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CHT.JVAS RADIOA'lI':_\.\
NO JAPÃO

TOQUIO, 17 (T.,i"PI - O p'·o
fe!2sor Jassui Nisshevak;. Ja ;F',_

I \�
�_..

De lüt(ll a diplõàlacia Iq�"; iPefd� g Brasil em Souza Danlas UII
ilustres Hill O'S\

...

Primeira
utilisar

.
,

aerea

radaro
NOVA IORQUE, 17 lUP) sim, as zonas d·� grande

- A "PANAGR.t'\" anunciou turbulencia, Além do mais
qUe foi a prirneira linha aé- o radar permite detectar,
rea a utilizar o tipo mais. -eH, distância, as montanhas.
moderno de radar num de e outros aviões. A "Pana
seus aVlOes. Um aparelho gra" pensa equipar todos
DC-6-B da referida comps-! os seus aparelhos conl ra

nhia t�i, equipado com o I dar, cuja uí ilizaçáo resulta
mais moderno equipamen- I rá em Inuito _maior confor
to de radar 'existente e to para os passageiros.
partiu ontem de Miami pa
ra Buenos Aires com a fi
nalidad,� de experimpntar
aquele equipamento de
vôo.
O radH.1' permitirá ·aos pi

lotos descobrir os fur'l:?s
centros de tempestade €11:1

distancias que vão até 250

quilometros, evitando, as-

�

IÇO
alf

Inconcienie e amorfo o nosso
RIO. 17 ll\ledJ.J _. sou o prfsider;.Le do S T. 8: lO_In}.. o:lteraç:;"li::13 qUe Pl",� II.: ., .� I,

� 100 projeto lL�� L..: i l:�·-"tD·td finalIdade (Ju .... t:ttóJu n ,-;.r.�l 11 1\

de Elnerge�1C!3,. a;pres �l\tH ; '. l'
� eju1ento: "l ...H'l �

lo senador P,,�·io C?rdo,). • l· ::-tendi<las. Sf"ll

�ado, cnl g!":lnà:: par! \ 11 l� �:l

gestões of'!r acidas p<!b T;::\J,,;. fl)1 Entrando, :'I.

do mérito das
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I N D U S I R I A S V A H l D I E K Si. C U R I T I B A ,p A R k N A'

-- COMPLETAMENTE APARELHADO �
CIRURGIA - MATERNIDADE _ INTERNAÇÃO

RADIODIAGNOS'fICO .,_. RADIOTERAPIA
ABERTA AOS S:gNIiORJ'JS MEDICO:S

Pelo presente ficam convidados (JS senhores acionistas \' ;.RifO S{A.� I!ulilstflu • tomârclll-·Av. di Co16; 240 (1.1#6<0) SÃO PAUUI-Eot.'tli S�""iit.desta Sociedade para comparecerem à assembléia geral ordi, f1Lil.ls,:rlo DE JANEIRO. fônO Alt&RE • RECIFE
nária a !,ealizar_se no �ia 30 do corrente mês, às fi horas, na I ebtrlbuld.,. Extl",iv. em BLUMENAU, elA. MERCÀNTIL VIC10R PROlllr,-,
s-ede socíal. afIm de deltberarem sobre a seguinte �U" 15 d. No.ombro, 519 • (01"" fo"ol12b

'

do- não esqueeeréís:,

ORDEI\-! DO DIA I '\,
," '.

ii O· =p Ai 't-I) Balance e demais documentos refe rentes ao exercícío I A'

de 1953. - I (THE CLOWN)2) Eleição d,;!, Conselho Fiscal.
. I Truman trouxe a 6.01 Esquadra A- experíeneías teimo-nucleares doI'

,.,

3 í Outros assuntos de Interesse social. I,. J' I d·t·
.

P,aPcifíco. Porque pelo menos os
. .0 Palhaço, é a, história. ne um côomico que foi fámo(lso .. " .e 'que ho-.Bl 12 '" b"l d f9-4 me.rrcana para o • e 1 erranco. quel.?TI�nau, ,

...e a r� e ;),
. I é agora, guardado pelei poder- na- russos ficam advertidos de que a , Je e um fracasso. Um fIlme emcctonants retratando a VIda' de umHe ínrjch KleIn _ Diretor Presidente

vat anglo-americano. bomba atómica progride contra a ,I famoso
artísta de circo e de um jovem rapazinho. um palhaço e seu

Tem rezão o sr. Chutchill: não: sua agressividade. filhinho, que nas horas de amargura lhe encheu o coração de cora-

( A f E' seria sabío nem pratico tolher :ls! ' gern <l de vida para oontrnuar a viver e a lutar para o triunfo e

______ .__ . � I a glori" dele. que fôra o maior PALHAÇO d'J mundo! '

I O principal interprete deste filme" é sem dúvida MD SKELTON,'
que neste filme tem o maior papel dramático de sua carreira, faJ

'I' zerido correr lágrimas dos espectadores. Um film::. córnoventé 'e hu�
mano, incrivelmente cómico e emoctonante]

,
Um filme !lue recomendamos ·;;em reservas, pois se tratar de um

,filrne VERDADEIR_O e REAL. cuj� história encerra Ul;u crrredo 'sú�

I' blíme, que agra,da tanto as criança; como aos dle idade! .

.

O PALHAÇO. - HO.JE. às 4,3(), 7 e 9� horas, na tela do CINE
, BUSCH - CENSURA LIVRE!

I .!lo. V· I 'S', Oi _' Durante a' sessão :das 4,30, será sorteado entre' a 'piá:

I
téía um ovo G�GAN1'E, de chocolate, recneado com �l quilo de bon
bons, no valar de Cr� ,5DIl,OO, uma gentil Qferta. da fabl'iea de: choco
lates SA·TURN,Q, que fabrica 0.5 melhores chocolates do li:stailo. Ca.
da pe5s�a. recebarã e ,cartão Ullmer;tdo, ao comprar a entrada llli! bi-

I' lhet�ria, ll:!;ra' ll(jd,er ccneorrer ao sorteio GRATIS. "', .

I • '
COMUNICADO N.o. 2

A "BROCA DO CAFE'"
. ""''''_- �- '" .�

A lavoura caíeetra de Santa Catarina 'leva uma grande
vantagem sobre as elos outros Estados produtoree de café,' .�-��____ .

porque na zona cateeíra catarínenss nãc é encontrada a terr-l, I H o J E - DOMINGO - às 2 - 4,30 �'. "I e: 9 horas - 11' O J_ li:
vel praga conhecida por "broca do café". comporta. dez .nornes. Depcís caju o,pera,ção detícada, Desejou 1"e-1

WALT DI$NEY. o mago dos desenhos anímados apresenta um dos
Os estragos da "broca" na ca:feicultm'a brasileira, come. doente.

teonrç'�aart€ràmll�ndoaua.pnot.riga'T':,n�cI.,ae_._sIOa 'leiOm-, seUBSRgAraNl)-�(e,.sAfilmDe,sEde tNodEOySEOS teEmp,?�estU mStlmE'ficoAteNc��Slor!çaram a to.mar vulto. em 1924, quando quase toda safra do

I
As mais ;altas sumidadesda. V ']; U,I;�unicipio p!l-ulista de Campinas ficou _inutil�z�d.a; J;lesde en. ciência lhe prognosticaram "lOt'" j}�cno centro de Puns, onde o ,,..,. '

"
,

'

tão, os cafe�cultores � tambem os orgaos OfiCIaIS ficaram <1- te imin;finte, mas ele se riu do ;;1'. Som·.a Dantas desejava moro' rCensure livre)lannados e trataram de combater êsse inim,igo do café. prQgnÓsUCOj. Em 1.952 partiu P"'� rer. EI 'LOS: 'novamente. para deslumbrá-los ... para trazer alegria' ao Seu
.

O p_rej!\i30 causa�o p�la "broca" do café no �rasn tem .ra o Brasil onde ,permaneceu a, coração .. : 'para apagar ag tristezas da vida por 19l.\ns momentos! _Sido. mUlto grande. NaQ' �a �ados segur�s sob,re este pont:} camado- vários me;se,s. Logo que i
BRÀNCA DE N.EVE E ,OS SETE AN,Õ'ÉS. uma enéantadora história

mas sabe-s;e que sobe a brlhpes .de cruzeIros. E vet:dad� que seu estado de saude, nermitiu, I infa�til. conhecida, e jamais esquecid2. por' toCios! '

atualmente, por pro?essos modernos como a aphcaçao de
voltou para a Fr.a:n:ça., oi:m!li ehe;.

I
_

Sempre ;"�VQS, risos. .. sempre'novo ro�ance.·..
, sempre nqvas ,,:;:n-BHC, combata�se eficazmente essa praga. T':JdaVla, cumpre. o h' t d d" ,. ],.T'lln' coes" .. '�tudo Isto para encanta-los! .

'

nos ���:eq��t�a:��i��sto��:-:d:::;P::r d��;â��i���� evitar �auma�/:: �ur;ou,OI�.:>;!�e:'· uma mento da. prova d,�' id"râ,id.l(l� do HOJ��e�il:�bl��: ::c�::n::.:':U::,rA������� 7d: 9\!ra�0_l�:'!ICASa entrada desta praga na lavoura cafeeira dêste Estado, po.- Estou prevendo a r�plka. ExmíçõES!
'

demos r-ecomendar as seguintes: (prossegue: _- com a exi?,:t:f!ciU
la) _ Usar sementes para semeadura sómente das que se dificullal'i'& () alistamento nas AMANHÃ, 2,,,, l'eirá, às' 2-4',30, 7 e fi horaS no CI�E BU.SC� e às

O IBC e a Secretaria da Agricultura do Estado mEndador da. Legi'ão' de Honra e comarcas do Jnteri'J'I'. onde ra!'u-
5 e 8 horas no CINI� BLUMENAU: - "B!UtBA NEGRA, O pmATA";'distribuírem ou aut':)rizarem a distribuição; Litular da Cruz d�i Cmf'C'ta. com mente (] "matuto" o "l'oc"üo" Enf 'Tecnicolor

' �

2a) _ Os lavradores nã-o devem nunca levar s'2mentes vi<\te citações das 'lHa',; 15 ,,'i possui dncUlrwnto d" l<hdlt 13.' - - __

�:���a�:ss��s e;o�:f�J����' vindas de outros Ordem "0 Exercito_ de". ,Ve� aí nas feias do BUSeH 'e
3a) _ Os proprietário.s de torrefação não. devem adqui- f FACILIDADE E MOP1'.,-

. COI..O,fSI-L: " O U-- Orir café broqueado de outros Estados. p1is do LIDADE '

_ J _contrário poderão facilitar' a -entrada da praga;
4a) -- Os lavradores nUnca devem usar sacos que vie- das.•Tíminês é tambem o au-

ram com café de outros Estados. para transpor. tor de outros dois grande I'QU"

t�r, 'sementes de caf�; . I .

P ",- C ld_. bus -em oços <= a as.5a) - Nao amont-oar O cafe Co.lhIdo. O amontoamento dá

I_�_�"":'
__"""'_"""'_;' _

um ínicio de f.ermentação que além de prejudicar KQ gosto da bebida ainda faz, devido o aumento
da temp.eratura, com Que as fêmeas da "broca" I
saiam dos frutos e se dirijam aos cafeeiros, au·
mentando a infestação.

- Deve ser f�ito. o repasse. O repasse é :f,eíto depois
da colheita lá consiste em se colher Os frutos que
ficaram no cafeeir{l e pegar do chão os fruto.s

B RUSQUENSE

COMUNICADO N.o 1.
SEMENTES SELECIONADAS DE CAFE'

nD!"
Assembléia geral ordinária
Edftal de Convqcasão

Pelo presente :fi.cam convidados os senhores acíonistas
desta Sociedade para comparecerem à assembléia geral or

dinária a realtzarcse no dia 28 do corrente às 9 horas. numa
das salas da Sociedade Esportiva Ipiranga, afim' de delibera-Irem sobre a seguinte

,

ORDEl\'I DO DIA
1) Balanço e documentes referente ao exercido de' 195312) Eleição do Conselho Fiscal.
3) Outros assuntos &c Interessa socíal. IBlumenau, 12 de Abril de 1954.

" RRUNO VAl;!LDIEK - D,iretor Geral

iINDUSTRIA DE MALHA THIEM4NH S. Ã.
Assembléia geral ordinária

Edit�l de convocação

I'
i

1\ lu�a-,'e ou vende-se em Salto do Norte (Blumenau) u

�;;1I casa eomercial ou resídencíaí. situada no melhor ponto
at:."!(� ba.h-ro. melhol'es informações no Hotel Alameda em

�Ulutnenall.
'

\�
--

V'''_'I-A-J-A-N-.I-E�..-O-f-E-R-E--:(-E-..�S�E
-:-

Cidadão residente em Passo Fundo e com bre-,,-2 perma
�IEncj;:; na praça, portador de, Ionga prátjca €J? dh'e!SDs ra

!!w�.�. oferece-se para víajar para industria desta cidade na

íZona Norte ou centro do Rio G. do Sul.
,

Interessados. por obséquio qu-eiram dírigircse á A.R. Ho
'fel Durma Bem. 'quarto 31, até dia 1S. 'ou á Caixa Postal, 127
12m Passo Fundo - R,G.S,.

I H S T I T U T O BRASIlEI'RO DO

�'
O Escritório Estadual do Instituto Brasileiro do café em

Florianópolis avisa a tcdos os lavradores qua a .sua direção
geral adquiriu a produção paulista de sementes selecionadas
doe café, das variedades BOURBON VERMELHO. BOURBON
AIvIARELO, CATURRA e MUNDO NOVO·

Os Lavradores que estiverem' interessados na aquisrçao
dessas sementes, deverão enviar' seus pedidos ao Escritorio
Estadual do !BC, em FlorianóLl�lis, à rua 'I'enente Silveira,

In.o 15 _ Salas 101"2. Caixa Postal, 324, endereço. telegráfí;
co: CAFECONSE, cuja entrega deverá ocorrer a partir de
maio próximo.

'

"'=

íOfICU\lS DE ALfAIATE
Precisa-se

45 MOÇAS
Necessitamos para () au

mento. de produção'. Fabrica.
mos artigos finos' de b.orra
eha e pagamos boan saláríov
Fábrica de Artefatos de Bor.,
raeha, rua. São Paulo , 2190
(Itoupava Sêea),

Alameda Duque de Caxias
Uún

VENDE .. SE
LOTES A VENDA'Motoeic.1,'ta masca "Tndfan", de

!lO H'P, com Side--car original, tu

i'lr; em perfeitas condições, aceí

llalldO-'S0 "'m troca máquina' de

i?50 ciiindrndas. 4e preferencia
F'.Tawa.". Negócio urgent.e. Ver e

�T[ltar com FridoUn, na Oficina

ilHax preisig, fundas da Livra!'ia

;,mum.ena.tlense, ou com J. G.m- A "INTERMEDIAfRIA"'b'ilVi'S, neste jor,nal, no período

íU:_t,�ai_(ie. ''i;_<_·'· OFERECE OS SEGUINTES
V E N DE .. S E NEGOClOS URGENTES

lIm terreno n!,- rUa Ant'On'o I VENDE-SE: Bungalow de
!lmulrou, medindo ,100xl0�, material 7x9 com 6 reparti
g1"amado e s.aoo pes .dla al- ções, inchISive varanda, anexo
)iJiM e �2 arvor�s. fruteIras de; construido mais uma casa e
aÍJacates jã frutIfIcando e ma- i ranchos de madeira, 660 m2
d,.,lra para uma casa, tudo [de terreno, ótimo. ponto res1_
!I;!l!,' pre�!} de Cr$ 42.000,00. I dencial, livr.e de enchente, pro
lfiím."tuaçoes com Gaspar L t!e. ximo á Rua Sã,O' Paulo. Preço
:Líma, que ��m outros nego.. ! de ocasião Cr$ 230.000,00.

'

,,'iü';; de ocaSlao na rua Anto ... i VENDE-SE: 15 mo.rgDs de
:!ih) Zendron, GARCIA. 'terreno em Badenfurt, fazen',

de frente com a estrada prin-
'i;ig r l._ D E (' t cipal, com ótimo e permanente
'ii , n J I;;. ribeirão, livre de €ncbente.

Preç,o de oportunidade Cr$
IhIl?.: motoc'kleta :marca. 100.000,00 a vista.

