
por esmagadora maioria. a

moção de paz apresentada pe
lo sr. Andrei Vischinslq, da
Russia. O sr. Vis�hinsky, em

seu discurso, afirmou que a

Russia não tem Intenções a

gl'e�sivas em nenhuma parte
-.lI:> mundo. A seguir. insinuou
qúe a Russifl tem armas atô
micas e de hidrogênio quo os

Estados Unidos ainda não pos
suem. A proposta russa su-

{Continua na z.a pág. letra li}

-

ANO X

P,ROSSE

RIO, 26 (Mcrid.) - Nas duas sessões realizadas ontem
pelo Senado. a primeira à tarde e a segunda à noite continua
ram os 51'S. Bernardes Filho, Othcn Mader. HarnIton Neguei
ra- Jcão Vilas Boas, Aleneastro Guimarães, e outros. a obstru
ção do orçamento da União na discussão de emendas ao

lVIí_1nístérío da Saúde-
'

Na sessão vespertina, .-:) sr. Vilas Boas solicitou urgência
para o orçamento da Receita, visando com essa medida anular
o nedído de urgênca do leader do governo, sr. Alvaro Adolfo,
para o projeto que ínstituí >'J Fundo de Eletrificação. Aprovado
o requerímento Vilas Boas. resolveu então o sr- Alvaro Adol
fo apresentar emenda a Receita, autorizando a inclusão da
mesma do mencionado FWld.8 (para cobrança após a aprova
ção da lei que o institui), assim como do adcional de 3% so
bre emolumentos consulares, Na sua emenda, entretanto, o sr.
Alvaro Adolfo não incluiu o imposto sobre lucros extraordi
naríos, uma vez que o governo concordou em retirar este tri
buto' do orçamento.

FALA O SR. ASSIS CHATEAURRIAND
Iniciada a sessão extraor;

dinária- às 21 horas, o sr, As
sis Chateaubrand ccupou a
tribuna fazendo ampla e ml,
nucíosa análise dos mo tívos
que determinam a obstrução
do orçamento. Focalizou o sr.
Chateaubriand o P' oblema da
energia elétrica no Brasil, sob
diversos angulos, dizendo não
compreender que se procuras
se obstruir o orçamento na

base da simples presunção de
flue os recursos arrecadados
do Fundo seriam esbanjados.
Curnpra ao proprio Congres,
S;J - acrescentou o represen.,
tante paraibano - na poste
rior apreciação da lei. policiar
e regulamentar a aplicação
daqueles recursos. ° sr, Assis

em tal sentido que quatro se

nadores retirassem. emendas
de sua autora, Mas a

mano-,bra surtiu pouco efeito, em- c.vru ii. CUI'OI..'\
bera o governo tenha econc,
misado com isto cerca de qua
tro horas na disCUS3ãJ da ma.

er s ia cobrança
poste sobre a renda

Identificação dos balanços fraudulentos -

O general usou estas palavras;
- 'Esocuciei a porta da delega

cia e penetrei 110 recinto".

Continuo,. o sr. AforulO Arinos
Íl'iZ311UO que os tempos são outros
e agora a oposição não "como an

trgamente, de cunho, personalísta,
Por isso mesmo a oposição pt'lecisa
ser ouvida. tem que se fazer en

tender peios governos. Com o apoio
RIO, 26 (Merid.) - Em pa, reter do Irnpcsto de Renda os preços, pois, a renda f:scal aos atos acertados do governo, a

Iestra com nossa reportagem, que o movimento nas empre-II está na razão direta dos mes, tal atitude da oposição não poderia
v sr, César Prieto declarou sas e firmas nacionais, no pri- mos. Esclareceu que "não é ser interpretada como de ",:mrolar

50 entendia que o único
(tu.e sexta.feira exped rá no., melro semestre deste ano, foi 1

novidade a laxação de lucros bandeírs." ou coísa parecida. (�entro do nossos sistema. dentrovas normas para a fiscaliza- um pouco melhor do que em extraordinár'ios, porque du, Dados eszes e outros esclarecí- ela Constltuíção capaz de resolverção do Irnnosto de Renda 110 identicó período do ano ante- r-ante a guerra ativemos". mcntos de carnter propriamente" matería é o SupremQ Tribunalpróximo ano, Acentuou o di- ríor, e que de julho a esta par. : Disse, finalm.ente, que U>:J& Es- político. passou o sr. Afonso Art- Federal.---------------
I
te tem Ficb bem melhor do I tados Unidos, os lucros extra- nos I:' focalizar a Pcrtar ia 70. da.] O "r. Fcrrari Interveio para eon-Papel imnorfanie ferá o : que no segundo semestre do I crdtnárlos estão quase desa, I 'irj"1';'1T essa caso dos ag105 análogoZ'"

'I
ano passado. I parecidos com a queda dos SOL1JÇ.'iQ No SUt'ltEMO i Pt) dos lucros obtidos pelo gover-

Brasil na (1\nf�rc.f!,. S·,j'enlon fi sr Píet e I preços, cessando. assinl.a co" TI'IBUNi'J.L i l'O na manípuíação da Carteira de\!I f;ii ljn <A'. -. ie ro qu branca da taxa respectiva que no Rcdescontos, os quais são íncorpo-!I 11.
-

S n.orlU_us que
. expedirá à I

" "', "J_' .
�

C• d ( rados ao Orçamento. Tambem o sr.ia e aratas 11IscalJzuça.'] traçara conjurrta, --'----------------------.,.---------- Nestor Duarte declarou que não
WASHINGTON, 2fj !TJP\ - O' ����l�a��� d�r���a�h,fs:�a e�� I

Dentrn fia rg anOs o Irasl·1 eOlara' via ilegalidade na arrecadação, mas
Brasil tcrrt UhW :portulUd:,,-le 1954. Disse mais que a Divi_l fi br: ]1, ,,<,penas na sua aplicação extra-or-
ímpar de desern pr nhar- uri iH- sfb do Irrrocsto de Renda dis.1} lJ 'te;'DO· � t: U çamento.

. . _. . d'I ti' ,. -,. .

d i'f' I ! -- "Considero 11 mícíattva toma a

��Ci:��t::��ll;Tl:.���r.:JlI1J��1;;�U (J�';�;�;::� r�� (��S �:;��ç�:li�:.:I��i�n\c()aS� I �nl �e' de l'I!llôl�Q�o C'um os �F, �� i �:l� :����!�zatoF;�e�::saq�'i��a;;leres. a rC'lli>:,. r-se em C:·,"ar.a6, tanto assim que, 1 o seu tra; II ,O fi �' t ,_, _ rcial bem comob 11'
-

d t T {. l ln ercam ... o come •em março do proxímo ano, I.3t-J a 10 c;.e apu��çao uran e o

I "" • �

I a sua preocupç;ção de est�belecerfoi O que afirmaram hoje j)� dr ano p. � ndo, J.IC'JU constatado d'
ma certa ordem na vida t!ambial

cuIas; diplomáticoF em "\Ya�llÍn-r. que os lucros sonegados em NOVA IORQUE. �5 n;Pi -- "ji'irme e pod.·,l'o"::r. ali"v,
li

ton D t .

I balanços sc elevaram a 10 bi- O "NA,,- Yor!{ H":l1d Ti'ibm1l''''!Est[l.C!OS "Unido" o Bt'usil, es aea-se nesses
.

cU'CIt :::, liões de cruzeiros, :
-,

n' . '·':'t. , . "'" '.� _."
.

. .

que os aS.mn�')s eCOnOll"CO� ore-. • publlca h�Jc t.m [1,< IgO r;nbr� :J cem 04 nwlhores valos de
rão 05 bma'3 princip�is da cun- �\.Í1rm�n�o, que os lucros Bra�i1, ao qual qualifica C\, "o l"atia dos norte-amel'Ícanos
r�rcncia E E'" co'l "t'

.,
ex,raordmanos representam gigante da Amei'ica do, Sul", Dc- 1 o seu grande futuro.-

,

. � que o "ld e_.3 ex-
\�m problema mais de ordenl _.� . _'.. _, .,

i '

cepClon'l!mente qualific:Jdos pa- �(1 '�l d '" f' 1 f
. 1'_1, de tecer ccnddelillçocs �r:-l

.

�d�lc4 o qu_ Isca. I'lSOU que nrno do Era iI o "Herald Tr,-ra debater e�ses ascuntos aPl'a- IJ Fisco, se tivesse interesse'- " '.

"".

,'entando pl'cjet::s (lo gra.nde im- em maior arrecadação não ha_ Dune dIZ,
l)al'tancia, ,-ería de J;lret.�nder p�essionar "Não ti de surpreende,r.a pre-

.......------ ........._....._.....
.

dição de que dentro d" C1l1C'3C[]-

[:.1. ano\", {} Era,;il €',',tará no m{:�

mo pé de igualdade que os Ri,,

tades Unidos, e Uniá<J' SOvUticn,
como uma das tl'CS ,ou (juatro Te j-

tencias t1irigentes do

do.

