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[A Crise
PARIS. �

perar o

tertor, .:lquele
que ela e os seus amigos espera

vam no apó� guerr:-.. por falta de

unidad,� nacional. Vive o país en,

tredílaeerado por paixões internaa,

me

interrogou da razão de,;-s0 ilH";', l'a'�

cíoernin. Respondi,Il1e:��
,

- '·Por que o s�u país n�O'1Tlnis\
admite Q principio demllcl�':-tiici.,) da

maioria. E�sa, urna d�w� lur1\ôr.:cg
lacunas

< da Fra'nça COflH'>!il\)Orariea
Ê. entretanto. estamos n j llõ:115� fln.;

de se Implantou a Re9nhi1t?ll� ern

Maior
.

ra�i�6Z �os luitus em I

curso· na Justiça Tranalbista I
'DE PROCESSOS PELAS TTIltlVí'AS
TRIBUNAL DO TRABAI,:no � - �

DO

RIO, 26 '(Merid.) - Foi san, [prevlalcs em lei; c) homolo,
clonada ontem, a lei que, al, gar os acordos celebrados de
tarando dispositivos da Con, que trata a alínea antevior; di
sol dação,� ,m·: d�fica o ;rdbu- julgar 'J agr�vos dor; �i's'pa- poIi�ies e de espiritd

�

de r�Piwctai'
rrat Superior no Tr�balh!J,. o chos do p:esldente,; e) Julgar Que f, que termina é;;p '?l'lirii<J<i€:'
qual, passara a funcíonnl. �a as suspeiçoes arguidas C.0l�j.n! I

elmeuto inql1Íeiacru:i;' da É'ÕTÍiÓO em'
p1en '�U�.9. de sua'- eomposrçao o l1resldente e del'l!�Js J UIZ2S Fran'la'l Que é qu,� fal � '1iif' <:IS:

OU divIdido. em
-

n,u·l�as. com d, Tr-bunal, nos. �01to.s pen., seus governos se formem..- l''lí'i'em
a obserVpl1�la da"parldad� de denjes de in:::!_ deeísâo ; f) esta, I inYês'iid«,a no P2,rJ"mento, para'

repr.iCSel').Laçao de-empregados e helecer preJulgfldos; g) apro- � ',.,.
'�

• ·enlpregadorest e, será cornp,es- {CnntinHs fia �.a. pãg, l�tra ft I 1 (C:.n;_Ãiii na ;; a i.=i::i:f�ü� l;dr;. -�)

to d.e ]7 [uizes, sendo: a) on-

,�

ze togados, alheios aos' ínte, == ���-=� -' '==<--� """""<===�==

��!���ft���::Si°cl�:S�S��s:�ej�r�� '1- Na-n havera' ameaç a','�' d,u','i dos empregadores;' nomeados
,

i por um vedado de tres a.

I nos. ,

-
, ,

Dentre os juizes togados, 3- ulll·m''atum a Françai lheios aos interesses profíssío- I « »', ',li!,i nais, serão eleitos o presidente I
o vice-presidente e o correge
dor, alem dos presdentes das

turmas, na fOrma estabelecida
em seu regimento interno.
Pela neva lei o Tribunal PIe

no não ooderá deliberar senão
com. a presença de nove de
seus juizes; alem do presíden
tes,· sendo' as turmas compo
tas de cinco juizes e só pode-
rão deliberar com a presença
de tres dessus membras, além
do respectivo presidente ea,

I bendo tambem a este funcki,

I nar como relator ou rev.sor

nos f,eitos que lhe forem dis ..

tríbutdos.
"

Compe�-encja do Tribu_
nal

pj H1Pipiú da lnainrja�':;

A autortdads do ESTafio �.:. de ..

"

�------

W'��=e:
WASHINGTON, 27 (UP) nhower e sir-Winston Chur

- Tendo circulado rumores chill teriam decidido que a

de que o presidente Eise- Alemanha seria rearmada-
---- -'---'-�

Ise
a França não ratificasse"

P R• o tratado da comunidade
ora a uUla sua europeia de defesa; 0, pre-
frola de subma- sidente Eisenhower -deela-:

rou
•

finOS, em atia
I

(UI" J -- Os motos

, Em ação os pelegos de lango' ':

Paclo deação comum entre os sindicatos
namesito dos trabalhadores dia tres de [ulho, tendo os"
desse setor para a greve sindicatos de São Paulo pra..
geral de poucas horas. En- ferido ,o dia em, que foi jul
quanto isso em São Paulo gado o mandado de segn..'"
foi assinado um pacto de rança impetrado eontra :�O'·
ação comum entre os sín- salário mínimo pe1o.-,
dícatcs cariocas e paulistas, trões,

--��---="""""'
....