TI.'"h ",,,,n llOUCO uso, 7 112 VENDE.SE: Automóvel Pre
��

-

i; '��':l' e tratar na Ofi"L fect em perfeito estado de con

i�,l �lF"l:'{H3':;chldl! f.HiC 1321. servaçãp, Cr$ 50.000,00 a vis-
=�'O"'��

- ta, faz·se tambem facilitações
"

- ..

D' E t' r:: ! de pagamento. '6 )V E H lO .) f,;; 1 VENDE-SE Automóvel a

,
• OPEL CAPITAEN bem cou-

f
- -

I servado. Preço Cr$

70'000'00'j 'd ".1Jm te,rrenó) no J'A.RD� VENDE-SE: Automovel cal 0_.:
.fn"IA'lENA�. a. :Rua. <l'home STANDARD ano 47. Preço' .

lo) - Caso seja constatada a incidencia da "broca" em

1i11'lIga. me(lU1d� 17,5 de frente 45.000,00, :faz-se tambem co.n- qualquer lugar da zona cafeeira catarinense, a_

("nu 41 metros de lundo: Pre- diçõe:#l suaveis.
visar imediatamente o Escritório da 2)ona cafeei-

�Jà- (;1'$ 80.000,00. COMPR1\rSE:

AutomóV'ell
ra catarinense, avisar im-ed,jatamente o. Eseritó-

I�.ivelSos lotes (le lena. a de 40 acima preferencia Che. rio d.J IBC, em Florianópolis, para que sejam
-

R t R .z drem' tomadas' as necessárias providencias, para' seI(,�a S�o en.o tt ,ua e� . vrolet ou Ford, Paga.s-e a vis- combater a praga e não deixa_la se alastrar.4'Lhrc1a), proprlO pa�� ....€iSl-
ta. Inútil ofertas exageradas.

tlienda, preços de ccaSlao, me- COMPRA·SE: um ou mais
H do. Como já temas divulgado amd ílldí� 20 x

_

20. lote.,> para construçã>;> de mo- piamente, esse notavel e tradi-J.nIormaçoes à Rua Mato l'adia_", Só interessa ""rec".os de
F 16-" l' sen"aci(mru pleito no anQ passa.� 'dicional �contecimento que, em,(.,�'osso, 556 - 'one, :J'±. oportunidade, todo:>s anos, marca um capitUlO,-( I: li t R O D I: COMPRA.SE : maquina de

P R O, '( U R A AlI S E emocionante da história ,mcia]t I;; n S; costura, usada sendo mesmo�:
S

lnanual.
Moça com prática em serv!-

de Blurnenau, está' destinado a.

fi
"

UI O M O' V E I Informações suplantar, em magnifilcelncia' e
, ço de escritório. ou que tenha b lez f t d 1 d a-I . I Rua 15 de Novembro, n.o

curso ginasial .. parte t�:U com.
e a, as es as e ga a os

f"', Automóvekl Umul. 11334 _ Fone 1689.
.

nOs anteriores. Isto porque, a

�':;;�,5;: CwnJnhõell �Udét4J ! I
TORNEIRO' M'ECA'NI(O' Pl'g��1'tas de pro.prÍo punho., a

diretoria. da S.M. "Carlos Go-
�,;<" ��:ilmionetefJ LllUd3\ll ""

"" C t 1 68 à S
.mes" elaborou CQ·m t'Jdo carinhof>' aixa Pos a, 1 ,-ou oc.

�ftgp;i ',",
NÇ R-OC A. Comercial Catarinense, Rua fe cal?richo' o seu programa, de

'" L
15 de Novembro, 1043. esteJOs par'a. aquele dia. COlnfol'

�1'ti;;":;J!jT V:E N D A. '\1111' PreciSa de um bom tOl'ne;-
__ � :--__

me noticiamos, para dar maior
O"

"�O, C O MP R��. I :"0. na Fabrica de l\-:h!quinas
DEPART,A M,'E li T O' DE brilhantismo ã. festividade, foi

_ ,BJ I e Fundição MORITZ, Rua n contratado 'J' famoso, conjun.to
,,,'o , !:,.'�'- I Urugai,

36 lta;iaí, �ratar com _ musical ca.riloca . "Ch<iquinho e�&."' 'Concesrionãrieau
,-

!
o sr, Edmundo lUorltz na mes' TERRAS E (OLONIIA(AO, sua. orquestra". da Radio Na-

1 �AMINHOES F. W. D. (J'OU!' ma. ,

cional, dirigida pelo notavel e

': Whee1 Drive)
D M A R K ( E R T I DÃO popular "Ma�tro Simpatia" e

f,O(A'I"ORES: L. H. B. Diue! • composto de 18 figuras, cuja a,.
.� I"eçaa e AceM!o:rlOlZI

in Deutschland \i2rfuegbal' CLAUDIO COELHO BAR. tração. artística. está' sendo aguar�; "ORD - CHEVROr.n
v€l'kauft. RETO, AJ;tQUIVISTA CLAS- dada ro>ffi visíve-l ansie;dooe e

tí� -- Linha -
E, Schw,-,rtfegr�r SE 'G', DO DEPARTAMENTO particular ânteresse pelo.s sócÍ!osf;�,?J U O P A B

. DE TERRAS E COLONIZA 1 Gp;fb- 'AUTO COMERCIAL Rua 15 de Nov. 1e02.
çÃO. na fórma da lei, .- do Car os ornes.

I��f'i' iMPORTADORA S. A· V E N D E 1\'1':'S E CERTIFICA, em cumPrI- ,Gentl'lu'ente, co,u'\'idadas, pel<l\@i'- BLTT'!\!f""NAU

I d
'

h t d
'.

,;,
UL'tU.!>

3 POLTRONAS mento a·a· €spac o re 1'0 ' o
dh-"toria do aristocrático grê.F Rua 15 de Novembro. 981 ,Senhor Doutor Díretor" eXJ_
mio, virão assistir Os festejos da jr "ACISA" - 'FOlie 1324

(novas) rado na :petição protocolada

I.
T

__,e1_egr_.., am,
as: VJ4.NDEMEENE

li Telefone 1508 A neste Departament:J. sob nú. coro'acã<::>' da. Rainha do Carlos

mero trez€- mil, :;:eiscentos e �mes, as Rainhas de, Curitiba. 1

� P R E C I S A ll-1_S' E sessenta e set€ e ficha núm�- Flo;rj1atJ,opoHs, JoinvUe;' Jaraguá, I��..��,.�,�" ..

I 2 QftERIJR'IOS' 1'0 onze mil, cento e quaren- do Sul, Itajaí, Bl"usque e São� 'r .ft' ta e sete, o qual péc;le, seja FranciscO' do Sul, Constituirá ou Il� ARMAS E MUNI(ÕES ! !lara servi�o especializado a .:passado por certídão se os re- tl'O acontecimento ,de realce. da)

�.:; A�a�e�ÓIVe!��'!'=: I.� I, ��b:.��a l!t��:rt,;::o�e �t:Õ �%;r��:��t=���j�{�: e�� ;�::�:� EJ�:: �::;��:en:�,i .�- < 1* côrdo com a Lei d,� Terras; l]Qffipanhados 'de, ilustres pe;rso

'i-
bs etc. - qualquer �. P R O (,U fi A S E Certifico, mais que, revend,Q nalídade,; da Ca.pit':"l do Estado.

l' :, ma�ca. ��l\-tPRAM-SE iI Jt -

-to.dos oS' requ€rimento� de, Ta;mbem ,'fOt'3.In cOnvidadas ou-

'J
'

�;; compra de terras, encammha- tra.s pessoas ele destaque seci:d
"

(' E d
.

t· dos pela IMOBILIARIA MA- '

. " ...
h� (;!;!iIf.lS! pi!l�ca fio açs � mpr�ga o com pra lca pa.

TOGROSSENSE, sediada em ,dos mumclpl<Os VJ::I1!O, os ..

; G.lIU V.» " III � ra secção::. de peças. df)ndo_:;:e
Curitib, Estado do Paran'Íi,' A, ,re�erva ele n:esas pa�3. II

� _ BLUMENAU - �. preferéncia a quem iale, Q enc-ontr�i' Os em ordem. de. :festa .de gala do d1a 2.0 e,sta sen-
.

� N 1"01 � português e alemão,
d f t 1 d d Carlos I., Eua 15 de OT.,.. �.'> Apresentar-se a Breitkopf acordo com a Lei de Terras 0\ e·l a· com (I ::.e a OI ,o

; I
� Irmãos, Rua !tajai, 682. em vigor, nada havendo de Gomes. tendo )a se obser'\ adO

��� ilegal, portanto, :ri':,s difos r�. ,grande interesse na procura de

__�n'.I"'.'il'IIIJ11IUIIII!imIJlnnllllllnllJlnmllnUllnJuUluu,mlJuunua'=_" querimentos. ,C�rtifico ainda senhas.
._... ,... • mais, que 'a IMOBILIARIA, ,,_ ------; :: acima referida, podera' conti_
� C"IS "S [, !.lERRENOs· ! i:l?sr�J�:t:r�ra�r:���:i��!�;II II

_ O referido ê verdade e aos

eOMPRAMOS E VENDEMOS E1\II TODOS OS
. a r,equerimentoS' aqui existentes

,

l"úNTOS DA CIDADE :: me reporto.. ,

, .... - Arqu�vo do. Departamento
Antes de realizar qualquer negócio imobiliário.

'.

ê de Terras e C.olciriiza<;ao, em

�==�_ contiulte�n()s :: Cuiabá. 5 de 'dez-erribro de'
- 1952..

�'''ORGÀNIIAÇAO BLUMENAUENSE l�OA/' � ���gDIOAr����i!? BAR-

. itm.. 1 ii de Novemhro, 870 - 1.6 ando Sala 5 § Visto: .JOSE' BARDANIL -
. "

'

'I' +"ftJi'i'e� 1 fi '1 2 =

I .

Diretor.
.

'
.

__

to C
�

•

.

_

�
_ �.. l ;: Transcrlto da propna 01'1.

(húle íle re�H:l,am il;$ melhol't:>s negóem� de imUV�I.!l :g ginal. Firmas devidamente re,-
'._" •••. ",,-••• ; ....il.imíhíiiii.mm.1mm.illiíiiiíiiüitifüli.iiUiliiIDID.iit... :-:- coinheci.ttaS� '� __

'

.' :
.

1« .u.�J!H.........>n
,

'

Vendem..se diversos lotes,
próximo à nova ponte em

c!)ustroção no bairro de, Pon.
ta Aguda. ;.
Iniormacôes com Arn()\B�e·

ker, Rua Bolívia. 73 _ Pon
ta Aguda � N.esta.

, ..._

(, I N E Bl UMENAU

mática.. logcr. p01'em,

BLUMENAU' O

VADISii
E 're,2ponde, l!l'ltão,

dita,!

FamiJia Trapp .:._ :Es!ll>sa, Filhos e Netos de·
,GERHART

.

TRAPP,
'

Profundamente abaladcs. co.m o falecimento. do. GSP�so.,
pae e avô, agrad-ecem sinceramente ao Dr. Paulo. Maye:r�,
le e às irmãs do Hospital Santa Izabel, bem como todos�
qUe, enviaram flores e acompanharam o extinto.: até a'
última 11l�rada, _ Conv:d'l, outrossim, parentes e 'ami
gos para ,a Missa de sétim; dia que sErá rezada na dia
25 de Abril, na Igreja Evangelica, nesta cidàde."

,

BI,umenaü,
.

Abri} (te 195�.

�uper�-

- "Antes do muis, é prõci,:o
dizer fra�lell.me-nte qtif; ';sse, eiEi·
torado semi·'analfabdo. incons
ciente e amado não pode,
deve influir n�. vida politica

AE inscrições 3.':>' refet'ido cer- Nação, q1ltLnaO, mlL!to 11 sua in
tam', dev��r;io ser reitas com a terfel'élnciB. d(,veria. ficar restl i
Pia União, das Filhas de �'claria ta ao, ambito dos in'l;,ej'esses IO�
Casadas cu na por�[l,rj![l, �lo C(Jl":� cais.
gio Sa.nto' A,ntmlio Entre, a "facllitiaúe" e a ""'EI'
roequerfint&_ J'alidade" do alistame,nto, 11f<J, po

(!.�, h·!t.vér 'dUVIda de qlle fill.a de

ve preponderar sebr'e aquela.
Fo-r.am as faciUdades ]EvadaS ao

exagero, que aprovr.itados
.

],lor
cabes eleitorals ines�rupul"sQ".
contribuiram e continuam a 0:>"1 Itribuil" para tautas e tamanhas, ".illiliiiiiiii�iiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiii-i!iiiilii�iiiiiiiiil=----5iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii_iliiiliiiiiiiiii!iii�
irregul:lTidadcs do :::di"lílldi'Hto i
eleHoral". j

,

I

Aprendiz pal'a balcão, em

todos os serviço:: e depósitos
com CUl"::;;; prinürio c�mple
to.
Apresentar-se à Rua 15 de

Novembro, 1043.

V/ERNER
v, SIEMENS
Hll� - Uj92 i t Falecimento

II HELGr"RUTÍEN MACHÀDO •..
Ainda profundamente consternados :pelo infausto' passa

mento de nossa esp�sa, filha e irmã, HELGA RUTZEN MAc
CHADO, ocorrido 5a. feira,' ..dUma, viemos por interm(!dio,
destas c:lunaS' agrad·ecer penhoradamente a t;Jdos aqueles
ql.le nos confortaram com sU:l""presença, bem co.mo a-ps . que
enviaram cartões, telegram?s de :pêsames e flores e, mui, priJ;i.,
dpalmente aos visinhos que ocorr·2ram em confortar á: :fámi"
lia enlutada, convidando desde já a fi: dos para a misso do
sétimo, dia, cuja data será previamente anunciada.

Blumenau. 17 de Abril de 1954.
,

,

"

Rafael Ferreira DlIacha4a, Daisfoi inventada no ano de 1866 pelo genial
alemão Werner Siemens, dando começo a

uma nova época _ a era do eletriddQde�

Ainda hoje continua q espírito inventivo.
do fundador da SIEMENS-Alemanha m)§
seus II"l.boratórios e fábricas, sempre na

vanguarda no campo da eletrotécniea.

,pdmein�
Dínomo da

WERNER SIEMEN§
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r I.,i

ga����fz�s����:��X:�c�:;
,

E,s'"p"'"'" 'e"1'«'h','·�'\��o'..

,

"

ta j)�ocupaçãó Som o seu fi.
S'CQ:,tem a sua razão de .ser e

ç'onslderamos que a mãe des-
:=:3 menina deveria preocupar.
te mais do que ela. dos quarenta anos, hoje de

I
de espinhas'. As espinhas que A cura das espinhas em'

ge_j
dos p,:r médicos ilustres, aos I sapatos sem salto, A!Js dezes;

Deze.ss-eis tanos: uma bela muüfsstmo valor', se cormeça em gz ra'l os genitores const- r::1 significa tambem regime, qua's. se diz e se demonstra I 'Seis snos chegou o momento
idade e ao mesmo tempo unta a preparar justamente aos de deram cerno uma coisa passa-I esta :r_lulavra que não se 'sabe qUe comemos demais para a I de calçar sanaí.os mais femL

idade ingrata. Os anos que se zesseis anos.
' geíra devid.a á idade, devem 'porque. faz tanto medo- ás I nOSSa necessidade e o nosso I runos, com sela fina e COm

1:' guem são evidentemente a. �e;xando de parte, para es- ser combatid�s, porque as ve· �ães. Boj-e, os regimes ,sã,u bem.e;star. ... saitr: pe!o menos de quatro
n os de aperfeíocamento e 1,5- sa idade, a maquilagem e c zes ,Se trata de um caso rebel-I baseados sobre um conheci. l E-sp!nhas e peso' demasiado I centimentrv v p-;;ra, começar.

te, segundo o gosto e os há, penteado, queremos falar de de de acne que, não tratado mento cientifico elo que', o: são, c ntâo, os. dois prjmelrós, 'Torl'J o andar toma um outro

J:itos modernos, se prolonga urna coisa importantíssimo pa- em tempo. se torna cronico e! nosso, organismo secessita. E' mímigos a combater nas jn._I estilo e tOCk1 a figura uma bem

cepois mais ou menos por t,,- ra a mulher de hoje: a figura. acompanha quem. dele é viti-' irincredi avel que as mães pen I
vens. Dep,;:.is é necessário o. I c.versa eleganeia.

'

.

