
Austregesilo de ATlIAYDE

DEPOIS de ferozes debates iras de isenção política.
na Câmara dos Comuns, Chur , COlocar os sentimentos p,2S_
chill sai em companhia de soais de boa amizade acima

Clement Attlee � Aneurin Be; das paixões e interesses pa.rti�
van e vão pacatamente comer dários não é coisa que saiba-

no club. mos' compreender.
A isso chamamos ClviliZa

cão. No entanto, não admiti..
mos aqui no Brasil essas mos..

QUARENTA generais esti
veram nresentes a um chur
rasco que um camarada ofe�
reeeu ao presidente da Repú
blica. Um convescore de amo

gos que não implicava partida
rlsmo.
Estou certo que dos quaren

ta será mínima a percentagem
dOs que votarão nas próximas
eleições no P. 'I' . B. Se é que
algum deles está Iígadc a essa

facção política. ...

Remoias as possibili�a��s �e
lula enlre

.

a Russia·8 EH. ��. i

�------------ �,._ u- =- �,___

medídá uue se forem ,HJtE_':;cn-,
tunda condições bvorb-:;€>i'- À.

apllcaçáo da med id.i. Pel;..

que Hcou resolvido a Ilbera.,
ção' de preços ,jÓ se veriLcm:á
quando a oferta for maior da.
que a procura. Assim. para
que o preço da banha, por
exemplo, seja liberado, 11('

cessárío se torna que haja, no

mercad-, abundancía do produ
to, a tal ponto que II oferta
suplante a procura- Em tal si
tus ção, acredita o minisÜ'o
da Fazenda que não haverá
necessidade de- tabelamento;
uma vez que a baixa de pre
ço s:.', faz naturalmente; esti�
mulada pela concorrênci a.

RIO, :2'5 (Meridional) - Já
chegaram ao Supremo 'I'ribu
nal Federal as sol cítações d
presíden.e da R,epública a pro
posito do mandado de segu
rança requerido pela Ccnfedo ,

ração Nacional das Industrías,
afim de não ser dada .execu-

fçã,,;:, ao decreto que majorou as

c.ontrlbui'Çõ,� 'Dara os institu
tos d� prcvidencia.

. As :informações :DJram enca
m.nhadas Imediatamente 11')

relator que, pOr sua vez enca

minhou-as ao procurador ge,
ral. para dar parecer quando,
então, o mroeesso voltará às

do relator.

PIERRE
LOUYS ' COD!ocado O Conselho de Seguran�a .

,"�:0;,�::,:�;:'J:'"
. Tentativa para ! ra n s f e r Ir o caso

"do, (",;mil4

da Guatemala das Naç õ e s Unidas
Chegam ao ,Rio' as
candidatas ao ti�
lido de ',Miss Brasil

sendo

Nenhuma gréve pelomenos 'afé'
o p�óximo dia três de Julhol
Expectativa geral.em' torno, da decisão final sobre' o decreto 'do· salário I

_

"
RIO. �m (Mer.irldOllfil) - Atê DI' 'l'eccíagem .p�lJ·a exsminar a, sttua- comissãn de le::,uEl'''; cariocas esta"

'dia .,3 de julho proxhno, mio Ira- ção erÍ:ula e acertcr as províden; ria em vespera de dirigir-se
-

a S.

verá greve em cons.equencía da cias " teJn1.?X, A única medida' ado- Paulo, pnra combíuar medidas .con

decisão do ministro Ribeiro, da, tada é � que diz ,respeito a consí- juntas, adi<mtando_se que emís-

deraremcse os orgias de classe sáríos de sindicatos ,desta capital
Iímí- em reuníão p�rm;l'lente, a espera estão sendo encamínhados para nu-'

dos ccontccrmcntos. mcrosos Esté\dos, do norte e do

Ouvido sobre o' assunto, afirmou sul do país, com o obj�tivo de

o -r. Hugo dl� Faria, ministro 111- auscultar. o pensamento das elas

terino do Tr:-.bnlho, que, na refe·' Ses interessadas.

rida reunião, não, tomaram parte A data do julgament.o
as Federações " Confederações de E' impossível estimar-se quando

Trabalhad':>l'es, bem assim gr<.lnde o Supremo Tribunal. Federal pode.
parte de sin�)(-at(\.:, -, I rã excmtnar, em ;llem'rio, o rné

Não obstante 'J

pronuncinmentol'
rito Do mandado de segurança que

oficial, saberse qúe a agitação es- determinou a:suspensão de vigen
tá alcançando níveis �Ievados.

um31
cia dos salários mínimos estabeta-

, ,'-- cídos. pelo sr, Getúlio Vargas,

'.
"

Uma das principais argumen;

tacões "presentadas era a de que
o.. pr:siÍ:Iente da República' não- ti
nha poderes para sxpedír a regu

lamentação em tela. O processo foi
distribuido ao ministro Edigar Cos··

ta. que o despachou no sentido de

ser ouvido o presidente da Re_
pública, o qua] já' enviou, àquéle
Tribunal e l·::.fuL'UlÍ, um por. um,

��!!!=!lt�Ii=.�!!!!!!1\!2!!!!!SI.os �gi.úIlêIÍt�s do Silldicatr�' ,di-·

zendo finahueutn: .

-_ "Por todo (I exposto, ,ressalta
a Improcedancía do mandado
segurança interposto. o qual, se-a
tendido foS'�e, data venia·,' traria,
incalculáveis prejuizos pare QS se-:

guradcs dos Institutos '" os res;
rConeIU1 na z... �, .;.u.: O)

General Zenobio

ConsultanaÇamaraparo
convocar c gol. Zenóbio
RIO, 25 «(Meridional)

O deputado Raimundo .Padí
lha ;niciou, ontem, uma série
de consultas, no sentído de
verificar a existenf!la na Cã...

mara de aDolo a Um requeri.
mento de convocação do,mi,
nístro da Guerra, para expli.
car 015 mot-vos veIos q,uais
dE,signou <Q coronel Henrique
o.�st lJara comandar UUl , 1:('_

g:!!l1e!!to rl� i;:rf��tari� !!q_; .Cg�

oital pernambtlcmn. Tendo
inícíade ontem a tarde, as de,
marches,

.

não pode aquele,
parlamentar nada adíantcr,
mas todas as indicações são
no s:ntido de que' haverá ch,
ma vara a iniciativa parla
mentar. O assunto, nas vezes
que f.oi debatido da tribwm,
obteve repercussão. O cor,r!_
nel Henriaue Oest é coruld('�
(ÇO,tlc!Uf lt<!