RIO, 26 f �lerldiDnall r��" :.ius De:q t!n]baix(�dor. _� Siti.l't�l�lú
portagenl conseguiu :1Plll'�'" .1 I dplc:miitka che�ou ao cQt;heci- i
hjsto�ia certa

_

dasllb��titlliç�!1) do

\'
I,:�ento do g(l:�s!"n� bol�yia.. no (�1�- tt:IIlbnlxador Hugo Be-thl:-n, que '!ndo Un13, "üuaçao lu .....U-i"tenL.a- t

br&vernente drüx�,1·�i 8 � \>,'..u Ilnto \"cl de ntal-est�r às relações �-

tno go:erm:r boli"i311C'. �,lu:mllO s" �tlaÍi: entre !l cmb'lixadu w'f,,,,ijd
proce.)saranl conver�;]ç�Jf]'; I'! :1.:

t ". prn La P z (...... !!'O��·t�l·l1ü F.':
•

<leal'do entre o Brasil P :l E::Jlj"l'J E:en1OO1'o. Alem ,lis,,; n. PI'OpriG '\o sr. Bethlen 111unífc:õtou-,;{' "::'0-
_ . •

.

t1"ário à .ida do l�epr�sen".an";' do tl'n�çn;J doJltc.I1H::.ra-1..1 jul6a lnti,::::

Brasil tt. La Paz fnh a a!erj'� �{t,o lcns.âvel L �'ab;stltuição d') s:·_

tle que él'il11l [l'Z piól'cS pos;.:w;'j·, ·_3_ct_l_ll_e_n_· -------��--......--7==-:-.'ts pers-pertiv3S' pnrn ser ult: n:"t�

lIo o acordo. que qlla!iflc:r, ri;"

lnviável.
co.ntudo1 o =r Nqzr[l} dt� J i!ua

roi enviado i< Bolida � p:lUd c l�- II\-al' a cabo sua: missão S3m eu

CO\:1tr�r-se os empecilhO" enuncia. J

Aplaude
Aranha

..

I
--

�riDU emD�raçns ao acor�Q I
entre o Brasil e 3 BnUvia I

I

Q a política
da

- A. seguir, diz.

--

A EflCIENCiA
do anuncIo acha-se di
retamente ligada ii. dr·
culacão do jornal. A NA
CAO' é 4) único Jl'g� de
êil'culação diária que pe-
netra na maioria dos L'l

res do Vale do ltajaí.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARMAS E MUNiÇÕES �
Armas de caça, egPO;' I
te, revólveres. pisto· �

las etc. qnalquer �
marca, COMPR�-SE .�

NA �.

(asa Pes�a e (aça i
- BLUMENAU - �

.

o�Rna 15. de Nu"., 1301 �g
.0

._.�������������

De mareínetros e funileiros
soldadores.

,

nirlgir·se � lridtl'it:ia de Re
frigeração no Ponto Final do
Onibus da Vila Nova - Rua
Benjamim Coustant - Biu-

PRECISA .. S E

Empreg�da de 14 a 16 anos

para serviços domésticos em

pequeno aparta.ment�. •

Informações a Alameda Rio
Branco, 456. Apto. 2.(ENIRO flf

A UI O M o� V E I S VENDE-SE

1 >

h"1
,

Automóveh>
Camluhõe5
Camlonf'\�

Usado.
l1sad�
Und�

.

Por preço de eeasíãe e por mo

J tivo de mUdança, um bem monta
i do Bar, com pequenas acomoda

. çóell, situado DO Bairro do Gar-

I; ela. OtOOa treguezla. Tratar eom

o proprletãrio;' à Rua Amazona.
nr. 3.725, tao lado do cUl" Garc1a).

·r n O C A

VENDA
COMPR.ts,

VENDE�SE
(f

-

��;1;'
'.

Concessionário_i
CAMINHóES F. W. D_ (J!'our

Wheel Drtve)
J'Ri'd'ORES. r; H. R Dftellel

Peça.-; f-, Ace<jS(U'iM.�
Ji'ORD "-� ::;HEVROU:"�'3:

Camionete RenauIt-1951,
tipo Gavacguate, pelo preço I
de ces 43.000,00. Negocio à;,vista, sem intermediário.
Procurar Alvin, no BoteI;

I1oletz. I
ACHOU-SEAf]'ro COMERCIAL

[MPO��TADORA S. A
BLUMENAU

RUa 15 de Novembro. 9�3
"ACISA" - Fone 1324

Telegramas: VANDEMEENE

Um rodado de eamínhân .

completo, em dias da semana t
retrasada,

'IOS interessados queiram di.
rigir-se a Feeularfa Lorenz, em
ENCANO.

f',.

-

__
' �-<.õ.<�_-;;:7<. _,>

;,;T'�' �- �-::'fl.;��'-�;i.J:2f:�:',�<-

ORGANIZAÇÃO -alU:
MEI�AUENSE UDAE
Tem para venda:

D

I) 1 telTeu�! nu IlalITtj as üat'cl�� ;

II à Rua Engenheiro Odebrechi, li
II medindo 32 metros de ireDi., ii
11 por 61} metros ae Funde" ii
:i li: li: li: li
;, 1 eerrenc dls 15 metros pu!' !i�: 50 no Bairro d. Bom Rellro. d
ii com urna casa de matt>rl.at

j! s: J[ x
.

'j 1 oela .;...s" Tesidenclai no ;a.., i'
i, co Timb6, situada num terr"JJU f

II de 116 metros de trenL pOI' ;:
ll 28 metros de fundo. Pr"!',:!:!. d. :'
li ocallião, J'llcilita_se pagaJll�llt.o, !'
!l :x. I
II lt casa >lU Rua Bal&, pou,,� iii" ';

11 têm ('l ponto tina] do oníbue �:
li da Itoupava, construída !lá pau-r
II 00 tempo, õtímo local para !!
II bar e restaurante ou outro ea- j,
U mo de negócío -,

Il'aeillta....� :lUi li

(' pagamento, 11
i x :r. : II
II 1 Bungalow no Bairro da \'c- fi
II lha, em estado de novo. Ter1'4I+· li
li no de 240 metrol quadradOil, ii

'I O'tlins.· 'lituaçâo ii
I % li{ & IIII 1 llegOClu de seecs c moina- !
II dos na rua 15. bem trlStaJado 'i

II .. com bOa l!reguesia. ii
II xx. i
:i DlvetBO� terrenos _ ClbiIJI _ II
II tOda. "5 natrros da ,�dm, II
\l Jt X li{

. II
II Dlver30a lotes e eaa.." ;:tl! .!)!"liWl II
II d. CIIlIlboriú. li
U x li li: IIli lI· lIngenllOs de serra lll> mu- IIr níeípto dI.- Ibiram.. 11 11.5 qui- i

ii tometrn� ·1& ,fistaç!\c; .1� Mata- li
11-101'. li
II I "li ,�_III'ii I casa residencial cow -

i ten'eDO de 150 rn2. !lO Ci111l'h'O II
" da ()1dad... II

II XXlI: ;;
! 1 tecularta, .1 tabrt.... �.. 0).0 H
:r de sassafraz, ; ;.p.rran& 'lua- ii
,; dro de centro, :. tAllrtt'lt d" J:
II pasta mecanlca ,�orh 11 �alTl'l" ii

:1 nWi ·Tiç'Ji.·' • �eselVa. d. c" i�
H 30.DOI.! pir.uelro., "dulto8, 1. I,
;' llnda ÍHZf!flda ,.,.,,,, 50.lU)I) ooe ;'

;- metrnl'i ;j liadt'�do� {..ud.�" '�!_�llj: ::
"
de '�{; i': ,t',�llCipio de TAl:'"

;j :lt X :II:

i' '-<;l.:.; ,,11: Curitibl' .�i'Wlào;; i/
.

Ii ·"m ;1lvcr<o� .oont:Jll da ctdad<lfo ii
"Terrenl�!';, :�f; 'jI"andf; f;i ;:"Aptd� [

I
ALUGA-SE COM NOVE!

PEÇAS. 1
INFORMAÇOS NA CA-l

SA CAÇA E PESCA.
.

APARTAMENTO

,,
8 ••
__

.

Fonnado pela Faculdade de Medicina da U:nl-
. versidade do Rio de Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Esco.
la Normal Pedro n

Assistente do Professor David Sanson
Chefe do Serviço-Otorino do Centro .Saúde de

Sensaelonaís aventuras do. "mais famoso co'WboY. nu velho
Oeste! _. Acomp. INICIO DO SUPEIt SERIADO:

� I �O· MfSIfRiO DOS DISCOS VOADORES
I (I mais al'l'O'jauo dos'"s.criadcB!

__

: 11 (II E .8 [:U�M f·N AU
.

HOJE S�xt�-feira
'::

I
A's 8 horas: .

- I

=

Florence l'darly,

D�OIi'MHALrDíTodS,:m= I .

-

Blumenau,

erfl Fer a,
Diplómado pela FACULDADE NACIONAL
DE MEDICINA, da Universidade do Brasil,

Rio de Janeiro
Ex-interno efetivo do Serviço de Otorrinola
ringologia do Prof. Dr. Raul David de San
sono Ex-assistente da Clínica de Olhos Dr.

Moura Brasil
...

__
00 ••
__

:rARA DIAGNOSTICO E TItATAJ\lENTO DAS

Molestias DE .OLHOS - OUVIDqS
NARIZ e GARGANTA

2ste Instituto EspecIalisado está Magnifica�
mente Montado e Instalado CODl a ma"
Moderna Aparelhagem par� todo e

Qualquer Tratamento da sua

especialidade
1'0110 o seu Instrumenta! foi Recentemente

Adquirido e Importado da Suíça
Alemánha e America do

Norte.·

-

=

-_...._-

-

g
-

.=
-
-
-
-
.-

"_.=

CRISTAIS
ASSEMBLEL1!.. GERAL EXTRAORDL"'lARIA

GABINETE DE RAIO X

-
.,

.'�PARELHO MODERNO SlEMENS PARA
DIAGNOSTICaS EXCLUSIVOS DE'DOEN<

ÇAS DA CABÊÇA.:
-_...._�

ORDEM DO DIA:
Aumento do capital e consequente alteração dos estatutos soeiÍús·;, .