(! � a' vida. E' preCISO compre. 'N;ãQ deve, ou melhor, não deve ma por quase toda u vida. PaI sem que as' suas filhinha;;; não cup·ar-se do seu modo de

CU-I
.

O resto, ,a permanente, o

ender e fazer compreender ás ria' existir jovens gord.as ou tan��!, qua!1do o� cravos e as c-�meram suf.níentem.ante se 1 mínhar, da suas atitudes. em penteado 'CQrn os cabelos leu
J .ães relutantes, que a beleza jovens com a pele pontllhada espinhas sao muít i numerosos

_

I uma palavra da sua graça, ge gos ou' curtos, ,c' esmalte nas

_�__�_....,;,....;__..;... ----'----- ese repr rduzem c:mtinuame�. na c as vem cn��J!ir um gran-I r.almente insuficiente em uma, u!:_l]l:,>s, a TI'.F.,quilag_em. ou a

� D I T A L
te no, resto ,e tarnbem nas cos- ,de prato de fe'Jan com,- m'.! eooca que \ ornou moda um

I
n..o rnaquí tagem, P, nada e

J:., ,ta�..
e preciso r?correr a um roz e. muitas fatias com :11'. corto estilo ·�sportlvo e mas-, vcm pr r SI. clhando-s= ao es,

médico .(,ilp��J�hsta,. o qual Parece írnpostvel que pOSS31f, I culinósado que não tem nada! polh-ihrth rhrtan 'n:!úm hm

B d B "I $f:A
tsm a dísnosicão varres meios pensar 'l!".'m em uma:' épOCl a ver com a graça. Estas jo. pírilo crítico, P olhandn as re-

O "CO' O
, r"aSI par:l combater ,:;;te obstinado "'),11 que todos os jornais '2' 1'e.· ','eus caminham mal, e' isso, l vistas, os "'1n'Jl1:cquins" ou al,

mal. vistas puhllearn artigo" f:SSÜHl em br�"léfp :'a1't'" é de·.'ldo aos

I gume;
de suas 'coI11.p;mheiras

Concurso nara FISCAIS-VISITADORES oue s-ube, antes das -outras,
(EXCLUSIVAMENTÊ PARA AGRONOMOS, ENGEl-lHEI- 1 7"'iti!!i���E- mI!�- -�CBI��:.,u=l(2rn��� descobrir esses $egr�dos de

1. O��N�gRgt��2�ILEs:f�������!��ue, desta ATEN(10! Esta notida !illereua a ledes' : be���a�'o{'ês, jovenz:nh3S, ' re�
data a 30.4,54, €stão abertas em sua Agên,cia desta cidade ,",' ',,__ .. petimos que beleza é acíma

�.��c;ã�i����li!iOdeCs���i�o:eG�;:�it�Aid1f�;ro ��i��:�ia�, dos in$lslentes de SUl fnnne�osa frellH�$iaf li (ASA aUERGER coo.. e!l�Uf���i;�fe',:�a�!�; ���
nua do Rosár:.:; n.o 1) as inscrições para o concurso acima, a -",' figu"a esbe1f;; Que se mov"

��:;\�a:��n��d�:.rto Alegre dia e hora que serão oportuna. Unuara até o dia 30 deste mêsf cem sua ma�esiósa Uquidaçã� ����:g��f�;::tu7�. :s���c ;.���
2 o concurso constará de prova, escrita (Obrigatório o

d 1'1 poderão éOIlsiruir a que de.

1l'l0 de lápis-cópia ou caneta.tiriteir.J) das seguintes maté- e.o aniversário, concedendo desconios de 10 ii 50�� em 10'" v�rá ser a sua pel'sonalidade
rias:

'

estética.
'

dos os seus arligos'

I

fABRICA DE MAQUINAI
iH!!_ • w *hilili'-' "f'U!'M. Aí- !W!!!!ll!!IIi'ii\!!iiiDI- II E fUNDICÃO MOlfIZ

:'�unmmmlll-mmUmn!lmIU"JJ.Jillm�il.umimuuummmlUllummmmUlfnm,ultÍ�:Ujl�.ijn�t"JI'.. _'De - '

'

:: � , 9' }�DMUNDO MORITZ
5 '

a�
ª DOEM'!S NERVOSAS E MENTAIS ª, Rua Uruguai, 30
= 'r ::: I'

Caixa POIStal, 74
= :;: Telegramas: "Morib:,
ª CASA DESAUDE NOSSA SENHORA DA GlORfA ª I

'

ITAJAP
i �

=: ASSISTÊNCIA M�DICA PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS S \I Fabricação de balanças Mar- II

ª ABERTA AOS MÉDICOS EXTERNOS
.... .

ª l1 Ca "Moritz" d��O, 30 40 k,ç"s. ::
= :: II Bomba,; de Pressão' e Sucção ti

ª ELETRICIDADE MÉDICA - REPOUSO - DES.INTOXICAÇÕES ;:i II 1114 II
.: ALCOOLISMO _ TRATAMENTOS ESPECIAL IZADOS __ ::1 J{ Bombas Inglêsaa 1 114 li

i Avenida Munhoz da Rocha Nr. 12<l7 _: TeleJon'e nr. 3 O 5 5 S! II -x- II

5 ê I '! Eixos Para Serras ClJIeulares fi
= ENDEREÇO TELEGRAFICO: uPSIQUIATRA =-" li - -x- 11
! =-1" Furadeira h\)I1zontal para H
::: C U R i 'I' I B A ... ,._ .,. A N A'

:: I II montagem 'em araiação f!
Ê' .

II <1 I\. E! II de madeira I'
= .....��....n....-,r.4,n.II .....*n.n,u•• ,.!t'U!u.I.unlll ..2Ihailli.,su....nll'"lf.tti'd.Ul-l;;w.__n.u.uJl.1.p ....... fllh 11111111'lllllIlt.= III -x- \1.

li Ferragem para Tupia, Monta·
,

.

III gero em armação de madeira II

M Ih
.

,[,�: Ferr�gellS COIIl;let,aJI - Serl'v ::
., I'· Fita II

I r
III -x- II
,

II Plrunas, simples' - 50 cenU- !t
..

' II metros de largura
,_
\I

·[11 -:1- fi

I" Cilindros para Padarias, moen- \'

'I If d�" �,:,!a cana e Drag�s com· li

, II pletas para areIa ou pedregu· 1\
III gulho (I
,(I -X- II
II Ofictna. tundição e: estamparla"".
II '-x- I!
li PrQj_ét:>s, orça.m"nt<,ls e' eíieiJuts;,;,' I;
H ln!ormaçõe.; na fábrica 'i

._1- ;E;D� D�8T; D�R,1O
-

NA EllifGRAXATAJ&U..

1 - PRODUÇÃO VEGETAL
2 - PRODUÇÃO ANIMAL
3 - ASSUNTOS DIVERSOS
4 - DATILOGRAFIA

quando o candidato for agrônomo ou eng'2nheiro-agrônomo.
Quando se tratar d:e veterinário, as duas primeiras provas se_

rão substituídas pe.las de PRODUÇÃO ANIMAL e DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS E PARASITA'RlAS DOS ANI
MAIS DOIVIE'STICOS.

:3. Os programas e instruções para .o, concurso serão im

pressos em folhetos, para distribuição aos interessac;los. os

Quais poc1erão obtê-los, bem assim maiores esclareCImento?,
.em qualquer Agência do Banco. (no' edital d�, Rio: na Cartel.
1'a de Crédito Agrícola e Indusirial - Seção Auxiliar de Ser�

viços Gerais - enderêço acima).
4. Na prava de DATILOGRAFIA facultar_se.á ao candi.

dato a escolha da máqUina ,estre as seguint-es: Remington, Un
derwood ou L. C. Smith,

5. 'Üs exames de PRODUÇÃO VEGETAL, PRODUÇÃO
ANIMAL (agrôn:mos) e PRODUÇÃO ANIMAL e DOENÇAS
INFECTOCONTAGIOSAS E PARASITA'RIAS DOS ANI
MAIS DOME'STICOS (veterinários) terão caráter eliminató
rio e nessas disciplinas serão anrovados som-2nte os candida-,
tos qUe cbtivE.'rem 60 (sessen.ta) pontos ou mais em cada 'ú
ma.

6. A nota final para a classüicação do candidato resulta
rá da média ponderada das no:as c:'nieridas e cada prova, to
mando por base os seguintes pesos:

AGRO.NOMOS
PRODUÇÃO VEGETAL
PRODUÇÃO ANIMAL .

ASSUNTOS DJ;VERSQS .

DATILOGRAFi,b ,.' .

VETERINA'RIOS
PRODUÇÃO ANIMAL �

. . . . .. 3
DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E PAJ;tA,sI-
TA'RIAS DOS ANIl\1AIS DOME'STICOS 3
ASSUNTOS DIVERSOS 2
·DATILOGRAFIA 1

7. As provas de PRODUÇ�O VEGETAL ·2 PRODUÇÃO
ANIMAL (agrônomos)· e. PRODUÇ�O ANIMA� e DOENÇAS
INFECTOCO'NTAGIOSAS E PARAS�TA'RrAS (ve1i2rinár,os)
compreeenderão dissertação sôbre l,Ull ou m,ais assuntos' d:o
programa, no qual deverão'). ser apurados o conhecimento féc
nico, a clareza e aC'3rto no redigir.

8.. Considerar_se-á aprovado, o andidato qu.e obt_iv� 00

mínimo de SESSENTA PONTOS na IUédia glcb,ll e na PRO.
VA DE. DATILOGRAFIA. facultando-se" tod:wia, que esta se

ja realizada novamente, após a n:meação, ficando na depen.
dência d'3 aprovação nessa matéria, além dos outros 1'equi,si
tos regulamentares, a promoção do funciGnário à categoria
seguinte.

9. A inspeção de saúde, tambem eliminatória, se fará no

ato da qualificação do candidato aprov,:ldo, por médico do
Banco, ou de sua confiança. O atestado médico deverá decb-
1'ar, ademais; qU'2 o candidato possui aptidão física para loco_
mover_s.;o; ,em quaisquer c,:,ndições de tempo!) e de transpor-
te.

.

10. Não se aceitará candidato do sexo feminino.
11. A inscrição será solicitada !:lessoalment? das 16'.30

às 17,30_.horas e s:; defirirá ao candidato Que, à data do en

cerramento, esteja em dia com as obrigações militares e tenha
de idad'2 en�re 21 anos ccmpletos e 29 incompletos.

12. Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$ 30,00
(trinta cruzeiros) e apresentará Os seguintes documestos:

.

a) prova d� naturalização, �e não 101' brasileiro
nato;
certificado de alistamento militar, de res'2rvistu
ou de isenção, do serviço militar, ou ainda, car_

teira de idestidade do Ministério da Guerra, Ma
rinha ou Aeronáutica;
diploma de agrônomo, engenheiro-agrônomo ou

v'21.erinárío. :fornecido pJr escolas cflciais ou re-

conhecidas pelo Govêrno 'F}.?del�al, bem �omo
registrado na repartição competente, ou do
cum,',mto que prçve a sua existência, �umindo
,'], candidato o compromisso de apresentar aquê-
le post'2riormente; ,

dois retratos recentes, tamanho 3 x 4, tirados de
frente e sem chapéu.

13. No ato da inscrição, {) candidata preencherá impres.
so modêlo apropriado, que será numerado e s'�1'vjrá para

ide:l_1tificá.10, nas chamadas para as provas, qualificação- (se nomea_

do) ou outras de caráter -eventual.
14. O candidato deverá c{)mparecer ao Jocal previam.en

te determinado com a an1:ecedência mínima de 30 minutos da
hora marcada para o inicio de cada exame. Os que não se a.

presentarem a tempo serão considerad;s desistentes e sob pr'2-
tex.to algum se lhes permitirá a entrada depois de iniciadas as

provas.
15. 'Terá o julgament-o das provas o c:=ráter irrevogável.
16. Existem esoalhadas em todo 'o rerritório nacional cer

ca de 200 vagas, se-ndo 150 para aú6nOffioJS e éngenhéiros a

grônomos e 50 para veterinários.
17. A aprovação do candidato nã:} implica obrigatoria_

riedade de nom<?ação, visto ser o concurso simples pr.:)CJ::!SSO
seletivO. Assim, reserva-se o Banco o 4�r�it() ge �pr·!)v-e\tar Ou
não os aprovados, observand.�, o prazo de dOis anos contados
da data da realização do concurso.

' "
,

18. O candidato aprovado e np�ado será admitido no

põsto inicial da carreira d·e fiscal.visitador, com os vencimen
tos mensais de Cr$ 5,800,00.

19. Os fiscais-visitadores terão as mesmas funções ora_
atribuidas aos fiscais da Carteira de Crédito Agrícola e In
dustrial ou seja: fiscalizar, junto ,aos financiados e sempre
que o, 'Banco det,erminar, não só a aplicação d.3s emprestim,�s
realizados pela dita CartEira, mas tambell).' o exato, CUI:l1prÍ
menta dos respectivos contratos, d'ev� fambem, prestar,
Bem direito a acréscimo, de remuneraçao, qualquer outr·). ser
viço ·que lhes s-eja det",rminado pelo Banco.

20. A inscrição do candidato importará em aceitar a de
signação para servir em qualqu'cr agência do Banco, bem co

roo a possibilidade de iransfêrencIa para qUalquer z<ma de
fiscaJ,iação' e em qualquer tempo, durant.;' a' vigência do con_

trato de trabalho.
21. Os pedidoS' de remoção nos primeiros dois anos serão

sumàriamente arquivad,os.
Blumenuu, 16 de abril de 1954.
Hermes Buchele - Ger-ente
André Sada - Contador

3
3

2
1

h)

C)

d)

Mais uma oportunidade para os que ainda não tiveram o ensejo
de comprar baratoi (A S A flU E R fi E R Rua 15 de No�
vembro n.o 505"

Acabameilla esmerado

6ar31l1i1l de 5 anos

VOCE NÃO COMPRARA REFRIGERADOR NACIOMAL MElHOR!

VE�.JDAS

Nas Lojas; Famosas"

.

de

SACUDIAM

(Teco ico!or)

FERIDAS
Espinhas, Manchas UICf;·
ras e Reumatismo

ELIXm DE NOGUEmA
Grande Dep:urativo

do ·Saq�ne
---=--------��---------

Fazem anos hoje:
� a menina Maria de Lour.,

Ach-am-�,� hospedados
cidade: '

HOTEL REX:

ger; ,

- à sr'a. Catarina Boas, es

posa. do sr. FraricIsco Boos;
- o sr. Arthur Hornburg,

do comércio Jocal;
; - o sr. Armando Silva, in.
dustrial residente nesta cida.
de•.e

- o sr. Paulo Olegario, re_
sidente noO' ba.irro do Garcia.

Farão anos amanhã;
- a menina Telmelita, fi.

I'
lha do casal Victor_Anna

Scharf;
- a menina Asta, filha. do

sr. Léo e srll. Clotilde .Ro-ther�
to Sampaio, Alcides da Silva,
WilIy 'Mais e Henrich Schmidt

.

PRECElfO DO DIAmer;
,

- as srtas. Laura e Luiza
Sada, filhas do' sr. André Sa-

da;
,

- a srta .

filha do sr.

randa;
-

a sra. Tereza, esposa do

te em' Ibirama;
- o jovem Jener José Ret-,

.llert, funcionário da PRC..-4,
desta cidade;
- 05r. G�raldo Marques

Branquinho, residente nesta
cidade;
- o sr. Gabriel Pamplona,

dJ' comércio local, e

.

- o sr· Antonio da Silva,
reside1).te no bairro de Hou.
pava;

ASi.RAL DO DIA
1� D:t.:, .ABRIL

alma. e inteligencia.
SNES.

MASCIME! nos
I

Acham-se' em festas
guint·es lares:
--; do sr. Guid-Q Blanck e

sra. Alzira Blanck, com o nas
cimento de uIl). menino;
- sr. Pedro de Borba

'esposa da. Eronides, com

nascimento de u'a menina;
- do sr. Nilo Bí,anchini

FltiidQs,�l:W-ares matutinos
e inspiram fantasias, assuntos
o :relati,vos a aventuras, investi";

g�ções, �'v�enS. E' bom ser

.

' " . ,pacie�tj{,à t,arde •

sra. R2nate Ulrich, com o t Os náscidos nesta data, -

nascimento d,e, um menino.

I
Destinam.�e. à !Organisação de

, Esses ,Ilasc�entos oeo�re., vastos pl�ncs que os enrique
ram na Secça,o. de Matermda- ,cem, graças ..à intelfgencia e á
de do Hospital "Santa Isabel". 'capaéidadé.