-

!r,ll ;?ãS-!f!2, l�tr� �l
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'P:r�c:i1�m� com _urgen�ia.

( ,0 N J A &,O R • ,p R. Ar' T I C O
,

( O N' T ABill I) A D,: E
,

. 'O.f.erta5 de própria 'punho, à '"ACISA'''
PósUil, 241 -:- Blumeti'au.

:_if_hl"j'

PROCURAM-SE,

, i te1'l'eno de 30x'1!) eum oca. i"
sa de madeira na Rua tU. Bar de duas empnegadasí, uma

reso 'Por Cr$ 95.000,00, jnfar. para cosínhar (� uma iPara o
- m'i'\l�ê5 com Eduardol Santos balcão. Iuform,at:Ó)es na C,ou
V'lia Terezinha. - BlnmeJi.au. ,feita:ria' Toenj_f!s. Rua 15 de
-���-�----- -- Novembro, nesta.--

'V 'E H D E - S E

.

Há mulheres
:

que merr' tte� 4uaiid&�ê1-.��ssál"L;h •••íi..íIIIIí :

ALU,GA-SE ,T,q;as de qui'o, e ptat�",-a '":T Relogips de todas as mar.

eá!' ;� Canetàs HPARKER';. "COMPACTOR", etc-

Q('ttl(,� ".·�RAY-�··, e .outros - Tudo ís.o oferece

':�" -�:"';"��l'j;�mecanico e
,
1

;,i"Fl'�ndiz. '

' .

. Rr,tifiCa Excelsiôl'.'
Rua 'F;la!tiano Peixoto 89·

TERRENOS'
Vende':se dois terreUoQs em

• de nr. 46 _ IT,AJAI�içaras, medindo 12 d-e freno

te por 40 dê fundos.'
j

: .. ,-Fi'eço 25.QOO,00 cada uII_!.
Infl'itrriações nesta redàçao.
',co:tn:'o "sr· Raul ou no Hotel
)'Durma Bem' fonf Ó sr. Her
-

mcgene Pêreira.

o
. ,

C'Jm canh?�� 9-ue

i

,�!

AlMAS E MUNIÇÕES
Qnon, ,não gabe escolher; nao sabe
comprar f Escolha V. também o me

lhor, lendo todos 08 dias os anúncios.
Um anúncio sempre lhe traz notícias
de produtos" preços e lojas - e lhe
indica o caminho da melhor compra r
Nunca esqueça; um produto anun

eiadó assume a responsabilidade do
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Camara . dos. Comuns 'em respos
ta a. uma ínterpeíação, o sr. Ni.-1
gel Birch,

.

sub-seeretarto de

{'
--------.----'-

Estado da Defesa.
FAÇAl\:I SEUSPOr outro lado. o adjunto de

Iord Alexande.r declarou que as

um
.A,

mes

URSS
LONDRES, (A.F.P.) - Encon

tram-se atualmente na Ingiater-
r'a 45.000 soldados � ofíeíaís mor- forças britanicas n;ão, estavam

OllltrlbD14or em Bta. CAt&I1D
DA.

iU'AMADA'8 CASIMlRA$

"NOBIS"
Marca. Fabrll da meDIu

eas1mlra do Brull,

Linho. e

parJ Altaiate.

te ameeícanos, precisou hoje, na (Conclue na z.a p.Cuu, l-.tra O; N E S T E J O R N A L

ANUNCIOS

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA t A.

, . 96.000.000,00
Total dos depósitos em 31[3154, mais de ..... Cr$ 879.000.i)00,00
AGENCIAS E ESCRITORI0S NAS PRINCIPAIS PRAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATAR! NA, NO RIO DE JANEmO E CURJTmA

DEPOSITE SUAS ECONOMIAS NO 'INCa' E CONTRIBUA, ASSIl\tI. PA-

IRA
o AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DA

-PRODUÇAO-
-E PAGUE COM (HEQU'E-

<lliilii3U'li!iiiUf--_....-�......""............!Jit""!I.......:l.a\'à��lIbLl W##.iIlIIt;RI'!""Ce •as.

..

da
o

.

maior
capU a I

interesse
pBulista

aos

a
Et uu.

guerra dU a paz

� Matriz: I T A :1 A I -

Fundado em 22 de Fevereírn de 1935

Capital.. '.. . •.

Fundo de Reserva

UNRUHEN

entre as duas nações tradicional
mente unidas por fortes laços de

amizade. F\:li esse motivo, sem

duvida, que levou o l')l[i:t\istérin
das Relações Exteriores a dcsíg-

, nar-me para z-cpresenta r mel!

país neste importante certame ci
'entíríco que ora se reatíza em São

Paulo. Quanto a participação i·

talíana n,esse congresco, dois pr··
fessores, um da Unive,rsiJade d,'

Roma, o neurclogísta Mat'in

Gozzano e o outro Q. otort-ínla
o ringolgista Mi'Chelco Arslan, da

Uni�rsidade de Padua, foram ce

'colhidos pela comissão, ":rganizi)'
dora do certame para relatar
duas .teses. oficiais.

-

ConfeSSO"lne cnormtado, JllPS

não surpreendido, C'3m o oxtrc.

ordínârí» desl'lnvolvimcnto cíen

tl=ico do Brasil e especialmcnt e
de SáQ Paulo, cidade que 'Visito

pela primeira ve-z. Estive no H'cH

-pitál dan Cliln!cas e observe i c

trabalho de 'equipes dI:' medieos

que SCI de'dic�m á mesma espe�ia
lid'ade que ii a minhn na Hall.,>

e fiquei maravilhado.
A capital paulista, por mals

que dela. se falE' em mou llni:;
"empre reserva surp!'i"san \ll""1·;,,1:'1.
veis aos visitan.tes, <111 todr,' ll,

setores".

de Londres para as Bermudas e' dos Negocíos Estrangeiros Eden
pura Janmi'C3., no inicc!o da sua não devia 's"'r ocasti.ão para. um
viagem pelo "Commonwealgh", novo apaziguamento da .Eussie.
no ano passado. \ Bovíétíca ou de novas cíncadas

PREVISÃO

1110
domínio da politica externa".

- 'WASHINGTON - (AFP) -- prevenindo o presidente Eise-
.