RIO? 26 (Merid.) � Duo M-
-

d -f
;;

,

rante as assembléias que enuêí nmee � � pütl'"",
serão realizadas em varias licêu,:io . n.a h,l,do,_",(.,h�,I�=n'f;j'":,:,',,sindicatos daqui. no proxí- "

Q

.mo dia vinte e nove, será PARL"!, 26 (UP). ,-- o Primei-,

à d ro Ministro 1\I[end,�s Ii',l,;ttié'5 ia":
maree. a a ata da greve IarA �nda ho;je, ti noit<i;" r,tio �
geral como o primeiro pasq rádio\ ao povo- franeê3. ,Eli]jeI'�

a
;;;0 para a sua lTIobilização se que nessa, ocosião o éhefe do"

. d_: hta em pról .d� aplica- governo, prestará. ,contas �10 qUE,

c,8m'Pdoba fi a "o.
m p r e n s a', f:i:�����:��ZfUpl��p�:�:� ����,��:��'����:���: .�

'\'0 estar preparll'{(I' r,S,,, l.i1da�

"Folha da Noite" em con_11I°i'is_l.I1.eilt.ajijlUiillili·g_ic_o.'Siiiiiid.OIiiii.R.Í_Oiii_oiiiii.Rs_e_,.õe_,ú_t-_úa.l_id_S.'1_-"iis.,iiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiii1
iseqUenci:;t d? convite Vqul,e J BOMBaS DE a-', u�I'ez o prnpeu'o ao sr, 1 l-Ibald'o Bibas para ocupar a,
T.erceira Delegacia doe

POli-lela.

Osian: interpelou o Chefe
pelo telefone, alegando que I

o convidado éra elemento:
baratista, atrabiliário, que i
no gOV'eruo passadO' exer- I

ceu funçõe$ policiais, usan-!
do sempre de violencia in- I
clusive cbntra os jorl1ftlis- I

tas. I
Houve troca. de palavras;

pesadas, tendo Osian runea- I
çado desencadear uma cam- i
panha contra o· Chefe de Po

,

pond!eria ,a campanha à ba- ,

1
'

I
a. . i
Mais tarde 'Ü Chefe de

Policia reuniu os jornalis- i
tas e mudou de tom suas

palavras, afirmando que
reconhecia. a imprensa co-,

}l'lo .

elemento' de
-

cO'opera-!
ção à administração, mas.

':te não ,temia am.e�ças. 1
Osial1. pOI'em, garante que
tàrá';:{ campanha caso o de- I

''Jado s�ja �Qmeado,

��PIRI

ARROZEIRAS
GRANDE RENDIMENTO

FA'CIL INSTALACÁO
FABRICAÇãO SOLIDA

ACABAMENTO PERFEITO�
CONSUMO MI'NIMO DE FORÇA

Ligações

Estas bombas l)odel'ão Btn"

PC'1':

Motores diesel,
MO'tnres' gasolina,

Motores eletricos ou
Tomada de fi{):f!)a de

Consultem sem compronüss(o!

NO\Tembr(},

r t r
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1.0 prêmio � uma "Qicicleta DI homem
"
Sr. t\ntnnio C. Figueiredon,

2.0 I1rêlJlio - 1 farol ,pi bicicleta'
Sr; Lino Mattos

3.0 prêmio - não vendido
4.0 'prêm'o,_ estojo c! jog.') de car-;

tejras pI homem
Sr < Guido Magnafl.i n.o

5.0 p�êmio - não :v>endido n.o

t ilit T llrtrR OU P R Ai 1 I ( O
(O N i'A"O í: L í b A D E

EM

Ofertas de pr6�rio punho
Postal, 241 - Ela.-nenau.

b�,_ �.... :-.

V�"dª�$� ,OU Alug�.,se
ERICH Ga fEHRMAIIN

��-:- '>' "". "" .... �.�'�'}'!.�
.�

v;,;;.miahãõ" CheVl'l:lí�t a ole&
.

(ij,"ú "mn i'�êiüz;iüa ano 19;1,1.
r�:rf"ito estaüe- Nego<lIo de

�ç�iãa. Tratai: Rua. 15 ii?
N®-ve:mln:o. HiW cem C'i'r�
;j!1;ni>e:m.