.

I !
I'�---=------'--""'_--_..____;.__;__---___;�-....;_,,�""""""'_

I

Importante firma: de 'São· "aulo,

PROCURA ,REPRESENTANTES E mSIRI;BUmORES,

bem inJfoduzidos nos r�mos de
•

MA T IE RIAI'S DE (ONS TRUÇÃO ,.

·1 !� T I N I Ã fi FERI'AG ENS
"1.!

!

INDUSTRIA M A D E I R E t R A"
...

(artas detalhadas
.J

indicando relerentiasr sob nMaler,ial d:e tons-

á Caixa' Poslal 3301 ... São Paulo.trucõas"
• • J' , ' .,

<A' p', · -

ii I X a ,O.' Da
I.'eiros. A jovem mulher

ha-,via declarado que :só pos- 1 ..... _
suia úma paixão na sua vi·
da: corridas e' touros; e

,com efeito a_S,sim foi, até
qU!e decidil,l realizar uma

série de corridas na Euro�
Plii. Na Fr?-:pçÁ, ':um hor.rVilm ,

fez Concl;lita esguecer tu,-,'
do, e ela d.eiX!óu arena

OFICINA
, l!:S��CIALISADA

}f,ga ,Sã... �aulo, 3343 -
ITOUPAVA SECA

(Ao ládod <Í�' Farmac1a Pfau)

Amanhã..2a"-feira �
,(lHE DUSeH: 2 .. 4,30, 1 e 9 horas

(INE BLUMENAU: 5 e 8 hOfã�
às 2 horas: SONHO COLORIDO ;;;:> (D�r Bunle,Traum)

.,!' ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



élulnllinlllll�.mlll�lI.'lUlJn�lll1lUlttf�lflUlUIII!rf'ntllfUllj!!111III,"IIII@ r a ���CI�:C��Vrelal�ueCO��::�:� :o�:�
:: R E l :Q, ",O A • J,� ,S ( H ,W A B E s dureira na terceira apresentação de

:: : ,de .()SWAI:.OO SCHWABE '::
'

sua equi�e em Santa Catarina, '1-

= :: presentação esta que se deu na

:: RELOJOARIA -.- OURIVERSARIA:: noite de quinta-feira" última, na

:: A Joalheri" preferida pelas pessoas de fino gosto Cnprtaí do E$t:uh.

ª_ -:- A melhor organização técnica da cidade - _

'

:: \ Aíndn desta vez, e neste detalhe
E maIs afamadas marc:u. �_I rc..qide � fato'maís mteressante, da
E�lóglos de mesa e parede, de bol- temporada dos c.ariocas em grama'
':sp e pulso e Despertadores de to- :: dos barriga-verdes, o conjunto pre-
::das as marcas Alemã' e SuJça -,' :: parado por Plácido não con'eglliu I:Canetas Paarker 'e' Sheatter a. § assinalpr ao menos s:u ttlllo -iÍe
'SQuilates no mais llno acabamento, :: JXll1ra, diante do Aval.

I=.rólas - ,Relógios ..- Artigos para -

=� Objeto� de acior�o eÍl!:':g�ra" � � Isto indica que o ataque madu-

§Rua 1.$ '"de ��'Y�b,(O,. 8,�il'
"

.

;:

I
reir "nse é de uma negatividade à

,:' B L Ú M E l'J � 1:1 :: toda prova, pois em três jogos não

-= = 111[lrCOU UIl:1 goal �iquer. A reta-

,e:.:... todOI o., ,tlPI!. e :. guarda, por seu turno, embora
= ';,

.

:: I constituida por valores de cartaz

Epl'esentes ::_ porceJa;na� _ C;lstal. . �. do fmebol guanabarino, como Ire-

=1nmmunnnummIlIlIlIllIlJIIIIIIIIlIUllllmnllllltllIIIIJIIUlIIIIIJIIIIII'I'./7ê' Da:ci, �eusleme, 'Weber e ou-

i
' tros, nao eVItou f055e sua lneta va-

Il'vo d's'
'_.

"lle�xas" do "índio IA
i ��d�llJ�� d�:;��' a�:���:�:op:�.�ou':'s;

'SAI'
_ Tepresenta<:"o que t30 bem se hou-. -. . .

U
......

fi de' Thnbn vc no campeonato da F.MF ..

gas.parell$8 O B13v, 'ii ia U ca:���i�.i�:,,, ���t:,o;e ��:g:inelen�l� I
,

. ,

a ue tra- se mostra e'.perançosa de encerrar da capItal do, paIS, amda que

a-1,PugI_a emoCl,onante e q
.

t, d I 'JI'2ô:n1ando bom padl'ão d'� 'ogo
v.arão dentro de poucas horas, na sua cf,mpanha com a conqUlS.a

.

o 'c _ __ o'
•

�
, ,

J ,

, " �� d t't I d '. cOlnpeôo ou na pIor n"" l'íHlda re .. Istu· �o .mp',w do
cidade. de G?.spar. os QU3WL-OS o ] U o c VIce· .... I... '

. � ,....._-=--=--... __ __
_ �_

c. À. <Tupi e S_ D. R'. União, da lo- I da: hipóteses, pela terc:lra elassl-

calidade de 'l;'inlbó. '

' I ficada, prepaNu com ."mdad,:> suas

Éstão os alvi-verdes de po�se da 'flexas", afim de fllhmnaar seu po-

terceira colocação no T,:>rn,eio Ex-j duoso opon:l)te, eolDe-,ndo por

tra dO? corrente ano, enquanto seu

I
terra to�os ,o" p!allos :ue c�nSjrult:,

adversário de hoje, ocupa de for- com o mtm!" de It'''.lntol " '}' ..1-

'ma brilhante, a vice-liderança, a- I1cio Extra'.

companhado do Gremio Esportivo '

OllmJ#co;,
'. 'I , Assim senilo, promete a l�ta um

A' numerosa legiã,?, tl1:!"fans do I flOdamel1to Stn"aciOnaL Est.a, apto,
alví-rubro timboense,:' epmo

_

inva· o Tupi, a faze,' �eu ndversarlo r��
riavelment� sucede, éstará presen- cuar 11:: tabela de pontos perdl

te ao estádio tU):1i,ense, d�cidida a dos, par;:! o mesmo fazer-lhe. c�,�_.
éolaborar, com' séú incentivo, pa.ra 'panhia ri':> terceiro posto. Esta tl

I ,r"ai� um triunfo de 'Verner. Repe-' nindo" ,a equ'pe pre�ara�a por

i 'Umas" os unionenses estão :correu· Lino e excelente, tamhem, e a for-

'do s�rio risco, n..". jornadá desta ma atual do' conit'ntD representa

i- tard-e, pois a turma "�ndia:', que Uvo de Timbó,

-V' '''t;,k

matares detalhes ii. respeito. , l) ohjl:tivo -"Ir ""mpeão ,do ,CI!n·.
,tenárlQ, eda l.-.';:�:'ióniâ'''náo p_odia
�ej�ar de r.er, é a 'vLto;rla. Só' cum que de Caxias, a perfo:rmante c,nm
a obter,,,áo ,ü. 'ú� resllitado p(l�l- prida pela equtpe, dl:tnte do FIo-

'tiV<J, 'pode, além de manter '2. di,.

r
resta, foi serisi�lmente ,çul"erior,

'r�l'ença 'de dois -pnutos .q�e �:em..

d(t 'c:usand?' �e�mos liS"1lnjeira ilnpre-s
vantagem sobre >S�\lS mais pruxt.. sao, a )ndll'ar� portanto. qu.{· aos

"inJ?s' per.seguidot'ES, .sus.t�nt.ar a. in"1 poucos �ai lnell1,orrullío fi errtenrít
vencibilidade que ,collse,vóu em menro .. em suas dtversns Iínnas.

_q";atro partidas cow;ecujiv",s,- ACO!1' Hoje, o e l�nco pí>riquito estará

teée, porém., que seu. 'lU!»to ado a postos, no Estádio Curt He rIng,
• versário. o Va�to ,Ve�de, tem 011. �efronmndo com confiança ab,.o'-> I
mesmos propósitos d.e trmnto, aín- luta. a aguerrida, equipe vastover

da.' que não maIS", ie,IIJ�!l: '�q'J,alqu'éÍ' ãína, cujos iptegrantes, llor certo,
chance de lutar :peJa., "l!d�:eirll, co- serão bastante estimulados pela
10c:u;ãO, pois .'já p�rtl!<il J1'a,da me- torcida do oremi" ES!Hlrtivo OHm

nos de seis pontos. . .. ,.,. ,_ ... _ pico, muito interessada na derro-

Por se tratar do único espetá- ta 'do líder. Aqueles que apontam
eulo futebolísJilco ...d,e,�t.a' ,t;ude, ep:!. COmo fa:v'trij;o absoluto do match

nossa cidade,:� ::c,?tejd e.lue" :a:tvi�
.

o ',;Ónjll�t(l esmeráld,fn�; pildem en-

- Preços

ANDRE' MARTINS
Oli�b�dQ" ..... a�. c�t&ri.t.

D 'Ao 8

U'AMADAS C1\SIMIRAS

"MOBIS"
Marea. FabrU da melllol'

Cluhn.ira. do Br;aall
- x-

Linho. e aviamento.
parI Altalatee
'_ lt' -,

aua xv, 1:160 - ex. Poltal....

Bl-UME:HAUBu.. Felip.e Schmidt n.o 11 - ITAJA1'

SAlTA (ATARINA Si Ai

ITAJAI-

1935 End. Telegr.: "INCQ"
. .

Cr$ 50.000.000,00
,

. . . Cr$ 46.09°.000,00
; I.

Fundo

ficou

TUDO PARA A eqi'iSTwçÃO

��; .

Aceita re·presen.tq&ges e,xclusivus

de' quaisquer mater,iois de' construção

'�
poro o Rio, de Janelr,o

!:immiimlmlmmnmllmmmmnUliínnliiml!im!\lmillllmllílllllll�
�

, , �

�.
=

= HOSPITAL S10 ROQUE
E"m R O d e i o

\
;

I

comprando j� o

,i

Pós,coa um metch
Vasto Verde Futebol' Clube no

: prometedor:
Sal. ro da 'velha

ganar-s'e redondamente, })Oi5 ° Há razõ,es de sobra, não 11';' dú 1 certeza, -afluirá numeecse p�lic5.
mesmo Vasto Verde, com um o:nze! vida, para. q�e 'estejamo,s à espera I :\vidO po.r assistir �lma pug�a mo

IlN" mais modesto, no ano passa-, de uma p�rteIltosa batal,?" futebo-I vi�e"t3[Ja, eivada de lances ele

do fez (\ PaJnH�iras "amargar" um � lüti{'á na bela e apr2.z1vel praça t.tlz�ntes.
en:ll�tc de dfJ��" tentos, no Bair�fJ, de' cS�IGr.t.es do vi,ce-ç:unpeáo da I

'

o' Ú,bitro esco�hi�?! Dar.. �st"
da Velha, numa !lelej3 nmístnsa. I S,'!:lIlHla Hivisfiu, _I\' mesma, temos prHio,.',!oi WilsQIl Silva. .

s

As maiores facilidades na compra
Oferecem as lojas PROSDOCIMO

<_ ',,_:. ",
<

-
•

,

•

p
I

-

'�����_'J

nuslga
referindo
rosdocimo

rossloa
"fedndo
rosdodmo

Prosdodmo Sodedadé Anonima
Rua 15 de Novembro, 900 Blumenau.

p
,

-,---_'

adureira, do Riono uzero"
esquadrão azur-ra, o qual produziu re vatortzaóa pelo brilhante desem
perrettanrente. penha do conjunto trícelor vísí
De Adolfinho a Her-rera, todo o tarrte, que se movimentou com de

quadro avaíano entendeu-se às mil' .sernbarnço, pecando unicamente nas

maravilhas. Sua vitoria foi bnstan- finalizações, já que seus avantes,

I pel::> menos é esta a impressão que
.

dão, não sabem, ou não gostam de
,"#--;o. ,.

I' chutar em goats.
,

.. Com oiespetacular triunfo de :J

,·�X
; a O, deu o super-campeão floria
nopolitano corrürrurdade à série

I de feitos espetaculares do futebol
, I catarinense, neste mês' d·e ab,ril.
,.. ! em c03nfronto com repre�entações

t'
.' I de indiscutivel valor, do Paraná 'e

�,j(. 'dO Rio de Janeiro. '.

)' " I,,!:.,_r;,· i Foram "!ste;; os detalhes prind-
· ..J ' �. tl � l,pais

do prélio interestadual notur-
,

. r ,�Jf� no disputad'o no estádio da FCF: '

1�,i;t .' .:!i?j" ,

'

1.0 tempo: AvaÍ, lxO, tento de

;t\o I ,Bolão. Final: Avaí, 3xO, tentos 00
Dos �fgebni�" gesund Rodrigues. Juiz: Hei�or de Olivei-
gebmunf, '"chlbore da, da FMF. que anulou outro goal
arhol!. für longsame$ Jegílimo dos avaiailOs, anota,do por
BrõunenNl'JEA-Crema. R,::>drigues, Seu trabalhó, de um

für den, der es eilig modo geral, foi bom. Equipes: _
boI, NIVEA·Ultra-OI. Avaí, Adolfinho, Valdir ',� D'anda;
e$ schiitzllit(irl:er. Bonga, Braulio 'e M:Ínara; Duarte,

,Bolão, Rodrigues, Nêde (Amorim)
I e Reirera. l'vladureira: Irezê,
I Deusl�me e D::.rcí; Appel, "'eber'
e Mário: Zézi,!-ho, Machado (Silvi
nl1o), Dirceu (Mauro), Edson e 05-

1
Gf19 valôinho,

"u E){" DE M. PAWI,AK
Festejando o seu 6.0 ,Aniversário de Fundaç ão RESOLVEU
marcar todos os preços ,durante a 2.a quinzena de ABRil afim
que fodos possam ,adquirir por um preço BA IXO ,quaisquer apare
lhos de USO DOMEST ICO, 'como: Rádios - R,adiolas - Enceradeiras
Liquidificadores - Fo gôes Economicos »Fogões à QUEROZENE
Ferro de engomar de todos os tipos e fama o hos - Máquinas de la
var Roupa � A,quece dores KENT 'Automático s (com 3 anos de Ga
ranfía) � lustres de Alabastro Italiano legítimos e munas outros ar..

figos para a sua casa.

A COMERCIAL
re
de

Aprove,item a qujn�cna dos DESCONTOS na

Co ercial 'REX'I ...

M. PI LIIR

Rua Nereu Ramos, 75 �. Blumemm . (Ao lado da Agencia Varig)

Si ainda nio tónhece a Comercial REI ...� Aproveite esta opor",
,.. - -,. i i- ;

,
.

...,.. ..

.

- -

,
-

tünidiule � fiiÇ� ümtl vlsflâ e verti �f seu 6rüüde e Vüfl�t10 �ofhmefj=
-" -, .-' -'

:

:; *

- - -

,"
.

'""'= to em Mãteriàl Elfdnco, ""-"

,-.- J
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tFesta de Gala no Carlos Somes
ronde exito está

poro a festa da -

ccrcocce
�

S.I pr-óxima tel'ç2 fr-Iru. dia 20, o TEatro Gomes viver-á o seu

10
ii'.',.,.; � {'ld:1dp. l�t)f!(} n{)�; g�1..ti:ho Lütâs GBrn10ntr que a cní-

tien nacíanal já consagrou como

...uu ..1IlS 11El.H-:;'':5 expoantas C.l'l mú

.dca Hr-Ir.n b r r; ilcü·'_l. tendo nos

e:",E)idl) 11t1l ;;}:bUlíl de recor-tes de

crit ica , _feil':J ;10S p)�incip::tis ior-'
na.s hra�He-irGs. que são ununírnes
crn reutenr e aptau ...1i.!.· 0_'; mér+cos

at'LL,Lic05 da. f'arnoeo cantor li't"'l�:).

o públ.ico hhnnennuen e já ou

viú Louis GE-l'H1Dnt atrvvés da on

d:::. d:1 T-.I'�C t, t:;1 quarra-retra e on

teru Ú noite, num pr,Jgranl3. verda-

,
::!t"�r.:ullett(t: iIHi'�:lllrÍt.·t), em que O

�;'lliJ,"_.1jtY, , .