Num discurso pronunciado nn-: v:er � ... Bsolljas" r-
tem o Congre so o representam' ventuaís dos vísítamte britILni
te republicano Noah M. Mason, cos, o' sr. Mason enu�clou -em

d� ninais, �eCl;tr::lU co:n v' emcn. cíneo pontos o programa em que
cia que a

.

próxima Vlnd� ao.s \ devia se ínspíraj- futuramente a'
Estados Umd':Js do prhneír-, mi- politlca externa dos Estados U�
nístro ChurchNl e do, ministre nidos.

Viagem de ChurchiU e Eden

Pod,era# dpn!1n�er't<, ;;
.. JI... i�lfUU

Prevenido Eisenhower contra as lisonjas dos
LONDRES, I.DF) - o �\"iflc

que transportara o :';';1)1W1' J,:d�!l
c sr. 'Vi!mtov� ChurchHl .. _- " ":�
tratocrutsm-" UC':J,!lOPU�"f da hI-tr'i
tiGh Overaeas Ait"wr�y!' - uclxara
O Aeroporto de Ll)]d1":!� r,�� qnJ:1
ta-feira, as '18,45 hL.":l', U,1'}') e

chegara a WlUl'hin7Íoll ;'l,: 13 ho
ras (lIfT) de sexta-feira. O avião
escalará em Ga.ndej- (Terra N'.Jr'
va), O "Canopus" é o aparelho
que transportou a Rainha Eliza
beth e 0, Duque de Edimburgc

MENSAGEM DE SAUDA·

Quebrando Cabeca

<�)

PROBLEMA NR. 670

I
HORIZONTAIS: 1 - Soberano - Nome própri-:} masculino;
2 - CGnhec.�r; 3 - P:nha. 4 - Outra coisa - Ins�rumento
agrícola. 5 - Até não - Símbolo do Universo· 6 - Buraco

S na meia - Gasho nas tangas. 7 - Pau ferro - Bigorna 'pe-

f
quena. 8 - SuL lemo da terminação "a,'}" (pJ.) - Sufixo.
!l - TecidD rno como escumilha - Substrato instintivo da
pSiqllé. 10 - Tnnpo j<lponês. 11 - Sadio - PEdido de 80-

VERTICAIS -,- 1 (\mtn1ieD1);Jo (�)l.), 2 �- Existes
Bacor,�. 3 _ Pedra -- Ruins -- Multidão. 4 - Joeira - Le
tra grega. 5 - Partida -- Calliaro - Eximia. 6 - Ande
Peixe semelhante à tainha· 7 - Form�dos.

End. Telegr.:
Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 46.000.000,00

visitaRles britanieos

PONTOS
Esse pontos são os segui'Iltes:
1.0) Rompimento das rel?>ções

díplomatícas com a Russía co-

munista;"
>

2.0) Aprovação de uma emen

da à. .constituição norte-amertce
na. do g-enero ·da que já foi a

presen1!tda ' pe10' senador Bri�

cker, tendente' a dar ao Congres
se e !lOS Est!ldos da União federal

controle sobre a conduta da po
litica externa norte amerfeama:
3.0 Embargo, sobre todo ·0, co

mércío com os. países situados
atras ct.,_ cortma de f�rro;
40) Edificar um hemisferioo ar

cídental unido 'e forte";
5.0) Reforçar a potencia miÍi�

I tal" dos Estados Unidos" por "tOt
dos os meios de que dlspomos.
Os proximso dias· constítulrão,

tal'V'Cz uma curva na historia -

decla;ou 00 sr.Mas':Jn em seu ·dis

curso - das decisões que forem

tomadas durante a conferencía
(entre Eiselllhower e. Churehill)
poderá depender a guerra ou a

paz".

I

ERROS

Antes, o ;representante do n·

linols, que segui<damente tem
estado em deEacordo com a po

litica �xtern::. do governo Eise�

nhower, acusara o Departamento
de Estado de ter, nos ultimas

20 anos, cometido dez erNS mui
to importantes' que custaram 600

biliões d·e dofares e qu� repre
sentaram para os Estados U·

nidos a,Aperda de 3'27.162 vidas

humanas, 763.561 feridos Co •• ,.

144.419 prisioneiros ':lU dtsaparet
cMos.
Entre esses erros o sr. Mru,:on

citou o reconhecimento diploma
tico da Russia s')viética pelo
pre,sidenta. Roosevelt apazigua
m€ntos à Russia na conferencia
do Cairo e nas ;reun.iões de Teerã
e de Y!llt!l, o desmonte da in_

dustria. alemã. depois dá guerra,
a concessão á Russia de 11 bi
liões d-e material a titul•.) de

en�prestinlo c arrendamento senl

que tenham sido reCEbIdas ga
_.-
'tIlHas !lO' qUê dizia. ;respe<ito its

>intenções soviéticas d'l!pois. da

guerra. a aceitação da participa
çãQ da China . comunista e, dos

comunistas inw.)chine.ses na pr€
semta conferencia de Genebra,

------------------------------------

,

nazistas participam
�Conclusã;;1 da S.a página) I tão surpreso quant\l pode ficar' co".

que o Brasil gê\stou cm 8 anos

comi' quem
vc um map� onde o

'territo.l
BRll.SIL E lTRUGUAI VI_

-O mesmo fim. 1;;' indiscu1ivcl (lU., rio nrci_r.,hno" abrange área qUe GILANTk1S
o dit�dor do meu pai<; pl'etenà:.:� 15'01:'. g(>]npre pertenceu ao Uruguai, Clli- Analisanqo, a infiltração jã con�'

qualq:,.,r 1Ionn.a tOr!1(ll' :rIeaIidade IIe, Paraguai e Brasil. Comeltt�nd'i) seguid:. por Pcron em �Jgul'l..s paC
seu' l;ol1ho �le, eÀ"Pi],�ãl) tprrito-ria11 o fat�, o leader d� resistencia antI... s�s e SUM "lF-ntati:,"as de penetrar
pela anex:;.çao das aereas �e

outl'asl perorusta
declasou. ronda em outro.;, dIsse, '!::ro resumo,

nações sul-aro'encanas" _ "Esta ,e outras pUblicações fnrrutl o sr. Taborda:
.