Nomeação de peritos;
.

Discussão e aprovação do laudo pertcial;
Assuntos de .interesse social.
'.Blumenau, 27 de Novembro de 1953.

. .

'ALICE BERING

mandante do 23.0 R. I.; drs. Vi
nicius de Oliveira e J,asé Ribe.'ro
de Carvalho, promotores da l.a
e 2.3. varas da O.Jmarca; dr . .P_
rão Rebelo, inspetor federal do
ensino; pa:stor Wulf Dubbers e

maestro Heins G�yer. ,
Finda '.1. churrasca.da., discursou

(; advogado Arão Rebelo, ctlmpri
mentando em Iflomc ·dos presen
tes (J natalieiante, o qual .agrad,,·

I ceu com caloros:o dj'scur�'.). !Seguiu-se uma vcsperaJ dan

çante lUa. séde sodal do G. E. O"
linlpieo. f<!'sla conl· qtle se enc!'r

l'OU esse progranla de merecidas

bumenagens ao aniversarIan
ta.

E, lembrese ...
Registro de firmas - Contratos e distratOs de socieda_

des cp;merciais - Legalizaçã'Q de livros comerciais, fiscais
e fiçhas de empregados - Contabilidade - Registro de
Marcas Patentes - Declarações de Renda - Etc.

.

VOLLRATH & STUEBER LTDA. - Rua 15 de No
. vembl'O,{ 642· - 1.0. ando - s15. - Edifício Bancl} "Inco1t

.

-- BL1J:MENAU --
.. ' .

EXPRESSO BLUMENAU - CURITIBA
LIMOUSINES NOVAS DE LUXO

RAPIDEZ·_ SEGURANÇA ;_ CONFORTO
End. 'I'eleg.:. Blumenan e CUritiba: - LIMOUSINES

AVISO AO PUBLICO
. .

�
O "EXPRESSO BLUIU&NAU�CURITmA". conces:;;io.dàrio d03 ser

viços de transportes coletivos em LIMOUSINES de LUXO entre
DLUMENAU

..
0 CURITmA.,VIA JAM6V!'!" e JOINVlLLE, avisa.

que a partir de 16 üo corrente tlatelitÍrá no;; seguintes horário):

SALA DE JANTAR
.'. fOI'lllt'1IpJaI1f ..._.
.'�;;'. O modemo trotaMnlo cf• .;,
'YCy fun�. femlnla.. -:T

Partidas de Blumenau às 6,00 hora.
chegadas em· Curitiba às 12,00

Partidu de Curitiba às 13,30 horas
Chegadas em Blumenau às 19,30 horas

Vendem-se diversos lotes Serviço de DOMICILIO A DOMICILIO
Situação pr.evilegiada. proxi- oFERECENDO ÇOlÍ.70RTO E S,EGUR,\.NÇA
mo ao �entro. Preços vanta� 11.. S' ê ri c 1 a s:

josos. Facilita-se os pagamen- BLU�IENAU: _ Rua 15 do Noyembro, 313 (Hlltd Hol�t;;;)
1.08. li'ODe 100�. - CURITiBA; - Rua ,ls'dP. .N'ov-�mbl'º,J Z;; ':"_-='" l"un� tiJi.
Informações com o propl'1e' A lEM?REZA ACEITA "I4GENS ESl?EC!AIS-

tfu:io Dr. Herbert Georg - R,. PJUl.A 54.wAs A QUALQUER. H.OM
15 de No,,·t6::.bro. a13 � Fone EXPRESSO BLUlI:!ENAU ..... çU!nttBA� L.'l'DA.
1581,0

>

"",�-",::�,<�"�'�P!" ..,.r�•.�it.��" ,...._�_óÕiiili_iiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiliiiiõõii�jiiiiijiliiii.jiii�iilIii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliõiiiiiiil'iiiiiiil__
.J.

.. Vende-se, por preço de oca

sião, uma sala de jantar, cs-ltilo rústico, com l1:t"2sa, crista-,
leira, buffete, seis cadeiras � l'duas poltr,onas· Otiroa oportu.
:nidade nara quem deseja·mou
tal' casiÍ na praia.
Tratar à rua Da. Bonüa.

ciD da Cunha, 51 _ sobrado.

P R E ( I S A .. S.E
De uma moça experiente no

balcãO' a tratar na l\Iodas Cha_
neI.

LOTES A' VENDA

',: -- "Nest ...s cotit·íções tomado () Ia3Stmto do ponto de vista Objeti
vo, concreto, aqui estou conlO re-

I
r·resentante do meu partido, como
r;1·�mbro da oposição,. dizendo que
" nosso Partido não tem objer;llo

I. de ':fundO a apresentar a esta ·oí:ien-
t'lção. Porque assim como el:;tamos
f;;zendó oposiÇão aos atos que' se
100S afigurem sU5cetivei� de criti
ca. temos o deV1er de cumprir as

deliberações da Convenção, ofere
cenruo o nosso apoia e cooperação

I r.a execução daqueles atos' qué �e-

I j"'�1 realmente d" interesse para o

pais
Disse ainda o. sr. Afonso Arinos

que "não podemos negar, não po
cemos ser hipóérltas�. isto é,· a

. ·cposição não pOdia deixar de ser

i justa, pois o p3is não possui um go-

I vuno de beduinos". Aplaudindo o

$ t{()vcrno, nos SeUS itccrtos, llão te ....

i mia a oposição os apodos. as :ín.íus
� tiç;a:). Mas llao rU!luneluriEt. ja.rUais
,
ii vigiJa.ncia na de"Ictiu· da5,·insHtuí.

,ç0es contra qua!qu� tSll.tath:a 'de
l;€rtul·fJ:!.t;á!J 00 crae!!l;.r ..

OS MAIS·· LINDOS DESENHOS
O lUAIS VARIADO SORTIi\o1ENTO

,Vendas em suaves prestações mensais só nas

L O lA S P R O 1 D O ( I M O

José Our1ques, José Zomer
I I Sobrinh�'.t Liene. Si�va, Lour_

'" I .. I de:; Mana da SIlveIra, Maria
r�ira Neto, Frecleric.Q Fabiano I das Dores de Oliveira, Patria:"
Clausen, Ione da·Costa lVLellin,

I
!]:ova, Mary.Alba GIYs<JrdMar-:

Ita Reis, Ivo Bandeira Córte, t!�s! MYna� .GeJ?tIl· Costa.
José Hildemar. dos Santos Li_ MIrla? Megali Silvell'a da Ro_

,;ramento, José Oswaldo Pfei- sa, Nllt<?U �dr.ad�, Nelly.Ba_
lsticker, José Paes de Faria·. talha RIbeIro,_ NaIr. 'I'erezmha
---....:.....:.----'"'-------

'

i de Souza; Nen Jesumo da Ro-
.

f I sa
.

(orador); Nivaldo Miguel
I de Souza, Oswaldo Climaco,

geria 'I proscrição dIas armas I Pedro C�lBtõdio Netto, Sérgio
atômicas e de hidrogénio, illoreenhalgh Carneiro, S'ulâmi_
coutrOlc ín!.cruacÍI:mal da 'e� t�t Tr'UP!�d; c Teie.í;inh!i

.

IsuB-él
nergla nuclear; <t 5t!pre�são ela, Mans'Ç) MUl1ii. TherezinI1a'Sz.
iJ.1"Opi!!l"luda·he!icn e a SUPl'e"�1 pogarucz. WalnÍra .Cor.deixo,
�áo da" ha3e� das gt'ande5 pO»' Walcir Borges; Walter Silva,
!el�ci",s t\!ll ie!'!'�Wrios c�tl'an•. Zélia \'lietharn da L� f,.)'Z�ui

. 2�", .

. Ç.iibral. ;s.�b�� ..... ...� . '.

".:." OJ , ..... - _.- .... , .' I .. ,��__-.u..,_�
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'DEurSCHE SrftLTE
KURZE BERICHTE

BERMUDAS KONFERENZ NICHT GEGEN
RUSSLAND

VEREINTEN NATIONEN, New York, 25 (UF)
In einem Bericht, erklaerte heute der brrtísche

Staatsminister Celwyn Lloíd, dass die komende Dreíer
Komeren zin Bermudas, weder gesen Russlan, noeh
gegen irgendein Land der Welt gerichtet wírd.

KONFERENZ ZUR TRIEST-FRAGE

ROM, 25 (UF) � Es wird offiziel beríchtet, das
Italien den Vorschlag der drei Westmachte, eíner
Konferenz der fuenf interessíerten Laender zur Triest
Frage, ofiziell annahm .. Die fuenf ínteressíerten Laen
der sind Italien, Jugoslavíen, Frankreich, England

i und USA.

FUENF TOTE BEl EINEM FLUGZEUGUNGLUECK

NEW YORK, 25 (UP) - In der Naehe des
Flughafens von La Guardia wurde ein eínmotcríges
Flugzeug gaenzlich zertruemmert aufsefunden. Unter
den Truemmern befanden sich fuenf Leichen. Es wírd
vermuete, dass der Apparat gestern 'abend abstuerzte,

GEWALTIGE EXPLOSION IN EINER
l\tIUNITIONF1ABRIK

LISSABON, 25 (UF) - Eine Munitíonfabrrk inmit
ten der Stadt wurde heute durch eine Explosion kom
plett vernichtet. Die Zahl der Opfer so11 sich auf

zweihund'ertfuenfundzwanzig belauíen, unter welchen
man mindestens vierzehn Tode zaehIt. Die Hospitae
ler sind mít Verwundeten ueberfuellt.