.'1::;; J' bit":. rprt·(uu Iarnu
�,;IS. jJ,·t·:l� 1'I:.13'°-,H':I'.

f n�IL(����':s;:�;'�iJfl;;�: �poi���!�;�P:;�r h;��
J re�ra JUL, !Jtu RddiD Clube de BJu

i menau, ocasião ::m que interpreta- -:

111''''1
heltsslmns páginas- musícní.s. I � __ -.,_

Na {1l·H:-:..iJil:� ::..eguHua-ft.-'ir,a, pos- Jurandir Marques Vieira
.-

s ivelmente, o aplo.udiê·;) barítono

da,'
randlr Marques Vieita, eleita 1"0

-

'I Rádio Farroupilha ocupará nova-: b e r a n a d a q U e 1 a s i m-
dOI, ,; -, pr::,,1' de- S:�:1.�(j.rdh:lo'vü.:i- ��ente, o nliC�l)�Olle d::t PRC-4, pa- patica s o c i e _d ad e e m
1:" <1 !l<1tnvLl (> populm barrtono I Á3 outra audíção. (Conclui na z.a pagma letra fi.

----------------�----�------------�-------

Pá», (; Ideal psrn lavar as roupi
�Jh[t�� que tocam .. "I. pf"l� delir-ada dos
b"ilt�j. f'6�'i (;ünt\ó,lU poderoso deter ..

f::tnte e dpsengou�'dl1r�lnte que tira
{t,)dfr.1 as parriculus de sujeira em

�·f.)n(·t}::: miuutos f' sem esfregar. Dns
r oupinhas di) hEbê à Iingerie do.
Hi5111.i�. nenhum produto Iirnpu e'
:d;-rj.l til •• suavemente e t30 depres
:<L 1"-1 lo: (. H i:<oh!l:iln 111tÍgiea para
HH11!u5 l'füt,lt·nu!.::i de limpeza no lar.
(.fdEr(·t·, des.Je hoje, fi lavar sem

{Lftulh.ú com Póx.

também é ercelents na cozinha,
para� lnvar pratos, copos,
talheres, etc.

uiio tem rical para limpar'
lJt111heÚ'i18, pins, ladrilhos.• plso«,

NO TAmmE OU
NA MÁQUINA DE
LAVAR USE PÓX

em paeotee peqlleno,� de 200 g.
e .!!rlllules de lI.:!!;.

•

Vem tomando maior vulto o

Interesse na socíedade Iocal,
torr.o da rcatísaçâo do já
cional Concurso

Vivas,' instituido no

ca cujos resultados l'f'V li [�.,";"-'

em br-rlf'ficÍ(), das obras de cone

trueão cl?: IlOV:� Igr _j�. M:üriz do

Ap'Ntolo Paulo, antevendo, 'Se

gran::le sucésso para o (!"rla.:llf'

"1ue [:3 aprcxlma, achundn-so já
ínscrttns Iuurncras candídaias p,_l

1 r(' ? racloss s e il1t€lre-ae.ant r 7

l11Cn tr�Oa13� f.:r:1�U� d '1 (lt,rr:;tar:a _�3��

famílias ela socir-daf..'é' 10'3!.

contra a
II' •

eXlgenct�

..

RIO, 17 (MMid1onal) -- DI,
se.to can-Il latos a vc ·pa,lo'l' lU
PJT daqui ImpotrarLo ms ndado
le segurança centra a direção
regional du paTUdo pnra fa'_cr
va], ir seus dil"etl)s de candid,üos.
O luoiil';J d:} nl�nl.�a."�'j é t1.;::igên-
in. (l�.. Ai��el-.fiJl d.') p"'!'J1 r<t'" ... Uê o;;:

candidatas cLvem r:presentar. a'

1éIl1 d.i fo'ha corr,;jaJ p.t�stado ção
de id.;ologia e documento com'

f� ,:_l', Sfl a rcnu+ctar cs

mandatos par" serCm ele.tos. A
l.le�ação da direc;ã.o é nue o rroa'l
dato p!'rtcr�('c. ao parti' o c )\''ic
ao candidato.
Esta r.Rigência. parte do dir ;"0

·io n3oc"Jna1 C:'J partido par de
te::mina�ão do sr. J'.hrfí,!ls S:lv!l..
O documento de :>'enune:a "deve
�(H' :tm:;Ínado BrIm da.r2 .. (};� ·;.�111.
didatos dFvem comprotnet' r" s"
I:m dat' trl,'.ta por cento 'dai! ,1.''")
llidic.c ao partido.

- -- - - - _- - - -----

t:olicias de RIO-dO-SIl�1
��-�

dn� fxtratures de Madeiras e o SIMOO
--------�-----------

'-i'!:J ;� � �::di i !;: (!:� ,:U�l E' �:·o ;;enhoras. uma ,"'.'� que a home
í _'!_ 1 ....1hn lius 1L' i:!:::�!. L:r.�::: D �1,1_:1 nac,-enl tributado. era f,::),'i.:d.llt
>Jj;:�ú c:_ :':::l"o-i�o d· _q_P,Si3tl··1(>i·� Ricuie:1�\. fra e°.:l�';.:�;-o'tOR 2:.

:t-�t·(j{('.q_ l,O:-:IÚ Í!Í;;J Ih) rJ!É�f�rl;;ld n;ú. 8;:.'posa (�O ilURt! �

�-:)..-\).íI)1_; - Bill R;�l flü SuL;1 rúb�ieo.
�', !-'.�, iciac-;i J (lr�.;: E}:tl'atíJ:� cs dr! En1 nGrnf" de R:·)' do Sul
:.ic;lleira<: de f;�;nt:l Catarina p(ll' cportuno impro"dso. I p� u%

intFI'lYJed'o do :';. i. ,o, nl,�in P;3.1.' ra�avra ü dr. Ft'l'aTIt': ;1_0,) I���'� l'
}�-U Prl?si'�lente. enyjCu 11:1 (h l"=' di, oradOr de yastos '!"e'''_�l''''Rn:-í

:..;;:uh�t:tlleiosQ �€'Pf.!·o ;:.O,Çl ;,::J") cuia Cl!·2.�ãfl r'!l' 1'€".: U '.:: rnnj·lt"-·5
.�q,,",; ele I1P�'n-r r;;:nl�'i:q]E'so "E.::."l- UnlH. vez que :·oub·� a·

do da. nt3ce�sid,ft.Jf..-: ll'(r.tl�t :-=:radar a
.(

� e.':_!CS e trJiEll.� . .:>·7

Lego a BC,g'UÍi' tivemos '-H!n :1-

I
quanto, quando tlo r;roe" s,'" l'lti;:;1amúntê l":l'em a 01' (� ':b

gradavel palestra f,'·ofe;·U.l, j;\": U que estivemos envolvidos .:" partido, cujo presideni.p. r. o
distinto 1risita::ttcl, o qtw I ;:crr; r'H critic2.': -o "Correi c," r'-JcaI. J'( 'u médico LuVz Franga, J'e;,;o!",' 11
'UE' se leferia a'Js trab.l1h 's rea I "A Na.ção", foi 0 Deputa-I":) ,Van ai.lmi.t.'r na chapa os cand'ti:l.tc;;

li.zad'Js d: Câmara ;7pf'eral f3J

lderley
Junior o melhc::, defensor quo, sobraram da UDN e PSD e

li' que -tao de P. e 1�U'l!' que o do jOrnalista ofendido c nun�f.l outro3 partidos,
.

a cll.:speito dos
xito alcançado fOi'a. el)'_ldl) gru- of€ns·:JI'. ; 'onws já. "aprova<l>;ls na. conven-
ças ao trabalho àe tod? [1 . .....;.;...,.._"'-....._.... ._�

cada catarinenBô.

Cum;priirnr;ntando o n�]it:ta. ,'"1
Vv"anderley Junior� df\Sflja"n'-'s� ú�

público. apresentnr-:he 'JS n:Jrf"\�

;incerCl3 a;radêcinlentos.
10ilC'ia, nl:li� I?fiei:-n' , Ho'� ....�1'-t.!t·

rrc.:(Jrio!; e popular;üo I·;r.�·f�o
c) ,'-;1". Dionb;:;oo FL�a :-Crl"1' r'::if-':

t'ínuo.c ao (""0:111 .f"i1'�.í�ntn <_te

:\J:H)i.O", C ,1t·:_:;:'!J.)(�lo:) lt-·{·'."�Il
�

I -t�l1ido (o" I,ir·,-tnr tf.) "�.' -:\- II
LEGRE

�e�eja aos seus amigos e
flle�Hezes, Feliz Pd�coa.

RIO DO SUL, 17 - Entr�

grandes valol"-s que muil �

nha.m �c destacando pró ,·ur,Ü"·

ção tJoSinditr.sJo Ól}� E111rJ-egf;d�}j
/lO Com.s�cio de ran fl� � •. ! , ..,

mos detacar um que. por

extrangeir!J>, não podp Dp"r:!,"-':
entr� t os cU r.! ge-v h:".... 'l'T,_"'O '" �.:.;� d?,
Be.rtoldo Schub�r. o E"!J":1 'ht·arilt
da fi.rma Carlos S(�l:1r:'f�!'" �-; t,

que viu finalmEnte il vit.orb da

causa. por que vinha se t'ltf:',lGt'l
,há varios 8.0":)1;,,

Com a presença. de c-nte",!"1'; GI?

pessoas, :reuniram-se, clin 11 .1,'

.1 atual, na séde do Clubc, de Cll�"
.."._illliillllllilll-__� ilítI__Iilil'lí iliílillliilll .Riliililil_Ii!!!li_"__.' e Tiro "Dias Velho... .'�('-mercih··

t .. til" a !._;e;:! lfÚ'
• �--i03 � [TA"!:_1 �2 �1{' p:,�t:) ��·:t f c,_

lo !'14�'lna ú'n:(�!l� p� ;\""', .:_' Í!:!l.C,lp·,l,'

rre:_-:ado anüzo !r_�tn'n�;:lri p:��t-f

;j,\.}.lDlJ ("::''!4!: lutl:�i'-lpiu "':'�!
'

l�l{�ntn se-ndÜ' eOfrit:üin P:-;-;1 ',. �

1.'"'J afin1 possn �ltendl� A r"'i'-'o ri·

:".�'::: ;��:6;!�[i l:��;�:' 1,:;;.- ",] ��·s· 'I i'
F!.udri;;t' ::� ._

HO:..vlENA(;E:\) I')
Bl-\.l\TQIJErrr;_: �) I)I�l ��

�

':
DO ·._;'n,I;f)E'-:l.!: I" .'

NIÜ}�

r�ro no Sl1I .. 1'; <,".011"
1.1, '11:1 lJ:l".;'Hf.... P! :� .. , ,IH '-.1'

t;o di:!3 dn �_;Frdan I:�i ... ! I f"i �

lo .�.. flunar,

�"El.l.iUv:m ID:m Cerul
'fim'HO CREOSO'fAnO

Silveil."&

não apenas

congregar a nob;re classe (.'.-mo

támbem cons()�"'lir muitos
nr.ficios para.
região.
A l'TImeira d�retO!ia do Slq"j

cato dos,Empregados do '-;omfi-··
ci!! de R,!o CD Sul. fleo!l as,;;inl
C4Dlõ'tituida: Presidente, L"dio
Alcantara; Secretál'io, Jose :Bol"
nifacio da Cunha .Tu,�liJr. T'''''(·lj·
reirO', WieJ.lang Fellmann;
sNhei!I':os: ,Olto Neuma,"'.1,

Francisco
plana,
A pr'iln"ir.3. Gronde R&':.lu�S.r•

do n,,;v(} Sind.1cato é lmal'
muita Jl'<iI"sish�n·cL'1. visando

cri�ção., em Rio 'do Sul. dos
neficios dO' SENAC.
Nossas cumprimentas aos

rigentes d'j' Sí-ridicat..." dos Em
pregadós M C{)mércio, do. Rio do
Sul, extensivos a todos os _co

merciários 13 tambe-rn ao,., (,OTiV'l'"

{'(antes, uma vez qUe ao Sin.di
Cato, I(} que mais interessa, (, o

I
perfeito entendimento entl'e em

pregados e em:J;rt"ilgaéloreq, para.Isati�fação gerai. ,r�lIlIlillilil"II"IIIIII�illI"III1""II�iilQliijii�iI����������������
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o assunto do salário mínimo vem agttando a opuuao pública 110
pais, rcgístranüo a ímnrcnsa um movímonto de repulsa e reação por
parte das classes produtoras, como vem de ocorrer no Estado de Mi
nas, onde os representantes da indústria e do comércio estão :pleitean
do Junto ao governo federal a revisão dos ru"eis salariais decretados
para aquela região.

Em Blumenan, CUjo nível salarial atinge � t'r:;; UI50,OO, segundo
estamos informados, entre as cl_es trabalhadoras repercntiu de ma
neira desfavorável a medida deeretada pelo Chefe da Nação.

Procurando auscultar a opinião das ctasses predutoras désta ci
dade sôbre o assunto, a reportagem deste jornal entrevistou ontem
o sr, Federico Carlos Allende, pzesidente da Assoctaeão Comercial e
IndliitriaI ne Blumen�ll. lnid3lnq(} ,sua. entrevísta, aqU�le Ül1e1i nas
classes produtoras, assim se expressou:

1\>A1t15, llJ fi.!YI ==- '!-'\lUHl�,
da a

.

v-r'i'ES('<J (lii� trlnta e

-set.e llaises -·,ª,,,"')lúa!il1.!1. a t!il!�

venção lul.!' rnadoua1 para

vrow�lio ,lu, lJcns culturais em

caso de rOllfllto, 'A ata final"
lIc5sa rUllvrllçiiv [(oi. asslnaríu
1,or 1;' i'�1 Isns I' 11m jll'otocolo
adicional iui Rssimul0 por 21

pai�,,:> A couveuçãe c o pro
tocolo permanecerão abertos

para assinatura de' todos

Estados flue participarem da
cou rerencía ([o Haia até de
zrmllró do corrente ano, A

(Continua na 2.a iJág. letra Fi

--

ANO X

"J\grodeço penhorado. essa de
ferencia do jornal '�

...l\. Nação" em

querer 'ouvir a palavra das classes
produtoras num momento tão gra
ve de nossa nacionalidade.

Pl':sídente <la Repélblica a 1.0 de
l\laio,. bem Como (J discurso que
então pronunciou mtranquífízaram
as cl..ses produtora, do Brasil.
Apreensivas com as inevitáveis

I GENEBRA, 20 (lJPl - Os
t chefes das delegações das
i tres grandes potenciás ociden
I tais realizaram hoje uma reu,
r nião exfraordíríárta, depois de

,

I cancelarem tOOQS os outros
'comcromissJs. E decídíeam

'{
faz"r aos ccniunístás uma pro
posta no sentido de tnícíarcse
ímedtatamente a elaboração

I
dE tratados de armistício com

cada um· dos tres estad-os as
soca'dcs na

- Indo-China, o

Vjet-Nam o Lá�·s e a Cam,
bodja, ,

Não tenho n�vi(;'.ad<;: 11 ruíatar-. consequêncía, dêsses atos - ele
A Associação Comercial e Indus- vação dos níveis de salário mini
triaI ele Blumenau, acha-se em reu
nião pcrman.;:ntC'! e todos os seus

Para livrar o trabalhador do Imnosto de renda

a

RIO, 19 (Merid.) - o �i(!"1 mantidos. com o
putado Tarso Dutra apresen.q 2.400 cruzeiros.

Camara,
, os-

descontos eles encargos de fa,
mllia.' Pretendo o deputado
do Rio Grande do Sul .sajam

TREZENTOS MORTOS
D!STURBIOS NO

PAQUISTÃO

.--------�--._----------�---------------. ._------��--�----

Mais um� . vez a�ia�n o �e�ale
em torno �o exército euro�eo

. PARIS, 19 (UP.) Con
formo havia previsto a

maior parte COS observa-o
deres, foi mais uma vez a-

de díado o debate a respeito
do Exercito. Eu,ropeu. Assi
nala-se na Assembléia Na
cional que esse adiamento

aos

Da' aleada do Presidente B
denlissãfl'do Ghefe de Policia

coletiva que concedeu à im
prensa 'o ao Radio, o minis-
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Jj;' de int'!i'eS'S'� geral do
que o trabalhador brasileiro seja
recompeullado' '}1elo' seu' trabalho
de modo' á· assegurar·.a sua fami··
Iía um p�ê't'á<> de vida compatível
C;)IU. a dignidade' humana. as 8 horas!

rio, como tral!ã novas dificuldades Profúndamente' apreensivas, as FADA SANTORO, nICK FARNEY, no filme nacional:
para a classe media, inclusive dos clasoes produtoras . observam a

servídores llúb!icos cívíz e· mili- pr.esente atuação do Governo, eon

tares, não beneficiadlos pela pr�- trária aos Ideais de liberdade,
vídencía .governamental e que se.. ordem, segurança e' expansão eco- Um sublime romance de amor numa empolgante hís,
cão os primeiros a sofrer' suas norníca, respeito a tradição e prfn- tór1a' vivida na tela por Fada Santcro e Dick Farney, a ·gran-.danosas consequencias. ,

cípios éticos que constituem aspí-, de dupla do cinema nacional!! ' ,

o agravamento do custo di! pro- ração do povo brasileiro. ,. _,.