EXPANSAO • conseguida�, hoje, no consulado. Jl. "Agora é quase impossivel ao

O sr. Damollt;: 'ruborda Plo�se-l propaganda peroniSta vai l1\8ill Paraguai tOIl1"r atitudes politicas
gUiu historbndo a atuação perG-' I longe. Uma revista - "DI)lê Weg', sem a interveilçã:> peronistas. Tan
nista para infiltrar_se nos diversos J - editado, em idioma alemão, . ti to' que desde o inicio do regime,
países da Améric!'. do Sul. ll'Bla11- I distribuida na zonn colonial do do general peron ll. nação paraguaia
do, depois, sobre a propaganda de I Rio Grande do Sul e Santa Catarl·' jâ teve 11 pr;;:sidentes, tendo ficado
Pel'oll no Brasil. exibiu mn e:l{etn- na. " .� I� pa�ente <,. participação de Peron..
plar d'l publicação «Síntese de E-I E fez P. seguinte revelação: nu .. nas gOlpe,.; ::.rmados que de::truiram
conomia e Finanças", distribuida! estado maior de Peron inclui teo.. Chaves do" poder. A unica slÜvação
no consulado ltl!gentlno �m l?ot'to' nicas nazistas trazidos da Alema·, do Paraguai seria a volta a um re

Alegre. E na página 13 aponb um (Ilha no após guerra. São eles asse- gime d�mocratiCo autentico.
n�apa com a ""gulI1te legenda: �sor�s que orientam. as atividades
"Dist!:'ibuição das t!:'ibos indigetla', J PCl."O!'..iliCa,s a· semelhança do< que fa··
1le> terdte>rio argentino durante a ri,,,!! para Hitler ne>s ClUllpos :m!li_
él?oc;l, .::oloniíl-1", ,O reporteI' fic6tt; tlU'es. �i:p-dicaIl politir:o e economa-

•
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PERAS A' SUISSA
12 peras grandes e maduras. 2

colheres de sopa de "careli) de li_
mão. 5 colh:.res de sopa de açucar
(::>ara o caramalo). 1:4 de litro de
creme de baunilha.
Descasearn 'Se 2S peras, cortam

se pela metade e coztnharn-,a com

tlm po-'JCO de ague.•
,

caldo de limão
e açucar à go':. to. Deh;.a_s� esfriar
(! tiram-se as peras' da carda. For
r-a -se com elas uma forma lisa de
nc rcclana- põ,;._se em círnc ocre

; �e de b�unilhA e deixa-se esfrtur
J·:m. Vira-se depois sobre um pra
1) e ("'-peja_se por cima o creme

':c caramelo f�itQ com as 5 colhe
r �s de :opn de açucz.r e Um pau
(" .uinho de a;;ua_ DeiXai-se rerver
: té: tomar ?_ cõr rru.....rron, mas não
«cve ficpr muito marrun, porque

r.narga muito.

nata b:etid:::.. biscoitos champagne,
3 colheres de SOp3. de

'

nozes pica
da_ ou cc=tanha do Pará, 3 coíne

de açucar para torrar

camerrte..
- Não tremas corcundinha -

_di,?se urn - - porque se bates- o�

dentes não n ....� podes escutar .. Sa.,
bernos muito bem que és o homem
de

.

confiança. o braço 'direito de
ucn'Ovart, chcf�: do. serviço de in<
vestlgações, Pa'rec:._nos que o teu
p.etrão esteja exag;:raridO: há rnuí-'

Tl'aduçi';,;'j de Y. i\'IOELLER.

CREME RUSSO
Duas gemas, 100 grames de açu,

ra r, duas colheres de sopa do ver

r.iuth, Uma xícara ou meio. litro (li

as nozes

Derrete_se
'lçm:ar em um:::. frigideira, mistu
ra. se �q nozes ou castanhas; des

p�j?_se esta mF'.-sa em urna assa ..

defra untada, deíxa-aé esfriar e

'[Habra se ,;.m ped:::.cinlios. Bate

"18- bem o !!çUCflr -c-rm �5 gemas;
'unta_se às colheradas a nata bem
batida com o vermuth e as nozes

'JI) ca tannas e mpedactnho-, En

�he' s: taças com este creme

tocam-se 2 biscoítos sobre

'lri1a� Um.à Delícia!.. ..•

SOBREMEZA FINA DE

M}\.Cii.S , •

Forra'�e unir! v'Isilha' de' crist�l
de -bíscoitcs cllamp:-�2ne e c!spaIlhl
3e por cima uma compota fria de

maçá', Cobre-se esta cr rn creme

frio de Baunilha " �nfeita_se com

nata batida.

-- DR. MECESLAU SZANIAWSKY -_
Mél!ico do IJ01!pital NosSli' Senhora da t,ur

Coneultóeíor Rua JOSE' BONIFACIO N_ 92 - F4;ffie 2663
Residt:ncía: H. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

C U R I T I B A - PARANA'
. Especialidade: DOENÇAS NJ<::RVOSAS E MENTArS

, Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Cocelr-as,

Man-I'chas, espinhas. etc. - Glândulas. Falta de regras, Exces.

I·
BO, Flores Brancas, Fr-ieza sexual, Impotência. ElrlerHida- ,

de, Desenvolvimento fír;ieo � mental, etc. - Doenças crõ- .

nícss em geral: Reumatismo, Vartzes, Asma, Malária crõ-

i---- nica - Hemorroidas, etc. --
A'l'ENÇAO: Cnnsulfas em JHumenau nos rll:uj' 2. II llF·dfo
---- cada m<-8, no nOTEI:, HOLETZ --- '

�������--F4t�<'...�"""....4"'.;..f:;�""i.�--+S.��--e.1S§-t'..""'6:����

(Fabricarão dil' Brasmotor)"•
'; !

CINCO AN()'S;DE :�ARANTfl\3íi.

(ompre-o no,.invemu f)lIrif fe ...Jo
.

no verão
Pagueo ..o em' suaJit' pfesfaçiies menlab�·

_

Ao lado dos

H. P R O B S T
- CiI urgtão-Dentís ta -

Correios e 'Te ieqr'nf ... s - Alameda
co rir. 8 - BLUMENAU

Rio Bran-

w

I
!
f

I
!

I
I

I
I

também fator de' economia no lar, pois

permite a dona de casa guardar as so

pras" compnar alimentos em maior

quantidade nos dias doe feira etc ..