:;:�i'.S;:'''l} pai:a -embl'ü,lhar ba�
'iQ.lf;, Q'üe i>tJ1Üleçam 4) Sêl'Viço,
Gi.\l ;r.:;.",ao:reB de' 14 a 15 anos

para !lili'<2,nãei'8'1ll.
S0Dil.a'l00s na Fáb:dca de

Baias \'it��oni", li Rija Sãtl.
1.'a;;tl�, 4�O. jtó6 ':iii.tei'f!!'...Ios

úclr;'"

por pessoas que
110 local e. com o auxilio
de Erwíno' Theiss, foram
transportados para .0

pital Santa Isabel,
foram medicados.
tarde de on tem, o

do motorista Antonio
Theíss não apresentava gra·
vidade, apresentando feri
mentos generaliza�:os pelo
corpo, enquanto o passa
geiro Roberto Otomar Ki
nas permanecia em estado

J
s

de chóque, ínspírendo cuí-
lados .0 seu estado.
As autorídades da Direto

ria do Transito estiveram

do torneio ao ser derrotada no local, procedendo
pela Austr lá pelo scóre de I' providencias QU'8 o caso

7 a 5. No primeiro tempo, o xigia, instaurando o com

as austríacos venciam por I életente inquérito sobre

5 a 4. grave ocorrencía.

RUA 15 DE NO�MBRO. 37? ;- s] 4

CAIXA POSTAL n.o 726 - TEI..EF.: 17.2�

ENPJi:REÇO TELEG. 'ltp'ATIME:X" - BLUlVIENAU -_ STA.

ri zsaparecerem corno fogos.,
fatuos emanadlos_ de um processo
de dec(m1pOsição órganica? Que é

que faz a impotencia da França
para aprovar o exercito europeu,

vencer na Indochina e impor-se de

vez aos países muçulmanos?
A Sua íncapcctdade para esco

lher seu pl.'oprio destino. para ado

tal' um rumo fi> segui.ilo, Os ale

mães alcancaram em cinco anos u

ma unidade que a Franca não po

de su.tentar hoje, depois de a ter

rnant.ído durant� séculos. Se há um

povo que procura subtrntr-se as

duras re.nlidade.3 do mundo dos Mas para, continua- 8. sa-Io, é ;1'l

nossos dias. ê o frances, Desorlen_1 dtspensavet que venha dizer nor

# tado pelos c eus poti ticns, I�le

Sll-I atos,
se .. stá pela colaboração com

pôe que. saindo da orbita amertca- o universo livre, para erifrenrar-,

na. ter;' ,,-paziguado os 'russos. pa-I 6,nt1'0
ou fora da- suas fronteiras,

ri! viver certo de que lião tzrá de o autoritarismo sovietico. Sua in •

.
escolhel· entre a paz e a guerra.

I
decisão, nesse ter rer.o, está sendo

Essa opção seria. r.or-crn, esplpt\_ nvrrtal par« os seus Inter-esses e

diCia, se ela dependesse exctusíva- (seu prestigio.
mente do arbitro daqueles que

tt'.!610 de ·e decidir por uma ou ou-

tr.a alterrratíva. Acabou ise. no u

ni;'erso de hoje, o n...utro. A meri

sagem russa cnrn os seus cavalos

de Troya dentro de todos os países J 14
liberais é esta: quem não é por nós

é contra nô>,

Logo, ou S<! está com os russos ou

contra os russos.

Interrogo dezenl>s dé franceses,
Todos me dizem qUe;! o 5e\1 pais não
deve continuar a. se bater na !nd)·
china para apoiar a Inglaterra e

os Estados Unidos. Que tragíco e

quiVocO[ Eu lhes digo em voz alta:
- "Quereis continuar sendo uma

potencia mundial. uma potencia de

primeira classe, com a vossa União

Francesa, que", União Soviética ten

ta romper? Então tereis que vos No ano

bater. Não podereis ser derrotado�

pelos nacionalismos d'os Estados

nr�mbros da VOSS:l União, até por.

que eSses nacionalismos .,.;tão to. teso

dos saturados de eÍva soviética. Se
lutardes na Indochina -com a deci

são- de vencer� tereis abafado as

veleidades separ:üista.:: do Neo

Destour 'e do Isl9.ua1. E' preciso
bater Iorte, do n05"0 ladQ. para in·

tlmidar os outros".

Vende.l'e dois. terrenos em

fli..aras, medindo 12 de fren

te -por 40 de fundos. .