DEUTSCHLAND KAUFTE UEBER FUENF MILLIO
NEN PFUND BRASILIANISCHEN KAFFEE
NEW, YQRK, 25 (UF) - Das nordamezíkani

sche Gneral-Quartel in Deutschland bericbtet, fuenf
Millíonen und sechshundert Tausend Pfund Kaffee
von Brasilien gekauf zu haben. Der gekaufte Kaffee
íst vom Typ "Santos - 4"·

WIEDERSEHENSFEIER MIT HJALl\'IAR SCHACHT

BERL1N, 25 (UF)- Ueber 2.500 Angestellte der
ehemaligen Reichsbank begruessten ihren frueheren
Praesidenten, Dr. Djalmar Schacht, in Westberlin,
w sie zu einer Wiedersehensfeier zusammengekommen
waren. ln einer kurzen Anspraehe betonte Dr. Schaeht
dass er seíne Arbeit níe unter einem spezíellen poli
tíschen Gesíchtspunkt getan habe, Davon habe er

sich nícht abhalten Iassen, "auch wenn an der Spitze
nicht ímmer die richtigen Lente standen".

GRIECHENLAND DANKT DEM DEUTSCHEN RO
TEN KREUZ

BONN, 25 (UF) - Die griechische Resíerung
hat dem Deutschen Roten Kreuz durch ihren Botschaf
ter in Bonn ihren Dank fuer die Hilsaktion des Roten
Kreuzes bei der Naturkatastrophe auf den grieehischen
Inseln aussprechen lassen. Das Deutsche Rote Kreuz
hatte Anfang Oktcber von Hamburg aus 200 Kisten

I mi tHaushalts- und Kuechel1geraeten fuer die durch

I das Erdbeben obdúch1os gewordenen griechschen In
, selbewohner nach Griechenland geschickt. Eine zWeite
Hilfssendung gleichen Inhalts wird in Kuerze folgen.

BRASILlEN LEGT DER UNO EIN PROJEKT UE
BER INTERNE UMSIEDLUNGEN VOR
VEREINIGTE NATIONEN, 25 (UF) - Die

Kommission der UNO fuer Menschenrechte billigt'e
gegen fuenf Stimmen ein Abstimmungsprojekt ueber
die internen Wanderungen, das von Brasilien und mr

der'en Nationen vorgelegt worden war. Das Frojekt
wird nun der Generalversammlung zur Ratifierung
vorgelegt.

REZEPTE
KAFFEE MIT EISCREl\'1E
1 L. koch�l1des wasser, 50 - 60 gr. feinge

mahlener Kaffee, Vanilleeis, gesch1agene Sahne.
Den Kaffee bruehen, etwa 5 - 8 Minuten zuge

deckt stehen lassen, dann.vom Satz abgiessen und
kalt stellen' Ein Stengelt:las etwahalb mit Kaffee fuel
len, 1 - 2 Essloeffel geschlagene Sahne darauf ge
ben und ebensoviel Vanilleeis, das ebenfalls mit Sah
ne garniert wí.rd. Dazu Eiswaffeln reichen.

RFANZOESISCHEN WAFFELN

250 gr. Mehl, knapp li2 L. saure Sahne, 4 Eier,
Schale einer halben Zitrone, 100 gr. Zucker, 1 Essl.
Rum, 1 Frise Salz, Fett zum einfetten des Eisens. Das
Mehl mit der Sahne glatt anruehren, das Eige1b, abge
riebene Zitrone, Zucker und Rum schaumig schlagen,
dann den steifgeschlagenen Eischnee und das ange
ruehrte Mehl zugeben, darunter haben. Im gut vor
gehitzten und gefettetel� waffeleisen backen. Nach
dem Backen mit Zimt rlnd Zucker bestreuen.

HUMOR

Der kleine Karl hUit der Mutter beim Geschirr
abwaschen.

"Du Mutter", sagt er ploetzUch, "da darfst Du
aber meine Frau mal nichts von erzaehIen".

Sería candidato o

general (anrober.1

I RIO, 25 (MeDid.) - Anuncia

10 "Diár-ío Carioca" que o gover
riia.dor de Pernambuco está de

I .envolvendo o chamado pequeno
esquema. que .0 snr. Etelvio está
ar+ícula.ndo para lançar em de-

Não chegaram a conclu
são os parlamenta

res franceses
PARIS, 25 (UP) - D debate

sobre a política internacio,nal na
Assemblêía Nacíona.l francêsa

terminou às cinco horas da ma

drugada, depois (le uma ses,cão
que se prolongou por umas vinte

horas e trínta minutos co.nti
nuas. Mesmo assim, não S>J cbe

gnu a nenhuma eoncíusão, de

vendo 05 trabalhos prosseguir
logo maís,

250.000'
..Habitam a zona de co

bertura da ZYM-6, Rádio
Mirador. Vendam mais
neste fim, de ano, anun

cíando na emissora da Rio
do Sul. '" .

.Boltcítem a tabela de
preços ou a visita de um

corretor. - Caixa Postal,
61 _ Fone 151 -- RIO
DO SUL - Sta. Catarina.

eomple-
--------�------�-------------------------------------

fábrica de Máquinas e fundição "MORITZ"
A 13 d� dezembro do cor::'

rente ano será aberta ao pú
blico, nos Palácios das Nações
'e' dos Estm:bs,' no 'parque lbi-.
rapuera, a II Bienal de São.
Paulo, a grande eXPOsição in
ternacional de artes pláticas
que assínalarâ, de maneira
índerével- as manifestações
<.<rtis'l:icas á·v IV Centenário da
Capital Paulista.

Os resultados do proffcuo
trabalho desenvolvido pelo

---�---------------_---;..'------ Museu de Arte Moderna de

Queb'rand"':O ['&131-eea ,�;O"e�:a��,�o�l: c�������1�
., da Comissão do 1\ Centená,

rico já estão surgindo e são oS
n.aís auspíccsos. Nada menos

de trinta e oito países" além
da ONU, �,� inscreveram ofi
cialmente. [untarnente com al
gumas centenas de artl�tas de
todo o mundo que fízeram
suas ínserícõea individuais .

Serão apres;,;mtadas, aproxi
madamente 4.000 obras de
pintura, desenho, gravura e

escultura. Aos postos de re

cepção da B'enal estão ehe,
gando as obras que vão ser a

presentadas ao público numa

exposição já classlficada co-

1110 uma das maiores. iniciati
vas internacionais do gênero.
Detalhes relativos à parti

cipação dê cada País têm sido
constantemente . divulgados,
não só n;;:: que tóca às repre
sentações em geral, como a

respe' to das várias salas �s-

pedais. A da França será de-
ca durante Um' Congressoclicada a uma seleção de obras �. ,

lido período subísta; a da Itá-. MedICO que est:: se rea -

lia, compreenderá importan,.. zando nesta capItal.
te mostra histórica do futuris- O Dr. Heredia, que ex-

'�O. A da Inglaterra será de- n>!>rimentou êsse anti-bióti-
dlcada ao escultor Henry 1:'-, ,

•

'�oore, que se apresentará co em ratos, precIsou que
HORIZONTAIS:, 1 - Nome, cartaz; saliva que escorre da bo- t',;;m 23 esculturas, 11 em pc. obtivera resultados positi
ca (pl.). 2 - Firme, elevado; cantiga· 3 - Esc,Jlhido; conste- dra e as .demais em bronze, vos em 4 casos sobre' 6.lação austral. t - Interjeição; salvo, ileso,. 5 -- Choque. 6 - etc·. Será ainda �presentad!a Uma {mica inJ'ecão do anti�EngaEn�anado; aspecto" 7 - Em número é!.3 três; pl'anta da uma grande sala Picasso, com- . T • •

�,
. l(l=d��!.!.fft�j�".'''&JitfJJrlil�lpJlIIAmazonra. 8 - Armadilha; prazer entre despostos. 9 - preendendo dezenas de obras b:otlco deSIgnado sob o no-

Afasta, desimpede; boeiro. das mais importantes do .gran- me 'de "candimicina" élimi-'
V;E_RTI�AIS: 1 -- Baile; em número de três: 2 - SUJ;>erfi- de pintor.modernista. na a evolucão do túmor se
c,e,. dOIS maIS. um;. 3 -- nJ�ul'a; �eco. 4 - AfIrma, confIrlna; O BraSIl, ao. lado da .repre- n'"'"

'
_

a�1tIga denommaça.o· do :artIgo "o'. 5 -- Ignorante, tolo (gi- .. .,entação de seus art'stas con- Ior aph�ada dlr,:tan:ente
r�a�. 6 - S;emelhante a serpente. 7 -- Em l)artes iguais; di- t femporâneos, figurará com neste, aflrmou o CIentIsta.
vIdlr ao melO. 8 - Clamor; suste.ntaculo ctps aviões. 9 -- Le. � duas salas especiais de cará- As injecões sub-cutaneas a-
gume; azul .. lO

- Santo; determll1ado perlOdo de tempo pa- � ter retrospectivo: a primeira, I
�

, ". _

ra o cumprrmento de um contrato. � que vem suscitand:0 o maior (COnclue na. 2;a }\li.gJna letra D)

Especializada em fabricações' de balanças marca

"MORITZ", de 20, 30 e 40 quilos - Máquinas para
padarias, marcenarias, bombas de água para poços
e ponteiros, de 1 e 114 de polegadas,