DENTISTAS
DRA. RUTH UE BQRBA KAESTNER

- Ctrurgrà - Dentrsta _

Consurtas d íàrras das: p, às 12 heras e das: 14' às lB horas
ODO:N'TOPlI ..:nATRIA - Torças e Sextas feiras
Consultôrio: Rua 15 de NJ'v., 1502 - BLUMENAU

�------

DR· VICTOR C. GARCIA
- Cirur,,\o;o-Denti. ta -

Rua 15 de Novembro 1392 - LO andar - Raio X - Fone 1694

DR. EGDN GREUEL
;'>'-� .- ... '....,._,Cirurgião�,Denti_la-X...-t_·(Rúã.·-15 de Novcmbro ilô6 1.0 andar I

PREDIO: FO'l'O HUGO I

LABORAT01ÚO-DÊ ANALISES CLINICAS' ·'1ELLINGERRua ,15 de ,N-Jvembro nr , 592 _ 1.0 ands r - Nos altos da Far- Imacia Sarritas (ex-El.lí nge r) _ BLUMZNAU - Exames de ,I
sangue, urina, fezes, "carro. secreçes, urodiagnostico da I

gravidez, culturas. etc. I'ATENDE TODO':; OS DIAS UTEIS
--------------��--�------,--�------------------�

MEDICOS

"BRASTEMpn ti, d � disJribuic�o. exdusiva de
\ . 1

contraste está
nos encontros de amcr. A
n1Ulher 'concede um encón
tro quando ainda não está
apaix-on.ada, e o pede de
pois, quando ama, O ho
moem péde o encontro ao

principio quando: está toma
do pela paixão, 'e o conce

de com "benevolencía" de
<:0-

lIEMORROU)J\.S - VARIZES _ c ULCERAS
DAS PERN:'\S: curas ,..em operação. - Dispepsias, Prisão deVentre. Cuütes. Ulceras do EstGm�!!o e Duodeno DisenteriasAmebiabe Iritesttnal, Fissuras. Fistulas� Coceiras do tAnu3� I

DR. ARY TABORDAClínica Geral de ,Adoultoõ e Crianças - Consultorio: ItoupavaSeca - ELUMEr·,AU. - Horário: das 8 às 12 h"ras.
Resid'ôncia: Rua Preso Getulio Vargas, 143 - Telefone: 1166

DR. CARLOS GOFFERJE'Clinica Geral - Crrur'gla -- Hosl"ital "Santa Isabel
AtendB chamados p�l.JS fones: _ 1196 e 1633

Ad

BIt O. R. KR.UEGER
DOl?n�R': de Senhoras e Op(�·raçõe�. RalOS X - COTI::-ultorio:
}I!J�Pltdl S3nt..i C.ct1arilla. - r_'onsulta: Da::i 9,30 às 12 haraR e
das j i �;� 17 hol':''-; R�''':i;rh'n(hl; H;_liJ Iví2rechaI F. P:ixoto. 253

-- f '-"111 1n.:1.tê: �h) Hospit81 :�allta l.::ahel,
--------------------

DR. TE'L:';'IO DUARTE PEREIRA
.', CLr�f!Cf\ �3R�L. - l� �I_.��&h td t=:ln D�_.pnl:�='! (L" Criança• on:.:.u]t;:!"IO· l·lGii.':"�ll) Pi:.;'x t l, 3.�J _ l o .. ulr�:..sl' _ Foue li{}",

He-ideiH.:l�l. Ru;) P;__l.Til ...a. 170 _ lo'::,ne 10,'.,1
�.�'" • .._.� ... e,.,__�

IH}El,{Ci�_S Df) CORAÇAO
Dl.t .. CAr-n:·": ..Lliú

rFi tT'�c":rfiin:-rJf'�ll .[.l.' _:i.: �IC.1 H'.� .., t::nl:'I::L�OI _
....'\.0 lad,(to Cin!? Eu l'h 1! ,1'1i't':lit) de nt21lrn (� - IP:;iCOt::l'3P;a.

(' ,'� -;i�� ��R '\
l _ :.�. - -- ';;.;.;a3 ( ....

urt ao::

�·-�_-r�.J ���d;l"'S - f\..I .. ;,e

11.adioU,rllpin -

1111

CLINICA DE OLHOS
OUVIDOS - NARIZ - e GARGANTA - do

DR. WILSON SANTIIl,\GO
Assistente da Faculdade de Medicina da Unbr€fSidade do Brasil
Consultas: Horàrio. das 10 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Con ul1ório: Junto ao HGSpital Santa ifGabel

ADVOGADOS

DR. NUNO DA GAMA LOBO D'EC·A
-_ ADVOGADO --

Atende chamados para outras comarcas - Rua 15 de novem
bro, 1166 - 2.0 andar -- BLUMENAU

Saiba i'lu,mi'nar a SUQ::cQ'sa
colhe uma íluminacão to- de' lu;' -com a' util acão
tal, clara. Para recépção fa� I cada ambiente você- pode
rniliar você usa apenas lU-' obter todos os resultados
zes baixas. Conforme o pon- f que desejar.
to onde· s·e acendam luzes i

.

varia a proporção dos oh' I' Oferecemos algumas
jetos e dos móveis_ Corobi-

.. gestões para lampatl'ás' d?j'
naudo pois estratégica e SH-lliving, leitura para' quarto,
tHrh�n�e· os di\('�i'sOS p::mto.;

r
etc ..

DR,ADEMAR LUZ
-- ADVOGADO

Atende em qualquer comarea do Estado. - Residencia: Rua
Paraná. 8 - Fone 1602 - Escritório: Rua 15 de Novembro,

340 - Fone 1601 - BLUlVIENAU

,DR. JO.1\O DE BORBA
-- ADVOGADO --

Escritório" resid0ncia à rua XV' de Novembro. 9U8 _ BLU
MENAU -

_
'lblefone 1560

DR. HERBERT GEORG
-- ADVOGADO --

Escritório: Hotel Hé.letz - Blumenau

DR. GENTIL TELLES
-- p..D"\,TOGADO _-

Causa� civeis� comerciais, crimin.ai�· e . trabalhistas
Escritório: Alameda Rio Branco nr. 62-A Ao lado dQ" Telcgl'aí'os
Residencia: Alameda Duque de Caxins, l06 - Atende cha"

mados OBra as comarCi1S do interior do· Estado.
Fone 1710 _ BLUMENAU - Santa Catarina

,--�--...;_

CORRETORES

CORRETOR
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mos a festa i'Piranguista, que.
convite que I por certo ,revestir�.s\'l-� de

C'�mpare(:t!r-' gar brilhantismo.
,

da agremiação

As partidas 'elos quadros
venís e titulares de ambos

há
I

da

� Caramuru de Ti!l1lJú

5) - Scr.ri,Ijlla de Vila
"2 x Vencedor dé\ 1.P.. p-eleJa.
fi) -- Vellc:C{})r 110 !:'!.o J;