Preço �5.00{l,OO cada Ull}.
Infúrma(;'ões' nesta redaçao
CGT{i o sr" Raul OtI no Hotel
ni..�rma Bem tom ,o si, Rer.

U1-égenS Pereira.
�����-=---=--�----------

,Com. d� Import. ,e Exporf.. "João Bualim" SA

eITtifó O I

.1 UI O M O' 'í fi"
â,iiwm6velt7 'iliiiii�
�����i v�ó�
�.iiNilii&íFt.ii Uün.�

� Roê ii'
Y5NDA
�1)W:PilÁ

V A S t Ô· V'E R O .E
DA ATA DA ASSEMBl,J]:'1A GERAL EXTRAORDIN"VRlA
BEALIZAPA NO IHA lã DE JUNHO DE 1954

r-r-:

Aos quinze dJa,s !;lo mas de ju:n}lo do ano de mil novecento» e círi
quenta e ;quatro. âs vinte horas, em nossa sédie social, com a presenca
dos associadas.que assrnaram o Tênuo dt' pr-e=enca. realizou-se a pre_
sente �ssembl�ia. Geral E�aoldinária.

Ver:ificando-se ha'll1Sr número legal, assumiu a presidencia o snr.

,Frederico Bruns, que co�yidou a mim .Toão .Tuvêncio Xavier para secre

tário. Aberta a Se.;:são o snr. Presidente mandou que 10S5<: procedida a

leitura. do Edital de convocação, publicado no jornal "A NAÇÃO", nos
dias 11, 12 e 13 do corrente mês, com! (I seguinte' teõr: ·S. D. VASTO
'VERD.E" - .Convocação _ C'onvoe�()s os senhores associados para a

,AssemJ:lléia -Geral Extraordinária a tealizar-� em nossa ."de social ás
20 horas do ,dia: 15 do corrente, com QJ seguínte ordem do dia: 1.0 -

Alteração dos Estatutos Sociais: 2,0 Assuntos Diversos. Blumenau, 9
de Junho de 195.. A Diretoria. (lb� .. Não h....,endo número legal de
associados na. primeira convocação, a ass.embléia funcionará ás 20.30
hQras com qualquer. número de soeios presentes. Após procedtida a

leitura. o SDr. Presidente explicou a neeessidade d" '-er allerado (> art.
3.0 dos Es�atutos Soci,ais, "lm virtude da inti:oduçãl), no clube de fute
;ból profissi'Ün;U, propondo por isSo . .que aqUel� artign passafse a ter a

lRMA.S E MUNiçõEs

os cabos de, alta te'Dsão
eud\JJ.'El.. FeHzI1lcnte (I l1essoal 'dn

I.ight pel"Coebeu ,a. tempa., a che<

gada tio inimigo, que ém um

n::üáo dos g_�an.dell e ainqf1 por

executivo. Hoje. o parlamentarismo
em França. é um campo de guerra
cidl branca. Ninguem se entende: comprovadamente muito infet'Ío",

é um entredevoran�entQ . nacio!1âI'j Isto quer dizer que se as t�u-
das melhor;s ,"- maIS sadias enar- !dências atuai. p" t·
gins do povo. As coligações partí- I s. erSlS IrEm, o

darias ,tiO ineonsistentes. Elas se \IDund'j se vera a braços com a

formam e se eclipsam e.m sem�naS'lfome, pois o número de nocas
porque soldAdos �or mteres<; e- sobrepuja" cada dia mais, as
fenletos, por nl0veU; passagelrO!ll., 1 .

sem ãurabi1ídade. I quanttdades disponíveis 'de ail-

Via,Jando a Europa é que se tem Imentos .

..IIII I!(
I Felizmente, a ciência vem

(ãeSCObrindO novos mei'Js de "u-

I
mentar a produção agrícola.

'Um diesses mniOl'! é A energia
atômíca.
O Departamento de AgricuV;u

f'8. dos Em! nu.

H L O R
ALFAIATARIA UDA.
CONFECÇÕES FINAS
PA1M H01\lENS

nua. 15 de Novembro. 59;!
- LI} Anda.r _ '.1"ektone, 1345

BI,U�lENAU

:.
'

'.
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11.014.671 mls.2 de ferras fertilidmas
''.

� ;
.�

ii
<>
';:;
..
...

:
�

.1lJ1It1HlllfnmnmmIIIIJlHl'lllIlllllllllllllummmimunIiiIHlHiIIlIlIIJ":

as IIi> USE": PRODUTOS DI I
:.i

! ª Sub-Produtos do CUI'v§:o de Ped:r�" i:f

I, � Imperrneahtl zantes pára msdetra, li'erros ":ª
'ã ções em g.!:ral.'

