos afamados lubrificantes G,�RGOYlE-MOBllOIL íem o

gra�o prazer de convidar 0.5 senhores industriais, técnicos de indus
frias, proprietários de emprêsas de transportes, proprietários dt)
veículos, nossos ami gos, írequêses e interessados em geraL para
assistirem dia 16 (segunda-feira) às 20 horas; nos salões da S.D.M.
"Carlos Gomes". a exibição de diversos filmes técnicos tratando
da lubrificação correta.

�

,�:"",�,,�""""""'��""""""���"""""""""""""""'''''''''''''''''''''''_'''�''''''_'_''�.�'

RfDU(ÕfS DE 10, 15 e 10 POR CENTO
,

Uma noticia sensacional Central, os quais resolve
Para todos aqueles que mi- ram inscrever seu clube nO

'j Ittam em nosso futeból, é campeonato da Divisão Ex-

I
esta que diz respeito à de- tra de Profissionais, CU)' o

responsabilidade. e em casos que
, tais, como a querela não pode em-

cisão tomada pelos dirigen-l illi�io da�-se-á nós meses de -patai-, um dos juízes deverá ficar

tes do Vera Cruz de Testo I maIo ou Junho. em sttu.ição um tanto incômoda.
Sin1. porque houve uma denúncia
de corrupção. partida de um ma-Consultados a respeito gistrado digno, sendo desmentida,

há tempos passados, os lnell categoricamente, por outro magís
tores cruzmaltinos promete- trado do mesmo conceito, De ma

ram para mais tarde uma
neira que. dentro de poucos dias,
,o público terá completo esclareci

-resposta definitiva e quinta- mento dos fatos. pois o ilícito em

feira à noite levaram a efei- aprêço é de alçada pública. como

to un1a reunião na séde do -(J são. aliás. todos os outros, contra

alvi-negro, afim de discuti-
a administração da Justiça.

Opina llIn ,juiz
rem sobre o assunto. Teve I
lugar então uma votação, IIsendo que dos 19 associados
presentes, 15 foram favorá
veis à participação da e

quipe principal no campeo
nato de Profissionais, já

'EM TODOS OS SEUS' ARTIGOS

' .. Desapareceu

Policial

oleeiro fugido com
i r8 pR ageira

de casa a menor levand D toda a roupa
Cecilia Lebel, empregada Rio do Sul, em companhia de QUANDO p·romov�a desor

doméstíca, esteve com sua fi-I uma filhinha, tomou um �ar' dens no _Bar � Cale �strela,
lha na D, R" queixando se de T') -Klc mola, para uonduaí-Ia I na manha de ontem, f�l preso
que () bolceiro de carro de !'ité o Hospital Santa Catad- i c t�ax:cafia�o no xa?l'CS o 0-

mola José Vitorino recebeu I na. No momento de pagar a; perarro 1?olmo Martíns, de 31
dela uma cédula de 200 cru- corrida, segundo suas alega

,.anos
de Idade.

zeiros nara descontar Cr$l çõcs" entregou ao referido bo- --.-0-,-
20,00 e escal1cu sem entregar- leeiro uma cé�ula de Cr$... .

I'OR embrtaguês f! mala�
lhe o troco. Levado à Dele- 200,0. Este, tão logo recebeu. d:ragem. fOI, preso Manuel Rl
gada o boleeíro José Vitori-: o dinheiro. chicoteou os cava- ICaI'rl� Ver�simo Perei!::3., q�e
no nega a acusação, dizendo I los, saindo a toda a pressa, se dIZ r�l�ente e�. Sao Joao

que apenas recebera Cr$ mal grado as reclam�çoes da- no mun�ClplO de TIJucas. Ma
:W,OO. O fato se passou na ma quela senhora, que fICOU apc� nuel faZIa. desordens, altas h?
llhã de ôntem, quando Ceci- nas c�m CrS .10,O� na bolsa, ras da noíte, na Ch�rrascar1a
'lia I ebel desembarcando na ou seja, em sltuaçao bastante Blumenans-nse. DepOIS de 24

esta:ão à'a EI?SC do trem do rlifieH, uma vez que não resí 'na "sombra" .foi convidado a
.