'Umá 11iist'õriã romântica' e
.

aLegre. .. bem biasn�ra.dução diminuirá ainda maíc as Não obstante serem perniciosas Vejam Dick Farney cantar "Sonhei", "Perdido· de A
possibilidades de exportarmos os az rcpercussõss economlco-flnan- mor", "Meu Amor Nasceu", lindas canções que :ficarão em
nossos produtos agrícolas e Indus- ceiras das recentes prbvidenchs. seu coração, 'II:mam parte ainda: Carlos Ootr�, Miriam
triais, reduzindo nossas escassas governamentais, ,sua' iinportaneia Carmen, 'I'erezinha AmaYo e o' cômico Spãna- --'-' ·"PERDI_

,

divisas e, assim, comprometendo, se reduz diante 'dios própositos po- DOS DE' AMOR", Hoje, no Cine Blumenau.
seriamente o. regime cambial em liticos que elas ocultam, Os con-
vigor e as finanças públ1c<ls, ortgí- \ ceitas -expendldos pelo' sr. Pre'i- .:!flml1lUmmmUlIIIIIIIIIIIUHlmmllltlllllullllllllllflllUUlllllllllflfUll"
nando novo surto in&elonario an�, denta da República envolvem um =
te o recurso fatal li ruínosaz. e- i desrespeito a ponderá'i'eis forças:: H E M O R R O I DAS
missões, que rediundariam por fim: nacionais, cofuo sc! prQCurasse� ge-' êZ' V A R I Z E SE'U L C, E . li A S
em maior .q_esv,alorisação do cru-l 1'ar condições propicias a uma ª, DAS PERNAS:' curas sem operaçao _.zeíro. ' ,transformação do regime. .- D'

. .

P'
_

d "{T C Iiteí U'l d =�Para tornar ainda mais som-] As consequcucill;, apontadas nes-
= lilpepSlaS, rlSflO 'ê \! entre, o 1 es, ceras o

brias as perspectivas com que nos> .te dõcumantn são pTevisit"eis e ro- ·6 Estômago e DtlOde110, Disenterías, Amebíase =�
defrontamos, os atcc tio sr.

pre"!l'am prl:vistas. $O u Goverrio optou ª: Intestinal, Fissuras, Fístulas, Coce-iras do Anus,. _",ideate da RepÚblica não "em a·' .{lela soluçãO,)' que'lhe indicou o in- ª_; DR. A R Y T.A B O R. D· A ' :
:

companhados de 1)l�didas udequa- tercsse eleitoral, cabe'ihe assumir
_,'

,.
_

das a incentivar a prOdução, sa- sua respons�bilidade, .ao inVés de;: CLINICA GERAL DE ADULTOS E CRIANCAS
: .

• •=-

�":
.. - • ,-_. , ......_. - � pretender culpar a: al;l.sses :p1'ooo-,; I

• �

_

'!TENDA DESTE OlAmÓ toras pelo ::.gravamento da situa-' =__=','
Consultório: - Itoupava Sêca BI..UMENAU'

çiio ,�conõmica da Pais, como tan-
_.

Horário: 8 às 12 horas ::'
tas vezes o {ei': 'no 'P<l5sado.

__---
Residenda: rua Presidente Getulio �ar�as, 143 'EAcabo eh receber, ainda agora,

_ _ _ T 1 f 1 1 6 fi := '

um teleg.fama d·o sr. Celso Ramos ';' . e e Ol1>e:, - - -

::
muito digno presidente da Federa.' ..mlllllUllllJlIUIIJIIUJHllIIllllllmmmmllllllllllllllllfllUlmmlllillllh�

---________ ção das Indústrias do Estado de .

Santa Catarina, em o qUllI nos é

Ida"';:> ciência de que o Con:H:1ho
Nacional da Confederação das ln- "

, • •.
'

dústrias, deliberou impetrar mall'
roneI Mano RIbeIro dos grande' oportunidade que

dado de segurança contra a nova Santos, c�mandante da teriam os quadros para a.
regulamentação de previdencia 50- lDl5.a que :r<essaltou a primoral'em conhecimentos
eiaI. A sorte está lançada. Aguar-,. __

. '

�--" _

demos os acontecimentos. .

fi
táticos in:':ispensáveis à for-

Em Blumenau, as 'classes produ-
.

U mação dos oficiais de um·

tor�s :stão coêca,s em torno dá As�l sibilidade de ser feita uma gra.'1de exército,. A seguir,
;;OCIaÇaO ComercIal, o meSlno se , _ . _ f 1 1

.

V'
.. , M]r1:mdo com os sindúcatos C!lassis-,

reVlsao
.

na leglslaçao' 11or-
a cu O' ce '. lrgmlO ue e-

tas, que nada mais aspiram do que te-amencana sobre a ener- lo, comandante do 14,0 B.,

o, bem público: lOI�g� �a dem:go". gía atômica e que ele ti- C-, auxiliar da direção de·
gla barata" l:lUItO propr:�, em epo- nUa p'lena confian'ça' exercício, destacando a'
cas de elClçoeS" '.

no sr.
b

.

h
. - .

----___,.;o..-:-�..............� .......................__="""'"""""-=
.

.....;.;.;;.;;;0......... I DêWy's Stl'a'U$s" presidente ril ante orlentaçao te felIz

I da
'. _.

"'-;1 • I d ,escolha do local das mano-

-1�l1e�';í�m����;ic;
era .. e

e-l'hiàS' pelo
.

Gen�r��Cõman"
----.......- _........_ dante da 5.a DIVlSao de ln-

(. . fantaria. O comandante 'do

I"
"

.

23.0 Regimento de In:falita-
tr�nquHlt1"de nas rlLilS e seguran� ria, Tte. CeI. Alvaro Vieira
ça nos campos, - deve li paz 1'a- Lima, por nosso internié-'

!,zer a 'sua morada no coração' dos .dIo, saúda os irmãos de 'ar-
hon::ez:s, Todos

.

o;; brasileiros tem
mas dte Artilharia e Enge-o dIreIto a estar seguros quanto ao '

• •

dia de· amanhã. Essa, a eSpL'I'ança nharIa, desejando a todos'
.do Povo; esse o dev-er dos gover· uma feliz estada, no Quar
.nantes. A, agrndece:r vossa carinho- tel d::> 23.0 R. 1. e todo o
sa vi_ita e expressiva lembrança •

't b"
_ tão gratas ao meu' coração, _!

eXl O l1a� n1anO I as oe qU,e
que:ro afirmar que, aqui, todos te. II vieram mtegrarl O exerCI
mos a paz nas consciências, pois .elo de cooperação de ar

cada. um de. nós" guardadas as

Pl'O-J mE!S, deverá ser coroado
porçoes, pocle dlzer, com .ti sel"ena ."

sobric�dade de Pasteur, na fe:ta dos con1 um.des!üe a· ser reah
seus setenta anos: "Eu :fiz o que I sado, hOJe, 'as 16 horas, na
pude". r ruá 15 dê Novembro, com

.

f a perticipação de toda a

i\ N UNe J O S 1 tropa. 'T'

.,

N E S T E J O R N A Lj !AN.l.ÀR INT�O 1
______. . �_

Amda em regoSl]O peLÚ

! ' (J 1 tt§rmil1o das manobras mi-

j.
..,. ! lítares efetuâdas entre Blu-

gr�çamento geral da polHica menau e Gaspar, em que
baiana." participaram o 23.0 R. r., oI Mas' s·e aIguem pensa que 5.0 Batalhão de Engenha-

I
tenho medo de lutar, caso ho.- .

d P t U'- dA'ja necessidade de luta estará rla e or o umo, a rh-
r:õdondamente enganad;J. Ni'í.o lharia da Lapa e 5.a Cia.
tenho mangas de camisa para de Comunicacões de Curi
arrega�ar. Mas sei :xgotar, {) tiba,. o comando da unidade
cumprImento dos m"us de, e-

d' d 't
.

'd d fres". .

se· Ia a nes a Cl a te, o e-

O sr. Simões Fi'lho, por sua recerá hoje, às 20 horas,
i vez!. ass,im falo,u Hobre a indi- no Tabajára Tenis Clube
'caça0 ao ::,,:!� nome pelo go- t um jantar Íl1timo aos ofi.vernador ba1anç: ..

- - -

_ ,

• --"Ã "11011rã-'qüC·'Ticâbo dó ré., Cltl1" daquelas --'corporaçoes
cebér é um� rcc::;mpensa que' miliili.u:es visitantes' e dó'
li Bahia presta aos meus ser- qual participarão às autori..

I viços, mas uma recompensa d' l ... •

I que
está muito _ac�ma qe tudo �Ges, CIVIS; repr.esentan,tes

o que pod•.:!ria esperar'. do clero'e JornalIstas.
�

near a e equilibrar os

çamentos públicos - nem as su

gere o discurso de 1.0 dle maio,
do qual se esperavam ,J:i9nceitos.
ditados peja e:l.-periêneia e pêlo
bom senso.

Tão nocivos efeitos vão reflletir
nornia e- o Ministério da' Fazenda, se 'tambam no cam'po ,social: tur
bem como à contríbuíeão. desínte- vando as relâ�" et:lftie o capital
res!.lllda (ias ctasses llX'Qdlltoras do e o trabalho, crianqo' ámbiente pro
Pllis. cufcs tabelas furam previs- picio à desunião en.tre empregados
tas em Iímrtzs superior-es às su- .e empr,gadores e ameaçando, a
gerida pôr aquêle Conselho,

.

paz social, em proveito
-

transítõ
Sempre reclamaram os empre- rro de eventuaíz. detentores di). pa

gadores a legitimidtide do ealárão- der,
mínimo como principio de justiça Jamais pretenõcram- as classes

. socíat, ao mesmo' tempo' que sus-' prOdutora!!' {)por-Í;e ,0aO' .justo 'anseio
tentaram que -o que Importa ao õa elevação do .níV'i:l' de :vida. Mw.·
trabalhador é o valor real do seu to ao contrário, o que desejam é
salário e não apenas o nominal. uma efetiva melhoria das condi,'
Enquanto o' Brasil não acelerar- ções de existencia e não Um au

a ritmo de sua prodJl9ão; eriquan-
.

m�nto de sillário' meratnente sim
to os homens de empresa não pu·' búlíco, que não trará, os I>enefíciO:�
derem dedicar-Se com segurança com que o Govérno aceria.
à; suas atividades especificas, a') Não é com discursos nem com
invés de serem surpreendidos to- tabelas de salários elaboradas com
dos os dias coro a crescente am- intuitos' demagógicos que o povo
pliação elo intervencionismO Qri· braEm,íro verá atenuadas as

cíal - nossa economia não !'e angustià= ou resolvidos os

consolidará nem sairá do circulo problt!mnS.
vicioso em que se encontra.
A,; merãdas anuaeíadas

\l"ONTO CIDe

f
(!ollvenção entrará ent vigor
três m�s depois de apre-r
sentados os instrumentos de
ratificação.

SEUS

ANUNCIOS

CONVOCAÇÃO
. 1?elo prese+tt�,. conwco os senhores associad{)s em pleno

gOZQ de seÍ;lS direitos para a sessão da Assembléia Geral ,Ex
traordinãria a er realizada no dia 23 do oorrente mês, à
10 horas, €m sua Séde Soci�l à Alameda, Rio Branco nr. 62a.,

no dia 1',0 de junho em Florianopo!is.·
·Blumenau, ,1'5 <fu Maiô de 1954'·

.

ERNESTO HENDCHEN,
',.), Presidente.

er�

ESTABELECIMENTOS JOSE' DAUX S. A. Comercial
-- Á:P R E S E � ��A :M::

s •.
.

( I N E RUSe"
fi O J E ..._ QUINTA FEIRA

.
H O J E

as 8 horas!
,

O CINE BUSCH, orgulhososamente apresentá: Q gr:\,nde fU_
me Ita!iano com

'

'.

GINA LOLLOBRIGIDA, ERMANNO RANDI em:

( A R U SoO, lenda de Uma YOI
(CAltUSO Legenda di', una vocee)

A história 'espetacular do' grande cantor Italiano .. , a adoães,
.:!êncla ... -:0 seu unico e infortunad()l amor ... desde o berço
da miséria até a glória final! .

'Todo o sentimento, a poesl a, a musica, a paixão e OI encanto
de- Napoles!
Trechos de LA OERME, ROGOLETTO, TRAVIATA, l\'lANON
T,ltOVADOR, ANDREA CHENIER, BUTTERFLY, OSCA, 0-
TIlELO;' P§LILt\ÇOS, CAVALÊRI!A RUSTICA.NA, alêm-ide
m1!meràs canções na véz de l\oIARlO DEL MONACO! Gína Lo1
lobrigida no papel do, primeiro e untco amor de CARUSO!
\ERMANNO RANDI no papel de CARUSO! Uma. Ineompará;
vel história de amor!

•ÇARUSO. LENDA DE Ul\'[A 'V'O'Z, hoje no C. BUSCH!

( I N E B L UMENAU
H O JE QUINTA FEIRA BO JE

Pé R DI DOS DE AMOR

A

AIJORN9S

GERAr

...

..
'
..

.:4 .

{ez:-se,';QlUjÔ'Ô-C/O'SO
comlOfBI[

o
.

M';IS MODERNO fORTiFICANTE!'

tABflRAtÓR:O [feoe DE CACAU XAVIER Se A.'

,; Concertamo.:
�. R.efrlget:adorel! Doméstico�, ReidgeJ'�e.ão em Ger:!.1
; Máquinas de lavar, Fogões elétrj('ost Aspiradores ite Pi,
: Ence:ratIeira5, Liquidificadores ete...

,

B e f o r lU a s P 1 n t 'U l' a I
CAS'A DO A1\IERICANO S/A.

Seçção DOmestica

Rna São Francisco. 147 - Fonea 2061 e 1043

c '[; RI T I B li: P A R A.N A' ,,'
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GEORG

t: : _

DO (ORAÇAO" ,,' .

DR. CARVAUIO _

_' ,

I'
,

" (Electrocardiografia)
_

"

"' ",' - "i'

:Av. Rio Brane!?'; '5 (Sobrada) • Ao lado do C_in'c BU5Ch
, Tmtament(_l de _neurusas - (Pstcoterapíaj ,

"� _M'ÕLESTIÃS'DE SENiõiiÂ'-b-------
.. "DR. RENATO fA�1ARA"

f)OENÇ�S LJt;j'I'i"IiNAS :
Ol"ERACOES -- ()!mA..� CIJRTAS

é9iiSulil:rio; Trav.e$S.'i'l 4 de Fev�re:iro. 3
.

.

Fones; 1433 e ],226

URtlMADA
- Especialista" em alta Cirurgia e doenças_�� �.enhorag

"

,

Consultas no Hospital Santa CatarIna
Das 9 às 11 e das 15 1 '2 às 17 hs,

BLUl\'lENAU - IIOSPIT}\,L SANTA CATARINA

IN S· T I-T-iJT�O--D E O y;bH O �S----
Ouvidos-Nartz e Garganfa

.... - DIU. TAVARES e HEUSI- .:
Rua 15 Novembro, 1.135 - 1'0 andar

Consultc'r.o - 1232
Telefones Dr. Tavares - 1461

Dr. Heusí � 1677

�[n;rm08 �- NA.RI� ...;... E GARGANT& - !lO
,

DR V"IILSON SANTHTAGO
•••lmum.o1I ;jt\ "ll""e<Jl(ll;.ã�, d-r. Medlclns da Universidade do BrUlJ

,:jJONSULTA,,;': :tlOl:':írlo, das J.� às. 12"h(Jtátl�eau"U-'
, fui 18 horas. - CONSUl"TO'RIO; Junto &0 HOIl'
pitá1 Santa Isabel

A d '1,0 11 a dos
DR.' NUtlO DA: GAtt" LOBO D'EÇA

" -Â D�V' o G Ã ÍJ o .'.'