'

, "

�_.! :;:; Representações Cltpper - rua Hajal 35 _

I� ne 1135,
.

BLUMENAU"". ª
,i ,lIliiiililiirilliíiiiiliiiíHíiiiiciiliiiillhalílmUlmWllimmlililillllllIIIII�

IQuebrando .. Cabeca
I
1
I
!
I

HORIZONTAIS 2 - Eil::,ec�e de m�dq.lhão�
:! - - Cidacre antiga ih Babi

lonia.

ombro,
Grande f:car.

'

Na, verdade, cada 8110' l�,PO'P,U"
= ração n.undíat aumenta. 'pnl'

.

=' ;7.1ifÍités" de p: ssoas
'

'§ E s�rge a, ll�rgu��a dr��'iáti�a:
': 'rErá a terra. recursos 'p�raª alimentar tanta gente?'"
ª

I
A população do)

-

mundo é.'nes
ª te m�mento<, de uns (lois bilhÕ€'Ô�
_ e meLO, '

,

ª I Se o aumento co<nti'llfuü.,'
"

ª I rrtrno atual, em 1984 a terra t>O

� rá quatro bllhõ,'s de habitantes,

ª' No Méxlco e na Amériea ·Ce.n-

==::!�
't.raí, pOr exemplo, a cego'nha ân

==
lia numa atlvídade incrivei.
Segundo cáli:ulos, feitos 'p?Ia.s

Nllç:ÕeS Unidas, a população 'dei
:: 'Méxieo e América Central, deve-
=: '" ';
= ra sea-, dentro de 30 anos, mals
:: do dobro do, que é at\lalmen.tM.
-

Entre, 1920 e 1950 a poPula.�;'o
_

mexicana aumentou e';'l 75, �c:-r;
cento. A população da AmérIca:

Entretanto, dentro

de 20 anos o México e a Am�d-

'.

,
,

Na Eup):pa,' houve um' :tU'"

monte de 110 milhõÍ!s nos ti'ú:i�

P R O F E S $, 0- R E S

H� E. (- Azêvedo
Rua' Cuiabá, 114,. atl'az',

Isabel. ' "

ii

ii

do annnete lI.C!ha-se IIH·
, retamente ligadA ã clr
'eulação do iOM\Ilf. A NA
ç1\O � o único !rgio de
éh'cufação diária que pe-
netra na maioria do. Ia
'�8 do 'Vale do lta,ai.

"
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"BONS BOCADOS
J 12 quilo de assucar.
J eh .cara de agua.
5 ovos iU.--ij'c,,; e mais

gemas,
1 colher do manteiga.
1 ph'es hem Cl1 cio de quel,

jo � 1 píre hem cheio de CL1-
..o ralado.
C-:m o assucar e a agua, faz.

«e uma calda em ponto ck� fio.
Retira-se do f.Ogo, e ainda quen
te, junta' se 1 e01h:1' de rnanteí
W1, mAS não se mexe; deíxacse
esfr.ar. Dc pnis de fria, põe-sp
.o. queij:l e os ovos e mistura,
l:e bem ,"" coloca.se em f'orm í..

nhas untadas com bastante.
manteiga; leva-1J a·} Iorrio
quente 2111 tiauho-mm-ía. du,
rante 20 minutos. .

'

cara c\,� agua, faz-se uma' cal.
Ih em ·.!.1<mtn de fio, fraco.
Depois da caída pronta, :põe�se

a nela ainda quente a colher de
sopa de mnntega, mas sem
mexer e deixa-Soe esfriar. De

p'.is de frio, põe-se a ·farinha
de trigo, e mexe-se e em se

gulda- .Dõ-se as gemas e o coco

Místuracse tudo bem e leva-se

"fiRASI.LR1RA§·�
150 gramas ck, assucar.
1 (!Oc:o ralado,
1 colher de manteiga
4.gemas
1 '(:olhei' de fal'Ínkl de' trí,

EO�
Com o âSSUCal' e meia chi.

PE'ÇAS LEGr'TlMAS
Kalser - Frazer

"SAMARCO S. A."
- Blumenau -

RELOJOARIA SCHWABÊ
IJ\'IPOR/I'ADORA

O'TICA ESPECIALIZADA °_o CONFECCÃO DE JOIAS
Fn\iAS

.