,-

- Oficina de estamparia e fundição �
Projetos, 'Orçamentos e demais informações na Fá
brica:
Rua Uruguai, 30 - Itajaí - Santa' Catarina

U"'&
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,.. impuratantea da, moda. atual, te-
O GATO MORTO __ A boa velha era couhecida no seu quar- vou certas pessoas a neles pen
teirão, em Nápoles, uelo amor que dedicava aos bCllOS. Tinha sal" comer um' preserlte d>e Natal.
tola um gato. entretãntll ql;t� era a sua paixão. BCli por' isso tm fabricante' 'de Londres é de
uma desolação quando, ào amanhecer, ela descobriu ao pé da. oplníão que um conjunto com
escada o bichano morto. Imediatamente tomou iodas as pro-: préendendo chapéu e regalo de
vidcncías par" cnter'rar o bom amigo - mas não um ént�r- pele é um pj-esent.e Ideal par\\.ro ccrnum de an.lmlll: um enterro .co!no de ��nte. CoI.o:ou' uma jovem debutante; esse ccn
':1 ca�aver no meio da sala,. num eaixao, entre quatr;? eirros. junto> pode custa!' lID�CÓ 'e- fazer
�l:!lefol:10�1 �,.um, pad�'e amlg�, .J;led nd,? extrerna-unção. pa� f;lTande vista. uma. v�z que seja-l!m, am�go " A. �a5'a.mortuaria,.. pediu �,:m ciVro� Qu�do cOnfeccionado l;!e um vclhq C3:o ,'sacen:lote �hego�l, .!}OllVe q escandálo. AI ,0 POVQ de;; .b�urrn saco' de boa pele _. zibelíné oucongestíonou o trânsito. Vela o carro da Limpeza Pública e

•

levou o bicho morto:
. , . ..'

" ��'
,'"

DESCONFIANÇA' - Uma senhora, em 'Dl1sse1dorf, fõi à policia e pediu- que investigassem a identidade do seu marido.
'E' que durante a guerra ele fôra preso 'pelos russos e ela perdera iodas as. suas fotografias· Há quatro meses aparec.eu um
cidadão com .« nome 'dele. dizendo,·se rl!llatriado, Ela fez-lhe
multas .Iestas, llUSSOU a viveu com a "m2.rld{l". M:ls agoradesecnrla que uhomem não' é "Q mesmo" - talvez "seja ou-
tro", .

'
"

.

OS GEMEOS,- Uma pobre mulher árabe. em Tetuan. deu à
luz o primeiro filho, mãs não roi feEz no parte, porque. apesarde' todcs os esfcirçJs empregados velo médico assistente, em
pcucos 'minutos v-2b a falecer. A {·_·milia .pr·:.vidgnc;ou o en
terro, No momento. porém. el'l1 que

'

colocavam o cadáver no
caixão. eis que verificaram O' nasc íniento ae um segundo' :1':Ih'. eausálid,::; eúorrii:e_ .espantó .. Apesar 'de tudo,

-

as 'crianças
passam. bern; .

.O COMEDOR DE OSTRA8'- .Juck Swinbourne, um austra
H'�iano de 40 anos, reivinqicou energicamente. o título de
campeão -mundíat dos comedores de ostras. alegando, haveringerido . em .17 minutes. na presença de mutta gente, nada
menos de 186 ostras. O juri. em Sidney, já estava .propensoa �ntl"egfl.l:-lhe o titulo. quando apareceu .um outro, I} sr, Char-.1c.s,Dervent, que �.e propôs a uma jirnva �ecis�va .na dispu,ta do camjieouató eftrayagante. Dizia ele que' SlVinbournec'liili_ayámdo-'_�ra _verd::-�, mas jaínda �ast,iga�a as ostras,
nao llOd�ndo' ser carnpeao. :i\iârcaram cntao a hora da provado sr- Dervent, perante grande assístencia, curiosa diante doestranho campeonato. Pois o sr, Dervent, ganhou mesmo o ti.-tu]o, �ome�dQ�' 312- o·str.a:, em !lOUCOS minutos, sem mastigar.

"'�,):�'J>.�����,._;_�x:�-,.,,�.�s..,�";'���'S.""'_����"""'_-i:!i}.�OIlIi.OJD.!l!, .

i �' f AJU:lli<;§ E ULCEBlt�
�.- O�Mi PIUl;NAS: cura .. sem epel'l\ç!. .

lmSI'lI'.l'S!AS, FRiSA0 DE \'E!'t!TltE, Cm..I'l,Jti,
4.��:.i'>tllANA, fj8SiiRAS, COCEIRA NO· ANUS

C{Jta;lÇl\.U, l·ULM()�;S. &lNS, Rl&.s!GA FIGADO

I
I
I

mais artística. Existem jar- !

ras difíceis de serem arru
madas com flores, em quo
essas não "param", tendem
sempre a cair papa um Iadc
ou para outro. A melhor
solucâo é colocar no funda
um '�upórteI:)ara as flores, I -.._-....".-�---�-"'-�

{"ÉRIDASque você p::;C:erá fazer facíl- \ Espinhas, �lanchas Ulce-mente espetando uma, série
I ras e Reumatismo

de pregos no fundo de uma. EI.IXIR DE NOGUEIRA
latinha de conserva �c<:m) I

.

'Grande Depurafive
as pontas para dentro da la- do Sangue
tinha), dep�is derretendo I�nf1 pouco de chumbo e der-
ramando sobre (', fundo,!
numa camac' a de meio cen-!
timetro. A l::tinha f:cará'
l)em pC3ada e ,)$' pregos não'
·.se· desprc:Df:erão.

Esse pequeno aparélho I'(olocado no fundo do jat:ro

I·.ljuda-la-á-a colocar as fiO
'res na posiçãó' qu<: quiser.
Pri'cure cortar os. talos' 'I:ias flores em tamanho pl'o-

porcional a jarra. COTte-D� �
'::0111 uma gilete bem afiàda
e não com tesoura. A tesou'
ra "esmaga" o talo quando
o corta, impedindo que a,
água circule pela haste e Ifazendo com que .as flores

Idurem menos. .
".

PER S II M E N T OSE' uma boa idéia, 'tam- ."J-S�l'.;rn convencido de r.eco- bem colocar na agua da no-:1!:,·c.er no perfil de uma . .

I
Não se pode !1retcndcr mnntanha o perfil de Napo-

rClra um comprimido de as-
te!' talentc" qua:l'::lo se (:; leãoJ. pirina ou uma colherin11a,
l11lÚO cuILo. comu não se . de sal, para manter" as flo-

O.'" m:u'iclps ela- .': ,''''', u' llleres 1'es 1)01' n1al's t"mpo E' upode pl'ctcnder saber t.JCar ." . J ." -

'. .... , 0-:
piano, quando Sp é capaz

feias parecem sempre dl� tra co�sa, quando menosfo-,
de escrever à miwuina.· I z·��.�-nos com um olhar. mo�'- lhagem houver dentro da:

•

t j lendo: "Tenha paclcnc!a gua, melhor estarão aI) flo-1I� s:':ll1pre �dgu-em qHe ...mas veja ..

' qu:.l!lUO eu ares, poís teriío para si toaosacreél ila ver no 111a15 hunüJ- cClulwci não era .l:,sim ... "; (l os sais. rn.incrais que conte"de fato qu�) lhe (H�[l'espeito que basta pal�3 despertar ·nha o Uquido, Sem ter quéalgHma coisa de f�xcepcio" em nós solir.laricdadE e sim __ ·clividí·los com as folhas,,·
nal, como há sempre al- patia.

f Ia, porém, um C8rLO nú
mero de princípios rara SE

poder arri unar um vaso corr
arte. Primeiro.. é necessário
que você tenha ,go.,to na es

colha das flores. Antiga
mento era imprescindivei
que cada jarro tivesse urna
o exc1usiva qualidade de
flores. Em um ceIes, colo
cavam-se somente rosas; só
rosas vermelhas, noutro 1'0-
sas brancas, margaridas no

jarrão da sala e miosotis na

jarrinha chinesa da pentea.
deira. Hoje, admite-se I.
prefere-se juntar variás flo
res numa so Jarra Conse .

f�'ue-se uma decoracào mais
�legre: mais exuheral1te,

jovem Rudi
comércio local;

-,-- o jovem Paulo

A Primavera f O Lar
E' certo que nào temos es

tações tão definidas come
outros povos e p"r isso mui
ta gente n.30 se dá conta dE
que estamos na Primavera.
A Primavera é para nós
assim como uma passagem
(:0 inverno para () ve1'50

. Uma estação em que os dias
quentes se alternam com o:
ntais frescos. Em que
r.oites são quase frias, ..

Pois, aproveite C' Prima
vcra totalmente, Iorrnand,
t>il1 sua casa, mn an,oíentc
fio. ido. Coloque jarl'�"� c;)r�
:í]Ol:éS nos quart.)s, lla .sal<
de e1'tar, s,bre o <:'!X:l.rado�
c :'>10 centro da. mesma 4a

FUGm AOS V ICIOS

seu

sala de refeições.