I�f dor tio �.o
de Arrozetru

7) - Vencedor do

cedor do 5.0,
I]C Ilodcío J'� tD - � Vencedor da G.a, x Vc n-

crdor da 7.(1

Ely
parada» I

OLI
NTfNDIDO

_ __,.�_-,- . ..,....;. ------_----- I 1VlAIS UM DO BRASIL DIDI

P J CO!
- Fiagrante olhado durante o

"rnatch .Brasfl x México. quar

jij
ta feira da semana passada. A-'

I
pós haver colaborado ctícazrnen-

ü:mverSO[j tom Zezé Moreira e P. Barreto -

dc V.S. ,a quem mui o admira'

te na feitura do

dos brasileiros, o

prímetro goal

"rneía" Diêi

RIO, 24 (]"'[erid.) - Lucio Gui

I
quando o j'.JgâJor foi chamado

marães informa: por Zezé. Logo dspoís também

"Depois de uma rcuníão secre

ta com Zezé M,.)rEi.ra e Paes Bar

o médico se juntava aos dois,

havendo palestro }.)nga à

cerradas. Soube-se: gu,e.

conseguiu abater o gnleivo )'.10-

ta, atirando a pelota no canto

direito da meta azteca. Foi (1

Eli como se 'achava. Der-am 'Co!p rel<lçã.o ainda � atitude 1:10 serrtíd i d'o [!u" o ancarregudo
ao j�gad9r se estaria ,tomada Pelo zelado- de seu ma-

I do matt ria! esportivo fornecesse

idiS'posto a entrar no,·f.�o Entre teriaI esportivo', na or;'Jrtunida'-.e! <J <:U':' se nzoss', nccessárto e

I Brasil e Hungria, desde que pr2 ·da. segunda pzatíca coletiva f,,, I como o mesmo tem ordern ex-

I cisamente tives!,e cppdiç�es 'sEleção blumenau UEO, para Q: pJ'CZZU d c, nâo entl'çg'u'J qu-
i atuar. encontro com o "scratch" brus J qUlll" que seja, sem autoi-ízacão
!. EH imediatamente se- colocou à I quense, encamínhou o Gré'm!': de não o fn�; (jlw:1do :;'l!i"j'

nd'lji disposição 'do técnico, fazendo �ESPOl'tivo Olímpico ao preside '- POr V. S
questão de salie!n.ta� que não .sô I-te da. L.E.F. ar. Scha,' I; ': J ,:tlilP'1j" 'nO 'I"" :"1""" , m

d' • - . �'aceitava como po ra, ser !nCI1lJ'
J
Cruz o oficio que tr ',,;,. " .... pnT:,' ,(, (I ni,,, '·"lll]'I'1'l.). ;' I í:;-,

do nesta hora de. dificu1dil,j "Iabaixo: ';a. a.s > rrlr ns !!.-plJUé'S "nlel.j:JI!Ficou se com a inlp.rl'(.·8áo rlp.f 'I'{:nEJ) enta dír te :� lU.}:' ti
que EU será mesmo es�a1.'!,:J". ! eonheclmento, :n:�'l-'l I,n!io se sabendo· s.., r'j P()(,".to de

4

tA Nação" J do -r;uc
-

ccúrreu

Bq,Ui"',r OH d'" BraT1<I-5.-osinh,,·fv.s_ quancl� par oc�if1n !�')

Baucr de:pcrt:rr"1 ela rr)("Ii'pe--[l�;':() r 'J'
fts_!ca. pois 11el'deu 11111ii (';g Op�l:)�: se de Fut�l..n! iOo ',r':l 11 à_, � .� ..

Infelizmente é esta a yel'dade

camínho de cinco a.
moa. zêro, Os mexicanos se e. -trcga-
Aproveltamos, no entanto, a

ram por completo, deixand-, 11-
cportuntdade para rearírmar que! vre o terreno para as cinco ata
este Cll1b: trabalhou. trabalha � Lcantes nacionais. Acima a {s
trabalhara para o engrandeCl-1 querda o placa:rd do estadío dt?
mcrito do nosso esporte. SOr'vcrtc, à direita o ''atacante

rcsponsavel peo segundo tento:

rlaquela tarde c que também
j'oi n autor do uníco lento que
nosso :,;I'j{ ciouado maL'COU contra
n 111':0 'avi" s�bado ultimo.

e sincEramente O que aconteceu

pri-nc;l:alm€nte em se tratando

"COMETA"
'I Serr,;,.) só o que se nos ap -c

,JAECl{I�E E UAIUl"lS
,

I ,·.�nt.a pn.1'il f) morucu+o. f'hma-V';JI:"I1S "u1re Bhmlf'nau lt;'.l;H
p�. r.1, � saldas: 6.:)a -� 10.30 �-l mo ':no:_:- apre':;:11nl;1,ndQ

lr,.�W �-- J:l.��O hs.
1 SllUUêI('i}cS

1),., lia ia;' aida, 7.::0 III.nO ,_

I.r:I';:'(J - 1H 30 lH.:}" h''> (;f'1·�it1I() T!���I-P()r:tTl\'() ()Llrí·
Ao, D',m;''''''': nf' TIl. - Hajai, í PICO

HS n 30 - 10,30 -_. H3.30 hs. i Loonn.rrlo
A,fl4; l)tllnHu{r� "rh· ! I Blu. ÚS U,:�O

1:1 r in.

,ln.o!\ /,ipJ'
(]·'()lO trr».

(Renr duzrdo nor dcf_'10 ele

Impr-csaâo na f'dit;i1o anterror.)
-- �--�-'---- -----

i·

afiUl de aprc:58 :ta-, . ;'
J

! EXyUB?S quanto a� cCQ!'ndo.

I P:Jrem d�v P1-os €f'eI0r-ccC)' r;.'t:�

I que €!l'l nbso1uto nin hr�l. :,-" n-l-�'i
,

,. <ltatle por pa! I e de:;,ta a,_:-l" 1 !:,l

--_

.c::::.�e1;'!o
..
'"

�
.

�
�
.

�

l
/

..... _ ,/
/'

não

'.

DO GUAR
"

NY
[m honra a São João
i Seguindo o txempb de va.d\)sI "lItru, clubes desb cK::'!de tam. �

bem {) Guaraní Futebol Clu},'- _

I orgallizou para hoje uma ser!!

dl, {'estejas, que , 'Con• .) tantos

eutros, decidi tl�roino'Vel" elli

b0nro a São João e terão Il'Jr
palco o Estadio de sua. .propr.ie'
dade. à Itcupava Norte.