UlitiibiílQOi .....1&. c.iiltl..
D ii. •

4F.UtADAlS CASUIf&A�
rr N O BIS t"

MitreI. Fabril ci. iilIiÜl�i'
clUihírtl'il iI& ftr"U·

1
_,

Relóg'os Omega, Rolex,·Eterna, Mldo, Cyrna, Éska, Stú,

j(I.lO, 'I'íssot, Cjasaic, Junghans, Kíenzle. Zenith -interrrationàl
Jeger: Artigos para preseri' es - Porcelanas __:_.Crttaís fino;
,foias em ouro e plnt lna. Alianças de todos os tipos e quilates
:".0 _�llaís fino acabamento; Caneta , das melhOl:es. marcas
Parker e Sheaffer - Grande SOl tímento de relógios de Me.
,,:a, Parede e Despertadores. .

Uma tH'g:wizílç:to qUe quantn ma's cresce mais vantagens
Linho. e

oferece, plln Alfllluea

_1:�"�!;�2,t:.0�RIA ��H'�ABE DE ASWALDO SCHWAllE _ r _

.

BLUJVU:Nl\11 � Rua b de Nov .. 282 � Foue, 15<16 _ Caixa Rua XV, UM -�. POi1ti.'''':
postal, 391,- Ent1. TelegT,: "U,t;lôst'hwabe" - Santa Ca, I ·'ftLUl\fENAtl··'
'--- taf'l1U (all Iadn (iá Casa dá" Tintas) ----- I �iíillliliiiiiliil" .iÍiiiiiiil.�·
'?"D1RH5F7Y7n-

nFHWERno��� "IRaSTE-MP
(Fabricação da Srasmot-or)

,CiNCO ANOS DE (�ARANj"rIA

(ompre-o no inverno para te-lo ne} verie
Paguco"'o em süaves prcsfüç'ões rrrensaBlI
"UU,ASTEM PI' é um éefriget'li.fhl'
que agrada, pelas SlHtS linhas aerudí
muniras, é garantido por cinco Ioino:§

(,�;lil assistencia técnica.

Um refrigerador conserva duran-

te semanas, carnes, frutas, verduras,
e I c .. Por isso, tomou-se um elemen to

tndíspensaveí ao bem -estar doméstico

e a saúde de todos. Õ refrigerador é

tambem fator deeconomía no lar; pois
permita a dona de casa guardar as 'so

bras, comprar alimentos em mainr

I.

quantidade nos dias d-e feira etc.,

nURASTEMpvr é de disfribuicio exclusiva de
i

Prosdncil1m Sociedade Anonima
Matriz:, (uritiba ..� Filiais Joinvile, Blumenau e Marinoá

I
:.'

jf'ZP
ti 7577SV2

--

-, ;---- -Si ----�·teãii'iãS

( ISARIA KANDER
Previna-se contra o inverno comprando já o seu

PALETO' ou CAMISA DE LÃ.
Faça-lloê:s hoje uma visita, verifique o nosso gran

de sorttmentn de camisas de lã xadrês ,e combata o'friQ
com proetutos KANDER, Os mais bem leiLoa.

15 de Novemb�o, 1051

s .. g,.;,

....
"
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BLUMENAU.·· . 27�6-1954

COPt., do l\1undo. podel·50 os a

deptos do "esporte-rei",. em de- fogo, li últ.inú.. por sina l, au- Com l'�lação à equipe a1'\1·,'.e1'-
nossa cid:ult>,. dirigir se' ao E,,·· t.es de começai" o eWlIl-leOl1!HO 'de, df>sr,onhect'llJos <lté agr» 3·

t.ádío CUl't Bel'i'u_g, 110' Bairro da I Pl'.Of:ssional .

de 54.
.

sua Pl·Qv.a".'el fÚl'wação. mas' fil-'

Velha ,ou'de vao ernpenhnr-sn, \\'1150n SfIva contrclarâ o uÍ-' conrtrrnada a. pre!'é!H}a no

os conjuntos. do Vasto Vel'de rno tch. Foi informada fi r-epov- cotej';:;, da totaltdade- de seus
I

. .