'ATENDE CHAMADOS PARA" OU'l'llAS C01\IARCAS
,nUA 15 DÉ NOV., llS6 - 2.0 andar -:- BLUMENAU

A D V O 'G A .:> Q
rltlsidênéla àrua XV de NO'l'embre••••
____ 'l'elel'tme, 1560

·'FONE - J5-U

H J L � A" �
MASSAGENS

(Diploma Alemão).
VELHA --;- Bêeo. . Porto» +fújão,' 55

2ª§., 3,�.,."5as., Gaso 'féirás das 15 �. 18 .h�!as
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o sars { o ABaSTECIMENTO PUBLICO
A FUNCÃO DA BARRACA - 840 GRAMAS DE GENEROS BONS i SAUDA�

VE)IS EM CADA REFEIÇ2i.O - VARIEDADE DE CARDA'PIOS - ESTOCA-
GEM PARA EVITAR A ESPECULAÇÃO

170 grs. de verduras e legu,
mes.. 200 grs. de leite. 40 grs.
de pão. 100 grs. de frutas, 25
grs. de farinha- 25 grs. de gOl'
dura, 3 grs, de manteiga, 10
grs. de acucsr, 5 grs. de café
(em pó):

U. S. À.
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�.

.;,.';;: " '.'
.'.

:1,;;: :';.� ,·e.".

pari uma atuaçao
.

"_ '"� ..
"

-
- ",

'

dê,-, StSt;, Cafaiina

bauense pa�'a asSasti!: o -ãesenrn- lã:> de dar combate, na ..'\..láme" porUv>], .Oltmplco,
'ar- de UIU clá,ssÚ!l() ,>;:nsaciol1al.: da Duque de CaxiáS,' a um pal-j .. Nós, que estivemos em

que, SE'! fOr vencido pOr" 'uma das'meíras que, a todo" custe deseja que, na. tarde ChUV'OSá do dia·16.

Il'epresentaeões degladianteJ;1, nss reabilitar-=se e fiéar'"€IÍÍ', ilit....ação $cofupfinhando \le.\pWtú' (): tril.::lS_·
- .

dccí- 'de ig.\alda'de O:lm ;

? SELECIONADO BRAS�LEIiJO. - Vemos na l'ravur:l, vãrícs j:gadores 'brasileiros,integrantes ,do nosso selecíuna "'0 a C.oIla. do l\lundo, quando tomavam contacto direto .C0111

______________�_...

o
....P_a_c_a_e_m_b._u_,_l_l1_'_a_n_e_ll_t_1)_S_:t_ll_t_c_S_do prrmerro llrelio l'am .:1' seleção colombiana..

Informações cem Livonius' & tia.

Rua 1:> de novembro, - Bhim enau

sas, SEU edsempenho, 'jxlr: parte
.da m:aioma' d"as ll_essoas 'l.ue es

ne Estádio, A�gu{'J

, ? .

�

A gora operando também em.
A· C I· D t, N T 'E S- P ES S·O -IA ,. S

'Planos
.quadro, com o ar

---�--

tia C;:pital do

suas prlrneira.s

Cameça
Inscreve

-

jtlgai(of,es, com, 8lÍté�
cedencia, para o C. Profissional'

.

Com sua transfeerncia da Se-'
-

I gunda para a primr6!"a Divisão

I da L:B-F. já garantéda .proví
; denciada sua inscriçã.o para a
J. .

1 disputa do campeonato, profissio
! nal 'do corrente ano, micra
!

'Ó.
. : S D R união." ago::ra:' a r'eguG··

Ar Itragem 1 ri�:�ão: .dOS ":aPéi�"" .de
.

s:us
A arbitragem dos prelíos mar-'"t atlétas Junto a entídada da Rua

C[iJtlos para, a tur'je de clomingo"; XV ,de Novembro, afim de

,!;indouro. pel'{) Torn€io' Extra de i os mesmos, ao serem iniciados

dos . � OS jog':>s oficiais UfL
os mes-r .

" _
.

ddade el tempCirada, estejam.

ti çôcs de atuar
omaram , .,.

•

f Antecipando-se aos demais

f bes filiados, c 'alvi�tubro
fi- ! Timb"ó' já encaminhou à Liga

mesmo, trilando 1 Bluména.uense a relaÇão dos j'J
seu apito, na ,!lanCha. _

<1,,1, Alall1e�' gadores qU'e fQrtilarão: 'em c SU:l

di! Duque de Caxias, oilde' '·Pt.l-' rf�présentação, no certame dn

;tneiras e AtIétieo Renaux La Drvísão, muitos dos qual"
i:aríio empenhados numa bntã- passarão à. categorta de -não a

lha emocionante.

o CONTRA
-

OXIDACAO
. .,

�-'

do óleo resultante das

As Me�mdS'
"Caras,r,Na

al tas tempera turas,

provocando rcsiduos

causadores do DE5GASTE.

...

Quanto ao Din�tor do'
tamellto de Árbitros

A estabilidade na tural do SHELL \: ,1(}O

BANCO INDúSTRIA' E COMÉRCIO DE
MOTOR OIL (. refur!:ada por "aditivos"

an ti-oxiduu! cs, que impedem a formação
- Matriz: I T A J A I -

'FUndado em �2 de Fevereiro de 1935

Capltal •. '" ...

Fundo fie Reserva

End. T�10gr.: "INCO"

Cr$ ,50.000,000,00
Cr� 4-6,OO:O�i:otJO;�O"

. :, .
�' .

seja li I as <:l!mlit:iJl'� de írubullro do motor,

1';'

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INcO' E CONTRIBUA, ASSIM. PA
RÁ o AUMENTO U.á..S POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO

.

DA
.

-_ PRODtrÇAÓ __
.

_'-

citar o jovem' Antonmho, euje
jngréssQi .

nas;
.

hóstes 'da aga-emía
ção, gasparcasa. é tid'.»

éerto.
Outra: Íl,')\Tid:i.dê,

:respei'to ao- técnica

passada
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.......

M
'

'NDADO DE SEGURAMO,A COM'r
RE ULAMENTAÇAO,' DOS INSTI
Providencia tom a d a p e I a I i TABEla DE PIGIlMENTO

.-====----������

F��;��!�s�p�_Opre�dên:a,��o�e ��!��!��o�� 1111'D�������i���J����1��;:,�::ad:."O':�:Ix�:'��il.s� coiet,*ya d, , '� blíca a tabela de pagamento coíncídtr que o ena ires cara
,dutoras ·do país teve reper- i telegrama que acaba de p�clal gentileza da� C..Jl:�e-! do func:ol1alismo da União, .num sábado olf .d'?n:ingo, Q

',,,, -.
- R S 20 (UP _cussão desfavorável a re- i receber o sr, Federico Car- Cimento a Industrías filla-] de acerco com o novo srste , 'Dagamcnto sera iniciado se- Nashmgtv!l. ,19 (DP) � LOND � , ) O

cerite regulameritaçã o dos los Allende, presidente da' " tidad
.

'q Con- 1 ma referente ao mês de maío. ;gunda-feira, subsequeate. I Em sua �ntr,e vístu ectetvát dr, Ev�rts,A, �r.3�am, pro_
_

-
,

oas e_S3 en I '" e ue ! Fa1and' t ern diàn
' concedida hoje- COIU] de cos- içss::.r de CIrurgIa fia Univer.,

,

ti t t d ' -r •

A
. -

C '1 I 11 R t t I o a repor ag.� ,a le -
, , E' d J d U7. hi dt f'lllS 1 U OS e previcencia SSOC,laçao omercia 'e �- se 10 _epresex: an es na

1 teu o -sr, Paulo Marinho, di- E
•

d tume, � preSlU\211fe
, I,Senho7. s- aco

,

:;: H a� 11l1", on� con 11'-

social" provocando. mesmo dustrial de Blumenau, cujo Federaçao Nacíonal Indus- rotor da Despesa Pública. que

' moclOna a we�, ibtlan:tJ .sobre ,a Jindo-" mau aat:ffi em <>�onares os

um movimento de franca teôr é D seguinte: "Sr,

Fe-,
trtas deliberou impetrar a tabela segue mais ou me- lii,erdade

China declarou que: a se��- re,ulta�o" dos estudos .. em-
� , 1 _' nos' 'd d i t _ hu rança colet.va do sueste asia., ];>rcendIdos,. notadame.?t� nos

,

reaçao contra mais esse a- derico Carlos Allende - mancaao de segurança CDn- •• a ��esl11a OI em o sse, tíco é uma política rundamen, Estad.s Un dos e Gra-BretEl_ tum:res cancerosos - afir_
tentado ii. economia não só DD, Presidente Associação tra nova 'regulamentação ma a�l ;g,o,

, '"

PARIS, 20 <DP) - A Vls-I t8li. dos EE, UU" Sõmente nha a respeito da ação_ do iu- I mau o professor - c que

da indústria e dO' comércio, Comercial Industrfal

BIU-I previdencia.
Saudacêles _

tá
O mlcldo do pagamen!o, es- c,!_ldesdsa def Gal�Fi TGerrau�{', l-graças a essa segurança cole- mo no cancer do pulmãó. "Es- canccr podcr!a aparecer no

. -. ,I
a marca :; para o 1?rox_nno mae a :�n ame Ira' enevie; tivà é que :fodem ser cstabe, ses Estudos - acentuou -

[homem depos de vinte ou"
mas tambem da própria n_lenau - De, Florianopo- Celso �amos"

_ P:-eS,l,dente da 21 ,co:tp. folha dos mahv,?s ve, ;11amfe:tou tr�I?ellda e- 'llecic1:s os fundamentos polf, :parecem demonstrar _c:!ue eXl;;� trinta _unos de US) do fumo e \.'classe trabalhadora do país, 11s - ComunIco a Vossa Federaçao Indu,tnas ,
e pensl,omstas ,e para o .dla moçao ante ,a notIc�a.de que. ticos necessários à resistencia !j3 uma rel.rção muito l"�ota- \ que .nao era e5S::' ° C3S:, em. ,,'

com. o novo regulamento, três o O'OS servídores da atíva. ':� �'ebeld�s lDdo-chl�es�s de-I contra a agressão comunista, vel na causj e efeito entre o gerá1, com relação às muI!:?_ '

.Ie contríbuír, do'ravante, d'd

II
Acrescentou que normal, c:�iIram. Iibertar o anjo de

acrescentou o presidente, _ fumo e 'Õ cancer d'o pulmão, res.evoram a SgU • e mente o pagamento dos fun; Dlsn BK:'l1 Phu", Mas preca-
COm 1% para os institutos, � tI..eufilho! Dê-lhe f 'cion�ri{)s ,da ativa ocmeça�á: ...-:da, disse que só acreditará, O sr, Eü,enhow"r havia

si-I Crnnilfll3 pnl,",.i'!lilcujos descontos irão pesar
. no dIa tres de cada m;;s, pOlS. mesmo nCl, boa nova quando d 't, ado sobro as uun, III IiIIIQ'lII

lIa balanç,a. econômica dos UCO. DE CACAU XAVIER Os dois' pr:me'ros dias se des- os franceses lhe comunicarem í ta .111 erro�cões :fr�ncc, no�-

O
..

.

d I tsegurados daquelas auiar- "!"'·�!:":H·.!t-lmlailtif. � tinam às provideI_1c!as do Te- de H:Jl;Oi que Genevieve ch('� t���e����vnas- sobre ,g s�ést� UI�ft escan a o e n ·re·souro, com a retJr,c1a do dl� gou aI.. asiático, O presidente r,espon_ �. �.iãi� .

,

quias. _. �_�_____ � ��

Cá� J:c�;��itdas �nr:;��::� Conclusão das maoDbras militares gr�'�f:TaJ:::e��:�!��:�; mulh'""cftfl'es n:O' BeAc'o· ZendrtElu·;_:·:�<:m realisando um movi- Des�/"Jara"'o hOtae tarcl\..:-,f na Rua Qu,"'nze' desenrolam ,�m Parlsl, Contl- !!l lIi, �I .. ,:'
mento no sentiào de se di- .!I.rt' nuou recordando qUe em seu q ,fi '. 'fd 'I

'

U discurso de 19 de abril do '

rigir acs poderes públicos , ano passado, . s�bre a situa-
da. união um mandado de

cl
ção mundial. e as possibílida- Continúa O

segurança contra a regula-

gu.:.r ,. o
......

es p�rtl·cl·p...:'lntes OS ex'erC,
..

CI·JO •.:I���l::a:�s��:��e�:rt�' h€a���
m.t!ntação dos institutos de; g n ç g

_

g � I til' uma organização cok:tiva
,

I I
de segurança no suéste asiá_

"Jtl.:NHa Ut!:M"Ut OlAS1(
Enconlram-se em nossat Lapa, comandados pelo sr. genharia, do 5.0 B. E. de dade cas manobras-em que tico, Es.sa é, precisou o presi-

NA ENGltA.:L'\l.'A"i""
J I

cidade, desde ante-ontem, I Major Antonio Saraiva Porto União, comandados I o Grupamento Tático se lan dente, uma pol�tica �undamen-
,.

PONTO CDU' elementos de Artilharia da Martins, elementos de El1- pelo Lo Tenente Ramiro cava, Falou tambem o Co- tal d,?S' _ Esdtadof" Umdos,
casos que alI ocorrem qua-

•
'. _.,.ça:;}' o Ulno no

F',�rreITa e elementos da' 5,8 (ConclUI r-.a :',a página letra A) cancer do :pulmão ! se diàriamente.
fiRI't!! �e a

-

b" Cia. de Comunicacões de I.... ..... sucessilo alalla Curitiba, comandados pelo � I �Levará o Dovernador a d�liberação �:i��:��h:�a���y:; S o 3m

do PSD a candidatura Simões Filho E�c;:����;?ai!�: cODsúrcid
.',' ", •.. , , , �

na ;Região Blumenau-Gasl-I Washington, 20 (UP) União Soviética recusar

a-I
se respeito, Em resposta a

RIO, 19 (l'vh'r,ldlOnal) - O, ao ex,ecuüv.y baa\no, E

ouv1_,Im.h\,o
a mmha pOSlçao, pcr- oar_ Os trabalhos tiveram} O presidente Eisenhower derir, O presidente havia '\:árias perguntas ô sr, EI-

g()ve�·ml.d' r l1egl..:) Pacheco, fez I do pelos jornais d€clarou al- que alem de não ter sido con- iI íci f 'd d 15 '.l.. .,' .

'

d'd:stl'l�u r O�"tCl11 n1 .c'�ade de tu c em bom s?m: sl�ltado sobre a, nota de hoje
1. o na "aI e e U'(}

j n� �ua c(}S,tum�lr� entre- sido solicitado a COIl1ental' senhow01' eelarou que ate
Sülvauor �l"la nota a lmpl'éll_1 ",Arreg,c:çarcl as mangas pa- divulgada, ter,çl de aguardar corrente, as. 17· horas, sob, Vista coletlv,a a Imprensa, as informaçõ'es segundo as agora não lhe tinha sido 2-

�,� cJmll�,c�ndo, quc_ 12va�'á r� iornar vitoriosa essa cau- o pr-nunciame!lto d,: meus �- 8 presidencia do General diss'c hoje que cs EE,' UU, quais tinham sido rompi- preS'zntac.o- nenhum relato-
i1 �llP�IJOI del.!Jcl'açaJ ao dIdatul'a, Se formos derrota- lWgOS da BahIa, cUJos desh- Octacilio Téi."ra Urahi co- t T t d' d ,,' ;las as conversacões norte- rio a reSI)eifo sobre a pcs-partJdo (,PSD) o nome do sr,; dos na convençã::>, ir·:mos pa- nos corraei. Devo esclar,�cer 1"; �

"
, .!,

. e��, alTI es�u an o a POSSl- u. �

8imões Fllho pati.! candidato rc: a dissidencia partidária". que ninguém mais do aue eu
n ando.nt,e,da 5.a DJ.Y�!?ao d>e blhdade de crear um COl1- ãmericano-soviétlcas, t'endo fi)

-- � --_._-- - Essas últ'mas palavr,as .dizem tem pregado a idéia do con-I InfantarIa, o qual na cca- sordo internacional de e- em vista a criação de
. o;.....;':".,_.�_..;___;_..;___.....; ;...;.._-__..;;...,:-'-""""'.;....;._'_"�',.,

PO_fTO K:M li !BERDADE respeita ao ministro Antono 'ConcluI na ;:_. pail .....l:u, O) sião salientou' a alta finalí- atômica 'mesmo se a "pool" alfJlTIico ínternacio-J L .. I Balbino (também do PSD),

O " ;') cujo nome conta com a maio- -__ -_ naI. O' sr., Ei-oenhower res-
-

. ANJO DE DlUI Ina da secção p!:'!ssedista baia-

V· d ri '11'
. pondcll que, juntamente

BIEN PHU" \':��:i��,!'P;:'fo�H�od�,p�;: oara eoOl ues lHe a �orona, 3 25, �este mês, ��:, :;�';f:.. �t':::I!���:
all�E:O!�l;d�'lo� �·�:jldes i� I

���ã��O��: �at;i��:tro da Edu-

9 0e10P9o Br'sl'lo,·r' 3'O
p

Cam�en a' I M'UD�I' I �t�X�:ibit�f�'�� 'i��' o�
dochineses d:eidiu por .em li- - Teve conhecimento do U O DuU U ti U

'.
,H O, j

.

frente nesse c1omvnio sem

b�rdade a enfzrme:ra G€me-, �<l "çal1lcnto do nome d.) ::;1', � U esperar quem quer que ios-
YI(ye 'l'erll!-lbe, _c,hamada "a "U

I
Simõ:s Filho ao ler a nota do se, Sabe"se que -em seu clis-RnJO de DJen .t5wn Phu·. e governador, RenutJ o minis- R�O, 19 (Me!'id,) -- �1.. Y t\"1 .