\

Estes f·este�'Js deverão. ser

jnici�jDS a .partír das 17 horás.
podendo os associados e s�pati
zantes da agremiá�o bu�ina.
como tambem o publico em giÍ-
IIal, enc'.mtrar fIlO loc1l! dos �es.

Imo:,
"nlretel!�mfll1tos -

�os_,.; n��
e.h'ae nteiJ. pois !lã!Jo fana!'ão.� 1i'fi

bida.!I, d!tu:rasco5, d�c�: ca:i;é,

.

quên'lões, <'te..
.
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Estaclo Maior cio
-

PORTO ALEGRE, 25 (Meridio_
nal) - "Os objetivos geo-pouttcos
de Perón na América não são se

gredos. Em�ora haja clima de des-

.Int·�grando a chapa de candidatos da UDN á Assembléia
Legislativa do llIistado, no próximo pleito eleitoral, concorrerá
ás urnas o atual deputado Acbylle.s B'als:ni, cujo lançamento

.

por parte da convenção udenista constituiu um ímperat.vo ter:�;;ido céndenado -não
de justiça, porquanto, na atual Iegíslatura-quc estâ prestes a ninguem da culpa que tenha

se findar, o deputado Achylles Balsiní vem se conduzindo com pratread;:, D::::_XJ s É uma ho,

inteligcncil) e destaque demonstrando ver- II!!En�gem que !lr:::stou ao ca-

dadeiro esplrtto de disciplina partidár 'a, ·rél@.�er daqueles coronéis ao

como também t-m dado sobejas provas do admitir que tenha dado razões

seu acendrado devotamento a'�s problemas às suas convicções,
.

de Blumenau, repr-esentandn, cem dgnida- 'Ã designação dos ires coro-

de os legítimos interesses da comuna no neis é indicio veemente de
Legis'ativo Est3dual.

�l ' r qll<:, qualquer coisa mais séria
Como jornalista ':! bacharel em d rei- I �enrr�_ ZenoblO da Cos.a, esta acontecendo, Para tran-

to. o sr, Acylles Balsiní está bastante cre- Camara Fe�eral.
I
qUlrz�r a naeão nenhúma pa-

denciado para representar o município na
A pr':)P?Slta declarou ?�íe 'là0:a será máis autorísada 'do

Assembléia Legislar va e a confiança que aos1 Jor�aJs O deputado 111.e- <que JI. d.) Ministro da Guerra.
mereceu do eleitorado, nas eleíções de 50, gr�:Js_ta, '

'.
n'

Dai meu requerimento, num

poderá ser reafirmada no !lle'to de Outu- �. L�go que. tome; conheej, mQmento em que na Guatema-
. bro, tanto mais que o ilustre parlamentar {nwn�o

da", d�SlgUaçOes dQS C('- Ia dtn presidente não comurrís- <

1-", p,.� hlumenauense. !leIas suas tradíções cívicas General roneis �E:nrlque Oest, A. Ca� tá Íttz gov:erno nitidamente CQ, culaço vermelha, que transtor Os ocupantes desses postos
e morais e de trabalho produtivo em pról ltJ.atl.a go_ valcanjj Moura Cunha para. .munísta"- vmou aquela cidade num

.

sofreram nerdas em homens
da.'coletividade, merece ser reconduzido aõ atual posto, 'qw:J verno- per!lnista atinge•.atualmeny: o comando de unidades em

deva se.r oC!Jpado por um homem de experiencía já adquir da �o por �entry d;t reç;ita anual tlÍíG ,Pernambuc.:), Rio' Grande' 'do
110 Legtslatívó, como tambem por se tratar de um

blumenaU-t
COfl'OS pabl1cos argentinos. Isto. Sul E' São Paulo, deeídí tratar

eusc que' sabe sentir e auscultar os anseios e <1S reivindica- comparativamente. repreoenta· '.:l' do caso.

ções da sua terra, . (Conclui na a.a págn..1!1,a) B;:;..;··s t·'(I:w1>1r!i
_�___ _ __ _ parte na revoluçãc de 35. O

coronel Oest fo' deputado, .;;m
1.9·l6, pelo Partido Comunista.
O Ministro da Guerra. enten,
de que não tendo) sido eles
condenados, podem "exercer
qualquer cOmande. :

Isso p::derha ter .sido dito
por um leigo, mas-não por' um
homem público e ainda mais
pelo Ministro da Guerra. Não
tenho rnotvo- :!:lara duvidar da

.

Cüntinua sendo -zbjeto de 1 divulgou a segu:nte nota, que I mandado
de segurança contra

lealdade do g\;neral Zenoblo
Intensos debates e estudos por deverá servir de orientação a os efeitos do salário mínimo Costa, nem do seu anti_c·- rnu;

parte ,d� classes produtoras l' essa F:deração: "A Diretoria' no país. predomina a convie, nismo, tantas vezes maníresta,
do' pa).s, q recente majoração da Federação das Associações cão geral de que, sendo majo__

do, Mas a v�rdad� é ,que só po

das eontríbuições de previ- I Comerciais do Brasil para 0- rados Os descontos aos Instí-
..um. lament.avel cqmv?co po ,

dencia social, qUe já

encami_1
r entação do comércio em ge, tutos de Previdencia Social der ia ,ter dito o q�e dIs�e. Em

nharam mensagens ao chefe ral, torna púhlíc.; solicitou ao consorranca com os novos ni- -prrmerro lugar o fato de
do governo federal, solícitan, Presidente da Repúhlica se v�'s salariais, é de justiça quel

-----

do a rec-nsíderaçã .o da le', qu-� digne reexaminar o recente taIS descontos tambem sejam
regulamentou o aumento. A regulamento dos Institutos de suspeng.:s até ulterior delibe-

.

propósito a Assoc·acão Comer_ Aposentadoria e Pensões, da� ração e pendente de reajusta_
c3aJ ::. Indústrial de Blumenau das as graves repercussões q'le mento ';; revisão do novo salá
ul"ab3. de receber o seguinte o decr·êto· 33.448, de 1.0 de rio minimo, tratando�se como

cé1hograma da Fed·�ração das Maio de 1954, veiu acarretar se trata de u� problema que
Associ'ações Comerciais do á economioa das empresas, já tem seus reflexos sobre 'a e
Brasil: "A Federação das As_ :endo nesse sentido elaborado conomia das claSses interessa
sociações Comerciais do) Bras 1 um exten�� memor-al que S-c- das.
'---�

. rá entregue ao· chefe da na-

Presa no Rio a irma- de çá·:. Enquanto :sso, se es' 1ns-

�tiiutos recusarem receber as ,"'. I .. .

luiz Carlos Prestes ��:otr�b�;���esr·�!���t;;:nte� O ICI3 remln/na para renrlm}r
RIO, 25 (Merid,) sem obediencia ao salário této r"

de dois mil cruzeiros, salvante rJ' -'", /./....
.