Palmeíras, num combate anus t agem que os vastovcrütnc.,

�o-I
prínctpats jogador€3, ,além de

toso de bons cnractertstícas. we,:al'ão com:· Otratdo, :r.:erm,u- Mo1'inga, Nandinho'_ e Eral:io,

Nov0l> valores deverão flgul" r do f> OI ávío ; Osvaldo, Honório e últimas conquístàe do Campeã"

de todas as mar-

U a r que fi t�e
Mais de ao anos de ape rteicoameutos e sucesso garantem ii
E-xlniOl'dinúria p1'icl(ôndl1'do Torrado!' I.ILL.'\, A ar quente,
torra o caré em "penas :!U nunutos, preservando-rhe ínte
fo.1a1nlen'€- t) sabor !-> o aroma e proporcionando tuna grande
�t.'ull(.JrHi&. V8!<Ías modelos e tamanhos. A lenha! carvão,
c"que ou óleu nif:,�! : olu-íte-nos catálogos. PCe\�GS acessí
\:<.:1';, raeilidad,;-;; Ú" pagarneuto.

1 em 0:5 f a m b é tr"1 : Menfl/lu::, � �/<Sv(JàL.rp ... PQro cofé�
LII!;{,;"� poro 1/1' lida",,\; Muturr� .eh;', 'Cu! f:; "HJrrCi:í mdqu "05

�tU'V fI/H (fUHls.r.IJ.:i, 1.t.",,,,,H:'I...'�. uyd$.�lu'l" .. JOfha�'(tç�
", d;ift!t:�

Il�ilõõ1fiii!.Hiiii!ir"'ln"'�":�::5:�I�,:.
co.-,,,/O__fI>

-1
Rut:l f'i.-.:.rl"i,,<.;'''', 1 vaI * C"iltu P ..sttil 230 � � ro .. 1Q

J__,_�(Ia;; .. fu('di<;':�_:_� GU::W$ (���l_�__�

(C,�ndni na 2,a· pág. Iatra M)

operando iamhém em

cada cas - Canetas "PARKEH", "COMPACTOR", etc,

l1V':eU1bro, Btum enan

�c'IUÍÁjm;i1iníiiliüitjlíiHlilllll�UllUUlíIÜllUlhiUiUmliiJmllliilíiiiliUillUltWiiHUlUiiist,;, iiiiiiiiiiiiijHU:_
� ��

�

5 - !
ª DOENCAS NERVOSAS E MENTAIS ª
a

I . ,e....

§"
� CASA DESAUDE NOSSA SENHORA nA GLORIA i_-;;:o IU':;:'HS'I'ÉNClI\ MÉDICi\. PERMANENTE A CARGO DE f��Wf:CIALI§'i�AS _

� AlmUTA AOS J\1F.DICOS EX'fEftNOS: �=--=,;.,.,=
.

§-
�=
�

� I!:LETIUCIDADE MÉDICA - H.EPLHJSO �4 1))�S IN';'OXICAçõES ê
� AJ.jL�UULI�::Ú\1() �--- 'rltArl'AJVlEr�'l'lJS fi:SPF�(�lAL IZADOS g
� �= i\..,,,,uhl� Muuhoz lÍlI ttochll Nr. 1247 _..". 'j'defnur nr, :1 O 5 fi ...

� a
:: Ii:NJJKH.l!:ÇO TEL1t(mAli'iCO; "PSIQUJAl1tA I

CtJItITIUI\. ('AftANI\: ,i

�jfjmN.{ I §R-'·-V---�··I···,·�···..: t Q··P�·�·e···
··..

R
..·�..

:"S·.··S·-U-:"r""glimiiej�,,�=DR jogos a- .turmas, prcffssínnn L, do .C. .\.. Q aua w �.
ppel'úrjo e C ,A. f'lüu Luiz. O

dos líri'l'es

d'llGuol'nições do Ipiranga e ('méric:_o-l:!:M;S,l·'l1.ANCISciJ

na Ro.·a'. de Ítoupovo S-,e-cc. h.oJ'·e,]�lU }lal t.!'da ,vú1i·.. tJ'� iE�'lltdl!l�ll _....
_

'

te, pula U (·Plt:lIlj,· LiH Llg:J .l c rn
A l{eg:,ta d!\ Soci_,bde l�,,- Alegr-e, êlH f'rris do uuo (J[I";o.,. ç.:iu; ipil':.mguisfn,;:..- )'"1,,,

vttense dE F'ut.ebol. um dos stlJ:., ., ] 000 I.êl aat iva, ESPLl'tivu ipit·"n�,:" do. Estes bar-ccs S\�I·r.O dcnomi- '.t -. me ros.

lJIHltl'Ü'llS invido8, 'o Caxi,t;;, vai
cujo prím.ü·o pál'L'J f,Ji l,,·o;..;ru nados: resllf,c(ivamente, "p' 5.0 - Yole a 4 remoso'-' Es-'

U:r rec: pcionudo pplu Atldir:,l,
malto pIna a" lU,:JO IHH"'S d:l \Verl1!?1' Neto" e

.. ItodolJo G3e- treantes � 1_000 nletr<-iS,
CUjfJ tjaH�, llO' ano pUB:-iado, anL� i

n I"
•

UI') ,tos '�""(J)'ltecilnen- J:n1::1'1l1l,".
� � 13111d, t! � "- .