--Dít ARY TABOROA-'

I
�� 1ii1!!:'I)lCO JJ:Sl"EClJU..JSTA --
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D,ig,antes;co de domingo à tarde em nossa cidade
demarehes que vÍI!ha man: pais, quando na realidade des individuais de seus e� x ses na Itoupava Norte, con- nárío, por 4 X ,2, COi1s1ituin-13 r:esforra, embora reconhe-] Palmeiras x Caxias, esta
tendo com o �axias Futebolllla�a haviam decidido a res Iementos, nenhuma outra tra o Guarani. E' ínteres- do-se a partida de domingo cendo no time de Teixeiri-' a sensação da tarde do pró
Clube de Jo:nvile, para 2, peito, embora se 'mo,stras-:, equipe lhe é superior. ,PDS- sante frizar, por outro lado, ii tarde, portanto, num <f- • nha um antagonista pode] xrmo domingo esportivo nes
efetivacão de um encontro sem os próceres esrneraldi- sue craques-de muita classe oue recentemente o alvi-ne- contec1mento de invulgar rosíssimo. I te município.

,amisto;o em Blumenau. 'nos muito interessados 'na à' disso-póüde o público 10' gro da "terra dos prínc.pes' significação para os despor-
'

�-------Circulavam mesmo ruma vinda do onze de 'I'eixeíri- cal' se cer-tificar, por ocasião sobrepujou em seus domi- tístas blumenauenses, pois
res nesta cidade, de que as nha até cá. da apr�entaçijo. dos caxíen- l1i05, Q :Campeã,o do Cente 05 períquítos dispostos
duas eonheeidas agremia- Para surpresa, de todos ----------------------------------'---------

cões .haviam assentado pa- nós, surpresa bastante agra
fa o próximo dia 6 a peleja dável, por sinal, todos os
entre seus quadros princí- obstáculos foram vencidos,

concordando o clube blu-
rnenauense com as exigen
das de seu co-irmão de Jo'n
víle, daí não mais existiram
quaisquer dúvidas sobre a

realização' do prélío, depois
d'e amanhã à tarde, na anti

ga rua das Palmeiras.

&té o n10mento da interrup
z nha. bem como nIgtms tor- çãc. vencia por lxO, tento de

cedor0s. mais.ex.altados. .

' SChippmanll, 'aos 17 minutm,

,

O .m.l�l1on . ms:der �lvl-�'t!�-l de jogo, m�ndand,o 11 bola às
.de pdSS"U boa p;lrte d,: �eleJa ,rédes, depois de te-IH largado
n !ll'01!oear o cenh'o�llledlO nI�, 'o arqueiro Cazulque. B.:ra ar

vimgl:o: procurando atillg�-ló í:ecadaçãó proporcioiHin o jo"
em varIaS ocasroes porem go: Cr$ 2.275,00.
üeu-se mal. Recebendo uma

entrada desleal de seu adver';
�lÚ'i,(), isto nos' 33 llliúulos da, ------

fus� fina�, iiTito!1�l,;P, t'!U1.and,')!
, C"' O lII"'tI""Ii uni" C a. � � Olravar luta corporal cum IIo�, .&. I. lf

.� u.

���J����' j�ll��lc;' 1;:1�: �dsd���::�
,

' A COMPANHIA BO,AVJSTA DE SEGUROS .. llu;ursal Paraná-$fa
ra's do campo floresti no, ,lllS�

I (ilfar:ina,., estebelecida à Rua 15 de Nov., 266 .. Edificio José lourei ..
lamente onde se encontrava ia maior parte dos ad2p't.�s da roo 10.0 indar"r End� lei.

,
"EIMA" .... ( U R 111 B A,

l�;����:�ã�e��:� �:st:�teT���� ,comuniça us seus dislinlos clientes, corretores e Amigos que mll

���i;:i�i:i�::�e °a::!'��;�rp� II dou, seu, ·escritório em 'Blumenau para o prédio Paulo Scheidemanlel,
vários pOlmlares. , à Rua 15 de HOl8mbro, 8.0 810 .. 1'0 andar sala 2 .. ondf! continua

\'
. '

� , .

atendendo, denlro do horário DOrmir!.
-

-
- �

. (ia. . Boavist a de Seguros
Escritório de Blumenau
Caixa Posta Ir 253

-- Telsf(m�:, 1161
. Elld�Jet: ETMA __

blllmen3uens �

no match
Trata-se, .indubítavelmen

te, de um espetáculo de pri
meira grandeza, destes com

os quais costuma sonhar o

torcedor que comparece as

síduamente aos nossos cam

pos' O esquadrão caxiense
é uma grande atração, ain
da que existem 'alguns pon
tos fracos em suas diversas
Iinhas, Vai POÜCQ. a pouco
adquirindo conjunto. No

que diz respeito às qualida-

-gros e alvi-celestes

desen-I' periodc,
inicial. Na etapa

rolou-se no gramado do derradeira, se bem que per
CJube Náutico Marcilio tencendo a sí o domínio to
Dias e foi presenciado por", tal das ações, o Naciona]
um público que deixou nas 'anotou apenas mais um ten
bilheterias importancia a- to, dando-se ao luxo de rea

proximada de 8 mil cruzei' lizar arabescos e filigranas.
ros. Os visitantes, atuando Mirôca 2, Nezí e Gílber-
',eh1 campo de dimensões to foram os construtores do
ma's amplas e em muito píacard. Não agradou, abso
.melhores condições que o Iutamente, a arbitragem do
da F.C.F. te lambem do Pal- sr· Horácio Alves Pinto, a

meíràs, apresentaram exce- linhando O Tiradentes:
lente padrão de jogo, ven- Pedro Paulo (Cli'co), Fu
cendo merecidamente por sks e Arí; Déo, Mário (Ben
larga margem de pontos: 'to) e Lola; Chico Il: Caleça,
4 x O. éê:' Krause, .Razini (Bétinho) e

Moringa.

Dando prosseguimento E
série de jogos que vem rea

.Iízando em Santa Catari

na, o Naeíonal d:'e Porto A
legre exibiu-se ante-ôntem
à tarde na cidade de Itajaí,
para onde seguiu afim de
dar combate ao Tiradentes,
vice-campeão. da entidade

praiapa ná pr.es(3nte, tempo-
rada. :

O prélio entre

R:ID'IO TECNICA .. nGL.OBO"
,(Uoupa Sêca) A equipe tíradentina con

seguiu equilibrar as ações
no 1.0 tempo da luta, mas

i) arqueiro Pedro Paulo paz
tudo a perder; sendo mes
mo o culpado direto de dois
dos três goals que os nacio
nalistas assinalaralli já no

,Espec.ializada em concertos e montagem de receptores,
comunic� a seus amigos e freguêses que possui t'oca_dí5� FAÇAM SEUS

A N U N.,C lOS

NESTE JORNAL

,'.
"

• Benjamim:Margarida
' ,.," _

,

.

«lnaUIUrar,á '

... O '

..

' clássico ,Palmeiras x. OlímpiCO
lOS relletores· do estádio da Ala eda Rio Branco»

monstr.ncão. l)Uf 'Outro lado,
do quanto tê'in em considera
ção o Palmeiras E. C.. �iv�l
'dt tantas f;' tão memoravelS

jornadas espol't'vas. mas a

quem -está o Olímpi,c.J ligado
f.or l;7!{·(1c.: d1,1' siüe-er:-l. ar�l izade.
_'

Por>ntjs abord�,d:). a res

peito do ássunto ('ln apreço.

afirmou o sr, Benjamim Mar-' tomada há t,emoos numa das
garida: 'costumeiras reuniõe" da D're

ioria ahTi-rubra. foi lavrada.
"Inaugurará (1 clás;;ico Pal- €m ata, nã,) existindo, por

mcil'as x Olímpico cs refleto- tanto, qualquer dúvida s:bre \res do cstádin da Alameda R. a confirmação da n'yíicia, que
Branco, em janeíro prÓXimo".! será recebida com jnstíficado
Deve-se acrescentar, por ou- I jubilo pelos desportistas blu-
11'0 lado, que esta deliberação. lllEnauens_es.

- - --- -- - ,---.-

Já tivem.os oportunidacte de
l}OS reportar, através uma en�
trevista, concedida à reporta
gÓTl de "A Naçã:l" pelo sr.

Benjamim Margaridél, sobre ()

I andamento das obras,. qUe se

II i��oc��saX�a�:ei:a�ioaB�i����
ck:ntre as quaiS sm'ge a da

. :luminac:.lo do camnc de fute
I hoI (0111) ;:, mais importante,'
I 'prcsseguindo o empenho dfôs

I mento;'es .do Gremio �sport'-
I vó Ollmplco no sentIdo de
conclui-la dentro do meT:1)r

I' espaço de tempo p.8ssivel.
A escassês de fios, em nos

i so comércio, bem como em

'i iodD Ó país, tem sido o maior
I jmpecilho com que tem, d�pa! l'ado oS homens que Ol'lenlaID

oS destinos da simpática agre
miacão da Baixada. para le
var -a bom termo tirn empre-
0r.d 'm.ento de alta significa
câo nara .o futebol, de nossa

{erra� mas rã ') seria este obs
táculo, ;;',.t_ ois, de tantos ou
tros já vencid.os, que iria en

. �:travar R, boa ,marcha dos tra-

I halhos pal'a a cOnS,ecução de
'um iàeal a que se produzi�

<

J rum desportistas cujo intuito

� ,

)lã,) é outro �lel�ãJ ri de reser�
� í "L1' a� assocIC�tlon de. Blume
f ; nau diaS gknosos, dIgnos do

f I ,'enome que ,já alcançou em

� I �()do C? Estado e fora de suas

! � irentelras. I'I Em janeiro, o mais tardar,
'tleverã,o acender-se ,OS refie
i tores da praça de ,esportes al
I vi-rubra, para orgulho não só

I
dos ;;tdepks do "nu 's queri
do", como do púbhco desta ci
dade· " '

Sua inauguração, como ge-
ralmEnte sucede, não é mo

tivo de maÍóres preocupações
'para a :;ilta direção d:,l 'Grc"
ll'ÍÍO Esportivo Olímpico, isto
porque não é p.ensamepto 'da
Ulesma assinalal' 'a passagem
do br-ilhante e significativo
acontecimento (;OÚ1 a, presen-
ça nesta cidade de qualquer
equipe, dc futebol famosa des�
te hwmso BrRsiL O campeão
f's-tól,duà1 ,de, 4!), c,' lllLm gest'J
que bem defíne o' espírito de
comprE'fusão ,c cordi<)lictade
('aqueles que ° estão dirigin-'
do, programará para a noite
:fest'va da inHugul'é,ção um

espetáculo que é nosso, t30
do agrado de nossa gente,
é:�ja, um, clássico !entre os

maiores rivais desta, regi�o.
Não é preciso dizer que são
El�s Palmeiras e Olímpico.
Quizesse o alvÍ-Tubro- trazer

até cá um Vasco da ,Gama,
l�lamelJ,go, Vluminense, Bota
fogO',au outro quadro de pres:- •

tigio da Paulicéia, poderia fâ":
zêlo sem receios de qualquer
fracasso

'

financeirQ. "Optou.