' ,

, ,
dr> nesta cidade. A polícia in- desaparecer desta cidade.
y!';;;ti�a ti fato, :!lara saber

,

está com a razão.Cr$ 200,000,00
PREMIO PARA UMA

PEÇA � I N F O M I ( A

NaUeias de R 10 de Sul (Du corre �pon{lentr:: Gy,�nYn(J,)

EmrF'o lu
�

Ae o

P nte
•

Cre 10 nans
RIO DO SUL, 14 - Cone confia ainda na medicina mo- tcja radicalmente

restabeleci-I parecer,
mórrnente num país

forme tivernos ocasião de no- der-na e procura por todos os do. onde os gêneros de primeira
.ícíar em nosso ultimo comcn- meios, recuperar novamente a MENORES' ABANDONADOS necessidade sóbel11 assustado
tario, foram concluídos, dia

I' visão. I Infelizmente, cada dia que I ramentc, Apenas o caso dos

�4 do c;:_orrente, os �erviços de Gran�e incentivador do c�- i passa ,mais aumenta o número menores deve se! objeto de
LUndaçocs em tubulões da pon , porte r íosulcnso. tendo mUI- de crianças que percorrem a estudo das autor idados com
te do Rio Itajaí do OéstcJ a J tas vezes brilhado como al'bi-i cidade, pedindo esmolas. pctcntes, porque é um fato
�arg() da Engeuhuria de Fllll") Ira c adepto fervoroso do Le- E' um fato multo triste ,� que depõe contra nossos Ióros
:la�'ões SlA. ! i'ío da Serra, o Sargento Par-�: uue precisa ser atacado com de cidade civilizada.
De acordo CDm a informa-: rela é digno, por todos os mo'

11lrgencia,
porque a inf'aucia

I
Todos reconhecem 1) mal

:ão do engenheiro Carlos da: Uvas, do nosso apreço e da desarnpnruda agora, mais do que representa para amanhã,
Silveira, a quem esteve �feto: nossa estima. que nunca, é um problema

I
a míseria de hoje porem o que

\ construção da obra, os qua-] Embora tarde, os nossos muito sério. precisa é atacar o mal pela
!.ro tubulões centrais tiveram sinceros parabens com votos Não apenas durante o dia I raiz, antes que seja tarde.
1ue ser aprofundados mais para que dentro em breve es- observamos tais ocorrencias, Uma criança em idade esco-
do que o inicialmente previsto i pois até mesmo em altas ho- lar, perambulando pelas ruas
em contrato. Trata-se de um ras da noite, lneninos pau- da cidade, implorando a cart-
rcrescimo de serviços, obriga-I pérr imos recorrem a caridade dade pública, necessita me-

tório, em virtude da variaçâo : VIAJANDO PARA pública. lhor apoio para não se tornar
do terreno das margens para Compreendemos quo a men- um elemento nocivo il propría
) centro do rio. Dispenderá a

�LOR' IANO'PO'(<"
rlienncia jamais podcrá desa- sociedade.

Prefeitura Municipal, mais .

I. ,;;t �,
Cr$ 140.000,00, c0rresponden- -----------

!,c a esse aumcnto nos tubu-

r; QIões, mas eIn compensação, I

p L!t t?�d:l1;�:!;���atr��;����di��� emau ....n e

I
ela ponte Canôas.

b'

O csclar�<:Í1nento aCÍma se

ssem le' ,Ola ilU I,"'sta,>z necessano. uma vez que

I
:lOS foi prestado, oficialmente,
e flor um lapso involuntario,
::Ieixamos de mencionar na uI

---�------=�--=�--·..------�-------;.---l--�- J";�ma reportagem sobre o refe-
nelo aFStmto,

.

JOliO JORGE PINHEIRO

,I Da filial do Banco do Bra
sil, desta cidade, para Porto
'\legre, seguiu ontem O nosso
distinto amigo João Jorge Pi
nheiro, funcionário cumpridor
de seus deveres.
Residindo apenas alguns

meses entre nós, o Pinheiro
soube grangear bôas amizades.
Trabalhando na Mirador, na

qualidade de comentarista es-

!nortivo, João Jorge, Pinheiro

I
foi um elemento de real valor
jJ<lra a nossa ZYM-6.
Bôa viagem e felicidades em

Porio Alegre são os votos que.
, prazeirosamente, deixamos
I consignados nesta nota, ao

I amigo João. Jorge Pinheiro.
ANIVERSA'RIO

O dia 14 do atual, assÍnalou
o transcurso de mais um ani
"crsárío do Sargento Miguel
Pclrrela, reformadQ da nossa
Polícia Militar.

t Atac�ldo de pertinaz enfel'
)11 idade, o Sargento ParreIa

tendo o fato sido comuni
cado sexta-feira à noite ao

Presidente da Liga Blume
nauense de Futeból. Assim
sendo, contará a disputa o

ficial deste ano com seis
concorrentes, devendo Tes
to Central ser palco de im
portantíssimas porfias.