�l�t.°�:er;�;,�st:n:e����çã� OS elitos oe mu ndres'6 menoresaconselha a.;) comercio em ge_
'_'- .:;,-

ral que, nfim de salvaguardar P"·3p
-

d
• ..

I
.

,os interesses dos empr-egados ti ,,30 e'CUrSDS �speCJalS para se eçãD das candidatas
e emrregadores, já· que não RIO 25 CM 'd) O d

<

lhe é licito ret�r tais contri-
. ,

J: erl. - s€n8:j c.� ,Chefia de Policia. no qual sP. I pccialização as diplomadas em

buições, efe�ue o denosito ju- M')za�t Lago apresento.u proJ.et�,�· J::m àdrnitidos elementos femi-. Direito, Medicina e Er4(mhar'a
tres d'

,

1 T t'
de lel,ao SEnado a.utorlzando. a ·nmQs. com a finalídada de <tgir! por Estabelecim<ntos oficiais do

lCIa, nas tmeds:?'fi' S't� e dO ppro- it1ctl!1!ão de 'Elementos femilninoS', i':ta prevenção e ;epres�ão don
I
pais,llunClamen O '_ m IVO o re em cargo ou f

-

I'
, . . •

s'dente da Reoública sobre o I . s. unçoes po lCla.IS. crrmes e v:mtravenções piatica' Art. 5.0 - A ')Jrisãú e a gual"

ref?rid.' memõrial" Saudações � projeto C,.<J rep.resentante

ca'l
das pGr mulheres' ou men.ore::! da dos detiliqu€ntes refl'.!·i105.-

nordiais. Carlos Brandão de i noca. fstá :concebido nos segu[n- impulbercs do ambos os sexos, no �rt, 1.0 bem como os exames

Oliveira, presidente". I �es termos. Art. 2,0 - Nas carreiras p.ri- periciais a que :ao policia os ha�

que os
"', Diante dos recentes acol1te� :'A:t. 1.0 - 11: autorizada

ai
vativ.as e. nas funções poU:iaiil ja de: sul;lmeter, des que estejam

':lmento:; que culminaram na' cl'laçao no Departam-nto Fede- dr) Departamento FEderal de. em função a po,1:c:aí3 f:minÍ'

c�nce.�.são lim'figr, ,gel0 Su-. ral de Segurança Publica de ".-' Segurança Publica terão ingres-
S

G
perior Tr'bunal F:.deral, do gão subordinado diretamente ã so para aquele fim, rlemBni'js (ConclUi na l,a. pll.�na letra 1

fem�ninos, devidamente ha.bilíta
de.; nose cursos especializados da
Escola de PolIcia, ou nos con'

cursos qu e se realizare�l para
o preenchimento ue vagas
"Cada carreira ou 5'!lrie
rtal.
Art. 3.0 - A Chefia

eia do Depa.rtamento
·de Segurança Publica manterá
l}J8. Escola. de Policia os CUrsos
t1€cessarios 'á formaç.ã.'J de ele'
Hntos femiltino5, destinados ao

çõ.'s tn'ão dE) ser sumarias e i",,! o ar prejudi'cam ,u; Ob..i rvaçõ:r;. g....ercicio de cargos isolados II

50 l"Jrque o nosso Observatorio I Alem disso, ha .a questão da a- de carreira e de funções c5ü·ita·
Nacion'al não é de Astrofisica - parelagem adequada, mente ]JoUoiais,

'

E>�clar:<�-:eu o nOSSo entrcvistado. Nessas cor:J.ições - (.)nCluitl Art. 4.0 - Par.a.

Os obsE'J."vatorios de Astrofisi· - o Observatorio Nacional eb' nesses cursos tErão preferenda
ca se bcalizam no alto de mon.- servara, apenas lígeiranl�mt€, a as portado.r.a.g de diplomas. ex.

tanha'... flnquanto o nosso se

a-I aproximação icntre o So( a Tc·r- peldidos pelas escolas de Sel'vi"
eha na cidaue, onde a fllmn.ça ..a e o planeta Ma.te. anunciada ço Social .rxistentes no pai1ô na

e outras enúmações que tolda,H para o pl'Jximo dia 2, r data desta. lei e., conI'.Jrme <). e�-

linda os descontas dos 'BP

tlfula iI�strução recebidapela
I orientando o comércio

Land - Róver
"SAMARCO S. A.'"
- Blumenau-

- _'-------------

Visível só aos astrônomos
a aprOXimação dos astros
No dia 2 o alinhamento de Sol, Terra e Marte
RIO., �3 (II1Erid.) - Nã" cons

tituirá um espetaculo celeste a

ar.t'Oximação entre o S')l. a Ter
la. e o planeta Mart" - adian
tau. 'Ontem, a nossa reportagem
{) sr, Nélío Itapuambira Gama,
diretor do Obsenratario Nacio
t�8!. Asshn, o feno!!tet1o não ín-

� O

)

tt·.r�:;.sl!r,,-!.. ;:;�n;:'J aq;: âütr-cnolll::;s
, .. estudiosas da ln2 t fria, 3er,"'10
!nt'jrame,ntt:·_.o inacessivel ii. .sim
pI'�; Cllrisrdade pOlJu.lar.
O di�tor do Obseryatorio in

fÚ!'nlou, ta.m.belu, que o fal.) es

ta pl'evWto. para ú dia 2 Ue ju
lho, atribui'ndo a um équiVQ�o.
o telegrama de Nova Ior(fue, di·
vulgad•.J pela imprensa, que o

d�'1.a, .par.a hoje.

3d z-r'l!l ..

I O lVl_.AlS VARIADO ESTOQUE
AUTOMOVEIS, A'

.

'" COMERCIAL A "FORÇALUZ"

3: IMPORTAÇÃO DIRE'l'l).

DE PEÇAS PARA CAl\HNHõES
VOSSA DISPOSIÇAO :

s. A.
Aviso de, interrupção de Energia

'RUA xv 'J?E
BLUMENAU

ja.

Agenfes "A U S T I N"

, p.ças para: CHEVROlET, FORD, G. M. c.r DOODGE,.
NATIONAL E MOTORES HERCUlES

ORGANISA(IO ESPEClALlSADA PARA VENDA POR
ZiJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