I
contudo, pelo lado mais

,

iI

conselh�vel e. prático;da ques�
tã:). Apos CUIdadosos estud�.s(
chegaram S.eU5 próceres à con_':
c1usão de que, pe1a sua tra
{tição, 'pela influencia, que
É:'xerce sob!"c a maSSéL torcedo.
1''3, bhJmel111u!:'l1ti'J. é digllo ',o

� u T.i! '1!1 fi V I c1assieo citadino de mal'car o

J f; O R � l!2 E,u e
1 inído de uma nova f�Ge, tal-

'J�a'""�"������' a..=;�::"-..P�::���'� t:::�����&;����l���d�:a _
� __b,�_

s exaltados no pré
Crnz x Floresta

A
MQLESTIAS DE SENEioRAS

:Dlt RENATO (AMARA
Ver

Surpreendido em seucampo o campeão da segundond
forte I rivalidade

entre d�)js ch:bes, Amh�s os indisciplinados
______-'-_____ rOlas quando a mesma tem seus foram imediatamente expul-

Ilunites ultrapassados, deve �os pelo árb�tro Francisco

lf1�recer imediata reprovação· Bcehm, que felizmente não

Isto vem a propósib das tris-, foi vítima de qualquer agres-
ocorrencias ver:f'cadas cão. Apesar das garantias da

dom:ngo pas3ado em Rio d) ri-Ls pelos mentores do Flores.

'l'c.st,�, GUel,'! se encontl'ar?m I ta_, os j?gadores Cl'UZll1_UltillO<l
mci;; uma vez Flore:::ta e Ve- ca,_, nlalS retornaran1 a can-

1'a Cruz.
"

I (ha, dirigindo-se il11ediaia�
A flnalidad'e do C'otejo foi í mente aos vestiários. O juiz

completamente desvirtuada, ! u;perou' os minutes regula
pois o mesmo não eheg.;u ao; meÍüâres por sua volta, de
s,:'u término legal, em conse- darando vitorioso o campeão
qliencia d,e um "surllrú" no da S.egunda n:v:são. por de.
qa:ll cumpriram papel sHHel1- sisienda do adversári,). Este,
it; os plaiers Honório c Lui_

fçggr ncy Bcqroíl Qvl��,dQ tipo

"PoplJbr" (mi�tl)s), t:gm cle�co,!
to oflóQI de iS'!. sóbro a� t!lr�,

fos,aVARIG,� tombjm Q pi�

ara
.,

Ias
-

Rins que devem eliminar todM os

traços. de su.ostoncic..s: tI")Y:cO� ou imo
purezas 'do organismo, estõo permitin
do que um excesso de acido uFico S9

Qcumula e penetre em todo orgarlismo.
A falta de cumprimento de suo tare
fa por parte dos rins é a causa fun
damentai das dõres na cintura, reu
mo+ismo ,e irregularidades urianrias.
Este acido urico rooidamente fôrma
erisfais agudos, que se alojam nas esr

ticulações, ceuscndc ti suo inflamação
e rigidez, as cruciantes dôres do reu

matismo e outro s males do sislema
urinaria. O iratamento apropriado de
Ye fazer voltar os rins ao seu estado
normal, afim de poder ser Iiltrado o

Qddo urico. � por isso que que 05 Ptlules

E

De WHt conseguem do.
alivio permanente ne s,

mais rebeldes casos, A�
Pilules De Witt atúam dr
retamente sôbre os rins,
devolvendo lhes a suo a

ção natura! de filtros das
ir,npurezos do organismo.
A venco cm iodas <IS

formacias,

ITT �Pll as
Para os Rins e a bexiga

EM VIDItOS DE 40 f 100 f'liULAS. ,... O GRANDE f MAIS ECONOMICO !

G aranyVirá- O

c/e Joinvi,e
a nosotrrs ,1 r-portun idude de

presenciarmos uma exibição
do caí.ogor izado "Lvc' bugrí;
no. voltou n insistir junto ii

rua dtrcção no Felltido de que
ücasse (.)c::-;pntada a realização
de uma part.ida amistosa.' a

qual. segundo esclarecimentcs

�lue nos foram prestados pelo
(liual rcspol1savel pela secção
dc basq'l'(�1,e do Ipiranga, será

efetivada a 5 de dezembro, na
quadra da Itcupava Seca.

Apesar (il_: anunc'ada, após
o térmluo dos '.'ntpmlimenim
'.rdre :JS duas agremiu;õc;;, lliio
ponde ,�, púlrl ico an.ant» do

bola au cesto desta cidade ;Jl;

sistir nos pr-imeiros dias de

novembro o encontro entre (J�,

quintetos da Sociedade Re

creativa e Esportiva Ipirang'·,
local e do Guaraní E- C" d:!

,J.;jnvile, em v'rtude da ccmu·

11icac.ão de última hora do::;

,:irigentes do campeão es'a

dual dt' 53, sobre a impossi
bilidade da viag.em de sua re

presentação a Blumenau.
O clube da Itoupava Norte.

tl�ndo em mente proporcionar

Apuramos ainda que o GW!

!'fll1Í já confirrn,ou por tele

grama sua visita à nossa ci

(Lde, no dia acima ap:mtadJ.

a 50úde

Seu filho corre e brinca o d�a tlJtlo ... e,. a. hO.te, �.]t1a�do o

eansaço é grande-. ele repm.!SB e dorme. Mm;! que� na"'· !lOra§

em que êla brinca. QIler nas horas �m qr;'=' �}e Oll!Olf:t.
milhares de pequenos iilimi��cs de S'ld gati f': h'.itl .JHilD.1 -ell!:?n�

dosamente... SDo os ;..�r;ne!.'õ, �l!Jeo .G'3U!pre � lrJOme-nto

np6� mOillt:'urto _ mo�ht!f1nta.m-§�� pr::.ra. ti�\iI' .

de N, u. iJ�ga",
nÍ3m1J o n'imento quo tlev, ria 'hr·lbe mats IOTl;ll e illlllno.

Cabe a VOCt\ (fue é sua m:19 e (> f'sda�-ec!0a. ti: fendê-IIJ,

Livre.o dos "crn es, ,ando·lhe LICOJ-t DE CAC.\U XA

VIER _ um vern1ifugo de a';)l!} moderaria qlle deve

ler tomado por tlidas f:.8 crjan�'aq P!n idarle 6t-colar.

';610. «;l(jtl, o �vd! � �

LICOR DE CACAU XAVIER
Completamente inoferuhto pOfn o or�rCit1i-Sl11?f.� J;")

único que pode �er fCOl",do em r'1VO���tP� epoc�.

sem dieta ou purgante! De c6stOQgrl.'ltlClveL
não contém óleo o não irrita o intestino

Infantil. Émpregodo no Bra.n há mal> de
SÓ anos.

'

LICOR DE CACAU XAVIER
«'o:varmifuf!,o rl� tOnf1cH'!ço rlN mas bra5�!e!n:d

I
mnsVWi'l'íTd'fj tiGifr"'-<i')"t
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Nos dominios da arte e

cultura, esta cidade vem se

ímpondo no conceito da 0- genero,
piníão pública estadual e causou a

mesmo nacional. como um 20S vis:tantes e amantes da

I Esse importante
. Catarina, cucc, Belmonte M'randa,

, e curto- f pois. 1 los Leopoldo Kraemer, Carlos
centro d-e civilização bas- arte fotográfica. ,r "!"'r�ame1 em c. I Em regosijo ao acorrtecimen, Passoni Junior, Dílma Ana
t�mte -acerrtuado. I A referida exposição teve

I
com a exposição filatélica to, os novos ccntabítstas man; Andrade, DeIton Luiz Lebar

Em se falando
-

de arte,' por finalidade a escolha dos e de orquídeas, reunirá o darão celebrar missa em ação benchon, Dorival Gonçalves,
Ih t b 11 de graças, naquele dia, às 8 Dóris Therezinha da Silva Fü_

uma das instituições que n.!� Ol:S ra a lOS que par- que há de mais Irrter-essarr" horas, na Catedral Metropoli- ria, Edison Westphal, Ed'ith
vem contribuindo grande- ncíparao do 2.0 SaIao In-I te te artístíco, o que, natu- tuna. 1 Gonçalves da Silva d'Avíla,
n.ente para o maior desen- te�n�cional. de Arte Foto� i ralmente, virá consti�uir A entrega dos diplomas aos Eduardo Mario Tavares, Fr'an;
volvímento e progrésso cul- gráfica, cUJ� a.bertu.ra tera i um espetaculo deveras nn- contadores, quo terão pa·r pa-. ] cisco 'Hegldto Amante, Fran-

1
.

d 28 d d d
ranlnfo o rJr.::!fessor Osmar I csco P. Braga, F'rancisco Pc-

tural da cidade. s'em duvi- ugar no proxnno la o press'onante e digno Ia a -

Cunha, será feita às 20 horas, . (Concltle na 2.'" pAgina. letra J;:

da é o Foto Cl�be de Bhi- corrente, sábado, às 15 ho- míração do público blume-

- "Contínuaremos a r'e- J

s.stencia, até que o governu: repelida".
resolva rever

menau, que recentemente

realísou, na Associação Co
mercial e Industrial de Blu
rnenau, uma exposição de

NESTA

ANUNCIEM

FOLHA

nauense.