-'-0-

A
1. A. r,

PRAÇA
E CRU IEIRO DO SUL

--{l--

con)posi�.�üo de urn? peça

·':sinfônica. lnspir!:1dÇl, e�l ('t nHH\

t9s ôa história· de São Paulo ou

do seu 'descnvolvim'eIilú atuaL A

ES'l'KVE na D. R o sr. An
tonio Silva, queixando-se que
sua neta e filha de criação,
le nome Aracv, de 16 anos;

f'AUL.0, _i c! <:""Tidioual! residente à Rua' Araranguá,
- A Comis,;!tn do l.luó.-to Cen- desapareceu ôntem de casa"
teY,,",<,l'!Ü ue ;",,, • -,.:,'n i ns! j li. 'evando toda a roupa, A' jo
um' concurso 'nl-el'·),''''')11111 '"CT Vem deixou, também, o eUl
'ininado "Pr�m'o Garlo" Gomes", 11'rego onde trabalhava, sem

pedir demissão. Info�ações
colhidas pela polícia dizem
que Aracy saiu em companhia
de uma jovem de maus prece

,ohra_ poderia' ser um poema sin- dentes de nome Iracema. A

!Ó!l'CO .'n' 11111'-' };·:'{On;'l., conl

I pilHei; ]HOC,Ura a menor de
tres !lU quah'o mOYlmf'ni os, 111", !;:al)oreeüla, não a tendo cn
deverá sc.� inédita. O premio é de cOlltrado até a tarde. de ôn
'duzentos mil cruzeiros, além de ; tem.
t1ffia estatuét.} comemorat,va. I

Comunicam à praça e aos seus clientes que
dentro de breves dias iniciará novas linhas,
com aviões DC�3 de 1,é} classe ligando Uajaí a

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, diària
menfe. a

Agência de Blumenau
Rua 15 de Nov., 459

im:xperit:ntes'!.

�':

Só as Oficinas Especialízadas da
TRANSPARANÁ S. A., lhe garante'
estes requisitos básicos.

(\'t'R\'\�S INST4L41' �

��'v >'O�s
CONFORTAVEIS
APARTAMENTOS

MELHOR SITUADO

RIO, 14 (Merid,) - Na As- da primeira linha, do partido
sembléia Legislativa de.São I adhcmaris�a, tentou desfc
Paulo o sr. Tvlcndonça 'LIma. char cadeIradas naqueles que
ao receber as justificativas do o cercavam, tendo, nesta o·

31'. Arari!_1e Ser!)a quanto a pcrtunidade, ferido o deputa-
termos usados em comício de do José Miraguia, seu compa
;Jropaganda eleitoral, enfure- nheiro de bancada que foi
Leu-se em dado 111.omento pas- medicado pelo Serviço de As
;ando a agredir este último à sistêncÍa Médica da Assem
socos e ponta-pés. A agressão bléia.
só não teve maion:s conse- - - - - - - � - -

quências devido a intervenção Roupas de qualidades pa- ii
dos presentes, l'a homens e senhoras - ii

; Não satisfeito ainda com o Confeccões Kellcl'mann ii
: que fizera, o deputado Men- ltua Í5 de Nov., 681 II
:'donça Lima, que é elemento

"N�º. �ritrflgue o seu JEEP ii
PRAÇA 1) OE NOVEMBRO

* CURITIBA RUd 8.r';0 do Rio Br.anc:o, 580 - Fone

Lev��o às Oficir.as de �eryíço Mecânico E$pccia!izado do�

Ccíncl:5Sion.lrios, onde "c seu JEE? receberá o trilh.

mente adequado com ii. NORMAS da WILLYS.

OFICINAS:

I �"g, R"bouçJ,��(esq ..I�:L Flo,;,no) - fone 2371
LOJA,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