"Sirvam ldte em áb�ndán,ql!-� ér,'� a, única muI,h':r' 113 ;'1'0 da Educaçãô um dos gran- NAIR_ do �rasl! c:ndUZIra no c:a, óvos (;! muitas frutas".
zé ilma ou mais apresenta- curso de oito de dezelnbro

f:;.r.ak�a Situada, Tal mforma_I,des nomes da Bahia, Não p.:.'3- da 2;) o.s Jog,;dores, nacionais Ir �-\di"Ili�, Q";�se O me'dl'Cc-, "

ções frente aos holand�ses e do ano .passad::-, nas Nações
rao fOl dada pela delegação so deixar de hun.:mtar, en1r2� E E 1 d

•••" � AUr' do Curvelo está em ati-
rebelde à con,ferencia de Gê- t'nto, que o governador e "1'("- p�!-'a" a, • m:opa,

. mpen la a "�, " nada de c,:;quetéis ou vidade no sentido c'a� 0:n.'32- Unidas, o presidente Eise-
b d

... eru �ahSta2,_t em tudo nJ qumsquer bebidas que conte- gl!'r lif!açpo tele'Co' 'll'ca 1nc ra, que
, ISS� ter recebidJ sic1ente de uma agremiaçã,} ransporte do nosso selecil)_ I

"
-

,> - com 11 10wer propuzera a inter-
'ilHa comUIlIC'Ii'ao d l't'" " 11,13,m a,leo01", A Panair seg1Ii_} os dirigentôs do futebol em
:

<

" .� o coman- po 1 lca seja o prnll·21r'J a de-. nado, consultou :O' médico .

I .nacionalização do átomo e
:l::ntc ,m C,',�!e das tropas dca'ar quc, CélSO seja derrota-I

Nilton Paes Barreto sobre ()
1'a a rlsca as recomendaçõ"sj Co:-er-hague, afim de tenrar

V'et' 1\,r nI1 IIe �Q t'd F I - do Dr, Paes Barreto e pela a re�ll'zaça-o de dOl'S outre's qU'3 mais tarde se realíza· mel"car10rl'a" ·py,:'l)ort,ad::Js·,- t l,'ln �l,�_nnc�, ... ',".s'�,D::',.douro
te� ir;.nce�·s ��ct��a�'a�� n�� �,�:.'nà c�i����çao levará o �ar- ��l�a�t�Uae �€l'aVgeermá sepraes;rBv�I� prirr·.h�l vez nã'o servirá C\1o. J6ga3� com times holand'�;es:, ram COl1verS3.ções ::norte-a- madei;as, 24�538,Õ56

-

me- prod�lç�-�
-

n���leireira
l t" h

' , "u - quetéis a bordo i '.. I
-

,::J' B � ago,ra ne" uma no ti- Quan!o à mim, a!nda não reb d:u os seguintes conse_ ZEZE' PREFERE OS I '-onCH1I na 'l,a p:lg1.n,; lctra LI mencanas e sovieticas a es- iros cúbicos; carga geral:- Vale do ItSljai,
�a a_�"N;t;icías de Ri;od"i'sut

'e," em de- lhos dietéticos

�s�;��i��i.�o�e����;� IExii-oIsãO dos e leme010S -, SIndiscutível enfusiasmo em torno do Iandescs p�!ra treinar a se'ie_
'

Concurso Rainha Concó ..dia 1954 !;��D�!;::iEf:�rl,� pe;a agressão ao reporl r d
����ãfc�� �_'�Djl����10el�é��t

.

Proibidos pelo,' resto da vida' da fUI1"'�Dco a vontad? para tratar de "fa
outros jogos na Europa, RIO. 1('; (Mr-:riú,) ,-- O u( pu" A :prática de agressões por atl fer o púhlico informado sobr� o de cus mi.�t!l'l·es '?
Pensou-se iniciaimente na I tadÜ' Muniz Falcão íPfi,P, 11" toridade.s J}o:,'eia:s 7lO i'rlr('�d!)lqU" Si; pôs�a em tOl,a a Í',"'" I TIl' muitei justa ,l �:-..di� ....

Espanha e depois na Suécia.' um projEto que inabilita os de suas fUttçõe�, �êT:"l. jH'Ii:t·\ Se a proporia autorL;a'�e a'llt' i qu", f;(' levanta eon; ":]. �.,
111-::s ficou-se sab�ndo que Alagoas) apresentou n..':L Camar:.r. COt1! a pena de> oleml';;S['.} a b m !:lando do pGde.r d' polir,'a, pra·! navel atentado. que eacúnt;,�u :1.
treínador nacional :não é fa. ag�(ssor('s de- repm'ter Nestc�: WJ m':'�iç� pubüca e inabIlitaçill3 'tlca' \iioJltncias �i.:; tal (.IH.'.'" mais pronta e' veemeníe r:nulsa

\:o�ável às exibições e1l?- lVla- M'J-re:l'a para o ext?(;'r'ÍO '':;e quai3 fJara. o ,desempenho (Js, ca.rgos quais as garantias, qual a _',' j em todos Os meios, não ",,"(trId e Estocolmo. SugerIU Ze_ quer cargos públicos durante 10 pUbilcos durante 10 anos alerr gurança que poem espP!'nr c: j Capital da R'puhlic:o. r"'ry,

ano",. ll':n' inidoneos, e funç: ..c ii, do procecUmenV:>. crímír.l.l jorn'alistas. para llV..rll exer".,'í. país
policiais durante 'o re3to ,h couber,
vida. Dete.rmína o pfOjólÍ:O que

Fez rcallzar á 1.iga 'rubaronel1�1 ·'ftC3.Ill ilrrpecilcoJs de e��CITer

fl.3 de Desportos........6 deste mês I e�l'gas publico" utl.l."ante- 10 an"�

" . , ,

�
" �r inidonccs, os segu:ntes fun-

no esta:hJ do fillado H·l'CIIlo I clõn'arios do Departamento F'I
Luz, o Torneio Iu.ic·!o. (te seu docal de Seguranr,'1 Publica, os

campeol1ll.to. oficial, da presente qp.aís são afa,'!ta(:'js d-e sua",

temporll-da, •
tuais funções, CGB'! perüa t.:tal
de quaisqnet· ii1�'�ülY,$ (1 ,,-',, ;','

Ficaram, para a peleja final, gelrs a fuas' inercntes e não po'
os quadros cloJ. Hercillio Luz e derão, pelo resto 'da vid::t ter

C€ramica. de H€n.rlq<le Lage.. encargos l)Oüclais: PallJu H:bei

Este ultimo, co�ando com
r'.) pS,íxoto e Gilberto Alvea da

maior dóseJ de chan'ce, alcançou

Esta�ns loi�os a cria�3o De Bill
mDD�i ai ôe ener�h atômica

RIO DO SUL, 19 - Estan
do se aproximando o término
do Concurso par:! esc:-lha da
Bntnha .do Es.portE Cl11b� Con.
eordia. em 1954, é cn�rme o

ci1tus�asmo enU'c os adeptos -2
;',;soct:ldos da veterana e tra,
dicional soci,:;dade ri·)sulense,

D,verso, são OS cabos e12ito_
nlÍ,; que trabalham com afiocn
]l;ll'a que as suas candidata�

o�tenham a pr'meira co10c.:- tos; 4,0 lugar, Carmen Silvia
çao; ':nquan ,o nas mesas de! Chedid, com 3,305 votos, vin_
cafe,_os palpIte", até o m,mea_' do a seguir, ,;utras candidatas
to, sao os mais diversos, menos vocadas,
Após a ultima apuração, o A rainha terá como princi-

res,u1t�clo c2nhecido foi o se- pal Pl'cmio uma viagem à BU'2
gumte· 1.:; lugar, Waltraucl nos Aires com es:,adia paga
;:;chm tt. com 7,555 vot-:s: 2,0 i durante 10 dias juntamente
lugar, '\V:-llí Krieg,é!r, co:nl com uma pesso� de sua fa.
3,335 vote:>; 3,0 lugar. Lorc- milai,
nó Haverroth, com 3,520 'lO- Dizem os ent�l1didos que a

.....----------------� representante de Ituporanga,

Festa dr.e Sa-o Jo a'"o
s::nh::;rinha Lorena Haverroth,
espera surpreender t·-:das as

candiciitas de Rio do Sul jus
tamente na Hora H.

Os cabos 'eleitorais d3 Wal
traud Schmitt declaram que
a mesma não mais deixará a

liderança enquanto Os adepto:;
d8 Carmen Silvia Chied per.
maneeem trabalhando no mais
completo sigilo.

ESPORTE

Merece aplausos o nucle�
do SESI em Rio do Su',--- UMWJL

RIO DO SUL, 19 _ Dia�tim"dO """a ",1 T II T O ES
rhlTh')nte é enorme () movi� na,
menta qUe se çbserva no Nu- Os medicamentos vendidos
cleo do SESI, em Rio do Sul, por 'pr�ços' reduzidiss:mos, em
onde o sr, José Zimmermann. comparação com os .da praça,
na qualidade de encarregado, facilitam ao operariado, sua
é d� uma eficiencia a toda a imediata aquisição,
prova, A seccão médica t:õm 110 dr,

O gabinete dentar:o agoza Arvi��,Valter Gartner um e

.está a cargJ dJ sr, José D Ti. l.�m'�l� ca!laz e que sabe a

g: tti. habil d,:nt'sta mui: o co- tender aos clientes da melhor
maneira possível.

.JUSTll'ICAÇÃO DO

PROJETO Periga o mundo na snrnúra::j
da ansiedade e do temer,,'

Me'Asagem do Papa p�o Xii .'
"

.'
• >

"0 eSIlallcamt.nta do
N8SI!.:n' lvIol'eJ:t-a, velho Pl'<lÚt'��;1.
naI da �mprE'.nsa carioca"
trabalha hã longas anos

"A N(.1'/.e", -com.títui fato 'til!,::
mais degradantes e V""lgú!l:ll': •.

Nos detalhes impr€ssi,::,nant,,'e
da brutal ,sE!1ticia de q;;Cl! ,r" i , '

lima esse j,:JrnaJista, numa - dele'
:j prazo de 10 a-, legacia de poLicia do Riu de J,,

-�.._'05, o go\...arno prorao,,� I}. á -,:t .í."'en
.

nciro, com a coniv�ncia esp:Jn-.

1aptaçá') elos "erd(Í'}r. ,; " 'jU, i l·.)"a do mjmi,;;;o.Tt:. d.� tUn,

,1€1 refere est::t l<:i. S:' êinda es' [tampam-se os ingentes pe,rigo:l
'ivexE'!1ll .aptos para .o 5�tvi�';'.l tJi" a que estão expostos continua'

blico.
'

mente aqueles cuja função " L '1

o dt2fputado Muni:: F.1k.fr.t� (',:,
clara lIa justificação do prejá,
to:

.

RIO, DO .S�L, �
19,- Apem,;

I
Durante::,5 fest�j.'s anuncia

um mes e aloull" dws nos se- dos para o corrente < no se

��l'am" d� f·:stt l11á�ima , d.o rã? ,Proporcionadas d1st�,:,çõe;
I., v.o l,lO,,:ulens_c, ,cuJo pnnc1_ lUed;_tas ;:-ara adultos e criau_
pal ObJC'lYO nao e outro sin:'i:J Iças,cooperar por::! o término da . A grande tombola terá d,zs_
su�1t,u::sa l\Iatri,z que estamo.':!' '.<1 feita, c:Jmo principal pre
':l"lgmdo em RiO do Sul. mio. uma limousine Chevr,o-

let 1954, em zéro auilometro,
alem d,� outros valiosissimos
qU2 surgem como autenticas a
tr.' ções,

O gado par3. churrasco ja
:foi enc:mcndad:, d.retament"
do Rio Grande do Sul, onde
conhecid) fazendeiro trará a
té nós 15 rezes de prim,�ira
qualidade.
Sendo a Festa do Povo co

mo accnt�ce anualm-ente' de
L d,)s os rincões de s.ant� Ca_
tarina Rio do Sul receberá vi_
sitantes. o m.esmo ocorrendo
d;}s Estados do R, Gr, d:} Sui,
Paraná, São Paulo e Rio,
As COl1i.Íssões -dé Trabalho

estã:> em franc-.s pl'eparativGs
p,tra qu·"!· I) sucesso s2ja su

perior ao do ano p,1ssado e as

:;im neste ritmo vamos eom,",

guindo sempr.� nle'hor a1'rc

c'aC!:lçã;J pró Santuário Na,
Sra, ALI2\. liadora,

XAROPE

St�ANTONrO

Em junho próxim::> terem':s
o Bane de Coroação da Rainh3.
quando conh?ceremos a pr�.
ferido do Esporte Clube Con.
c0rd:a. em 1954,

ôlficil vitór,ja i[lor 1xO, .sagran-.
do...se campeão da disputa.

CIDAD.E DO VATICANO, 18 dn.:gida ao Décimo
(UP) - O papa Pio XII ruca' reunido na cidadE, de Fr!b1.u;.J,
receu ontem a todes os católic_" ,o J;'a]!3. ,,:,::.Jrtúu os católic(" I) '1
a nC!'cEssidade d�) que .!'(:to�neilll· fazerenl sacrí.ficios pesso:, is ��$' .:
a<j' espirito 'das primeiros wp,- te p1",l'iodo pel"Íf;'JSQ c (. _ l�' .c.i" i
pOS cri'stãos, em sua luta cont'·� para a rcJigião, e adv:rtiu 'lU€ '

crescent� do materialis- o prog,l.'eS:30 que
'

mo. Em mensagem ;r'f<<li:fmcicr,
d!JS Católicos

SENHORES
�G1tIÇULTORES.

'l'Ol\lICCI CAPILAR
�'-e)((;f�tNc'1A'

Ainda tr,)balham no NuclBJ
da Sesi, ,�m Rio d') Sul, a" gen
tis senhorinhas lVIaria Lucia
Miguel. LaUl'ete Faigcl e Ode.
lt2 ROl1ssenq.
Na ultima visita que fize

mos ao 'Nuc1eo do SESI, nesta
revistl que educa e instrue a

medio do nosso prezad;> amigo
sr. José Zimmérmann, a edi
ção de abril do "Sesinho", :1

:r�vistra que educa @ instrllc :\

lllümri;j.

:\cabal110§ ele receber no

va relllessa de6h�$ afa
mados Tratores Cana
denses - adquira agora
o vosso trator pelo novo.

plano de vendas a presta
cÕes.
"

Solicitem-uos uma de··
monstr�ção, sem compro
misso.

TOSSE
" ·a-.ROH-QUITE ,..

..... .;!OUQUIDÂO

Pillalll'
.IIIRlrcDPR

cunRA CASPA.
QUEDA nos CA·

BUOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO,
BRUNS

Rua 15 de Nov�mbro Esquina da Rua Pe. Jacobs
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