Tanto a exposição foto

gráfica, como as mostras de
sêlos e orquídeas. ficarão
abertas à visitação pública
até o dia 4 de Dezembro,
diariamente, das 14 às 22

horas, com excepção aos do

mingos, quando permane
cerá aberto por todo o dia.

Digna, po.s, dos aplausos
e do apoio da população lo
cal a belíssima iniciativa do
Foto Clube de Blumenau,
que, através das suas ativi
dades artísticas, reafirmará
o alto conceito de tradição
cultural de Blumenau.

Inaugurou-se ôntem
«Escritório Heusi»/
decoraçõds artisticas

o

de

Agentes
lutam contra
Esclarecimentos de um

����
�

Iyp .. 9 §
�

RA'DIO JARAGUA LTDA.�
- Uma VÓ21 Amiga em • �Seu Lar t.
151C Kc. - 198, 6mtrs. �
Diariamente das 7 às t!22 hOras �,

. .. . �
�"S.."'���':.'4��

Ingeriu
esfaquear
'Aotivu: a IRulher

RIO, 26 (Merrd.) - Todas as a- po foi cnccntrado na Ponta do Gl'a- 1 ontem, em Ilrihas gerais, o depoí
tençõcs das autoridades policiais !:oatá, mento c'a cantora Iíríca SlavclJ. Ni
do Estado do Rio estão voltadas Três delegacias (c'e Ordem Poli. calava Velitschkova, mais conheci
para as diligencias contra a orga- tica e Social, de V;gilancia e .do 1.0 cZ! como Gloria Veli. De fato, a

nízaçãc terrorista VMRO. formada Distrito) e dezenas de policiais c's- cantora esteve, sem ser 'intimada,
por i�gosIavos residentes em

nos-I'
tão em grande atividade para des-. na Delegacia de Vigilancia, tendo

50 pais, c sobre quem recaem as cobrír- os crimes da organização bem prestado depoimento.
suspeitas da marte do' pedreiro I

como para desbaratá-la definitiva- Não negou que recebesse em sua

Franjo Tonicic, ocorrida há cerca. rrénte, resídencta, na rua Conde de Ubá,
CC um ano, no bairro de Santa Ro-l O DEPOL'UENTO DE GLORIA 43, na Muda da Tijuca; compatrío-
sa, e de Branko Ivaníc. cujo cor- Adiantamos em nossa edição de tas seus. Contestou, no entanto

fosse seu domicílio centro de irra

diação da V.M.R.O. Disse t�r nas

cido em Sofí a, na Bulgaría, sendo
uma espccíe de protetcra de seus

contarraneos, que aqui chegam de

sempregados, arranjando-lhes colo

cação. Citou o nome de dezenas de

ccmpatríotas que conseguiram co

tocar-se graças ii sua interferencia.·
F'Inafizarido , declarou saber pela

leitura .dos jornais que a VMRO é
uma organização de comunistas,
tendo ela verdadeiro pavor pela

� .

toxico depois

.
Constituiu-se um marcante

I
Allende, presidente da Asso

acontecimento social a inau- dação Comercial e Industrial,
gúração, na tarde de ôntem, Fre, Ernesto Emmendoerfer,
à Rua 15 de Novembro n, _ .

Diretor do Colégio Santo An,
1374, do Escritório de Deco- tonlo, Frei Waldemar do A_
rações Heusí, que funcionará maral, .advogado Arão Rebe
sob :1 direção dQ jovem blu- 10 e outras autoridades e fi.
menauense, sr- Rubens Heusi. guras representativas da so-

O ato inaugural foi presidi- ciedade local, alem de nume

do :-·elo sr, Hercílio Deek.e, rosas senhoras.
preí.oíto municípal :e contou Em seguida ao corte da fi
com' a presença dos srs. Ingo ta símbolíca. procedeu-se a ce

Hering, presidente da Câma- rnnônía de bênção do estabele
ra Municipal, Federico Carlos cimento, por Frei "Valdemar

Amaral-
No coquetel oferecido aos

presentes; nossa reportagem
teve opcrtun'dade de ouvir as

mais Iisongeíras referencias
"ôbre a modelar crganízação,
que impressionou bastante as

pessoas qu� comparcceranl ao
ato.
Ao sr. Rubens Heusi, que

concluiu um curso especiãliza
do em dEcorações e publicida
de na Capital Federal, os nos

sos votos de prosperidades
com seu escritório.

a espose
recoDciliação.

propn«
pão qUiz a

RIO, 2.6 (Mei-íd ) - Após ten

tal' matar a esposa, que o aban

donara, a golpes de facão, 'em

Ria.chuelo, um operar lo ao ser

perseguido por }:'Jpulares Juge·

�iu yiolenta dose de .um c('.�r{)si
\'0, facelendo instantaneamen
te.

Djalma Fernandes da

de 40 anos de idade operaria,

C'J-lfOi
internada. no H. P S com te c'Jutrina moscovita.

miciliado na r�a Vista Ale_gr,'. rímentos no toz'ax c. no pescoço,
ESCL(I.RECI!IfENTO

16, em Catumb], casara-se ha a l fez remover o cadáver para c V.l\l.R.O.
gum tempo, com Dulcinéa. da r. M L

-

Silva, de 24 anos, nascendo da
mente ii DelegQcia de Vigilancia o

ss Modero' 1eJ1;:0, encarregado de
u.nião, Cl.éi.a. e Clenair Ma.S paI" r A autoridade a.preendeu !l.um :Negocios Exteriores do Consulado
mcompabbllldade de gcn,"S '2( dos bolsos tdo·'Sulcida criniin"'�' c'<l Iugoslavia, que se fC.zia 'aCOll1-

pararam�se. A mulher levando a'
. um bilhete que esclarecil.!- seu panhar pelo jornaiista Jasa Almu:l:

duas crir:nças foi 'mOI'ar com

r gesto.: _"Vivemos em ccnt.!'aste.
l da Agencia Tamjuc, Est·�, aliás, foi

dU�s amIgas. 'Da rua Almeida Dulclllea F'Jr culpa c,'clusivil-

i
G inte;rprete, -C'r�

ReIS, sem numero >em Cavalcan I mente sua, de Alfa. e {le Adir, O sr. Montero d,,-clarou que COlU

�e '. vejQ....me obrigado a de-íxaj-. mi.- .rarcceu â Delegacia com o intuito
TENTOU RECO;NéI� I nhas filhas na orfandade, pai:;' de' cOlàborar com

.

as autoridades
LIAR-SE I não hit outra solução, a não ser poUcials, vi�ando-Ihes fornecer in-

..' I liquidar com a tua vida: e conl a formações � respeito da agremia-
Atualmente Dulcmea encontra- .

h" ção terrorista.
v'I.-se trabalhan-do na r, . S- o 1

mm. a p:Jrque Ja cansei de ten-
Não queria interceder em :favor, ua • a \ tal' a no!>,sa.' ']' � ·U. , ..

B€nto, 3, onde era procurada cons-
.

<, 1 eeonel laqao. �,� 1.... ,

tantemente pelo esposo. Este. preferIU,voce a cmnpanhia de

tentava p3rsuadi-Ia a voltar pa-
suas amIgas aventureira ..

·. Ter-

ESPINHAS,

A 5,
ETC.

PARA FERIDAS,
,(

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
-F R I E J R

Na manl11i de ontem, mais

Repatriamento d a ima gem
de Nossa Senhora do Brasil

todo ocampanha em país posa. tr"milllindo tambel�1. pato '\'.
gredi-la.. Novamente int.el'VieúLt'J
os vizinhos, tendo- Geraldo se l·"�

tirado de casa.

Repertussào da

tin.

Outre. excelent"" aquisi. f
Centenário em providenciar

��;lO acaba de faze!' o Pal- a ass'natul'a do compromis
ú1e;ras Esporte Clube, a do �,:) entre as partes inte�e�,médio direito Rubens, para sadas, o qUe se deu no 1m-

3 temporada de 1954, O

re-I
cio desta semana.

ferieI;} joga:ior, que a prin- O'timo emprego cúnse

cip' o veio a Blumenau afim I ;.!:uiu o Palmeiras para o jó
(ie se submeter a um perío' vem player, constituindo
c'o de expenencias na Ah" �eu '3nganjamento um re"

lneda Duque de Caxias, re� forço a mais para a equipe
velou desde logo possuiJ.: c-smeraldina, que alimenta
bons predicados técnicos fund:.::das esperanças de re

para a difícil posição que o· cuperar para Blumenaut no
cupa, daí o empenho dos próximo ano, a hegemonia
ii�( n{nl'(,s do Campeão do ti,} futehól dosta l"'�gifio'
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