..

enÜ'entul'á a repr'-' lU'lOl l-I ")

I
.

( 1 1 a� JJJ'í� en��Of'B '- o gl"L1I1h. trl"- C�Hpol'tivo.i (h lllUkr cxpn'. .1\. ord-enl dos l.ltlrt�.:is
sental<iio tambem tit1l1at' do 'l'i- ,�1.1vi-llegl·'{J, CO"l l'i 1:.tç:J.o Ú ;'(JI1' ,,;'0, jJal'a o :J<llJli,,; hlHfIH,n:t 'I :legui.ot e.
)'adenVs, clube que integra.

aI
qUl"lla do títülo I d' I h'

"
"

c-.:ose, no. ln. (_ e 0Jl�.
divisã.o' 'de primeira categoria .d'].. Embora. de -C:J.!'ut!']' ;J.UlÍti!OKO,
I.i'ga' Itajaiense de Desportos. EJ\l r,'LOJUANOPOLI:_,

, _

..' esta compiüçao fa!'it. rEssurgI' berta � 1.000 nwO'os.AlU1ará p cnmpcooato ól'a

di3puta, n3 Capital I!'J E;;tado,

RlLOJOARIA ClNTKAL
-" ,

�.- _-' ,
'

,

O('ulm""RAY-BAN" e outros - 'I'udo ís.o oferece
com LIVONHJS & C IA.; 71:l

HAROLDO REGUSE
Rlla Plori:mrt Peixoto, !lf) -- Caixa PO.lL,l, 43!l -

BLUMENAU - Santa Catartnu.

No estádio fkrfstino, u;;; 11.30 I 2.0 --- Nacional x Amazun, '.'L
.

a. .cidade prainna ruma-
da. hOI'a."'. OfuI' ......·;::,.!��. �I J·f�TI' Ull1a "l-i":'t \ .

- .e ,�,.- - � - -_ - 3.0 .:-' Bandeirantes x l.'l·)l·cstz... rá ['13 primeiras horos d<sta tar-
Esportiva Floresta ,13

I
culenta. churTaf:(;uda :L tod��; z,s l 4.11 _, Ju,'entus x .Col'amul'Íl, de ;'a embaixaila eb Guaraní }.',

nove represe·ntaçÕes inscritas 1j':'t-·1 seus aux!lla.l·'�s, bem. ec:t.r:'.) aos I '" S
.

h �. dI .,.0 Cl'nn a x Iene. 'J :1.:1'.

l"3i. � .,campeou'ato
.

�. ser i�iC:.;Vll:J I
memhros da :iretoria "�o aSSOCÍ;L- i 6.0 _._. Venc. do 2.0 x VE'Ilf:. ,lo

.no. dlo, 4 <1e Julh(!), ou .seja.m.
. i dos da ACEv L Ag:radeccrn')f: o 3.0 encontro.

pl'Ogr,e.sso, Amazonas e Bandpl" convite· que nus foi feito, i 7.0 _ Venced ..r do 4.0
rantei.l. p,e-sta .ddad�; :ramal.l':::a: I ,Temos a inf':.'rmar aindlJ_ (1':,,! ('�d':'l' 'do 5,0'.
�'é, de ArrozEIra; NaclO'nal de provideTIciaranl os dil'ig-(mtF.s do I Ko·- Vencedor do
F..od�i{); Juv,(ntuw �e Testo Gal-! c1uhp t'sIlH-'raldino [1. iostaIa,;ã'J 'cf'dor do 7,0.Ti�bó; J:;��{}-1 (h� �:lt� f�J�:11te;.; :'111 '-!U2 praça 1ltQ'�' _. füÚbulística, afim dr' que (l {'lI- � � �_

. 11 b1ico. por i.ntH_·l1lédl.·o cl.a !,ev.,t'· i
� ""'t'U""a for... '1'1",.".,

I V1NilJO r.Rl>:O":;O't',tlliO
j tagcm que fal'ao Ll1"'rrS:3S CllH�"

..y"V'lÍllRA'·v' ,

Silv�'. soras l1-aéi(.H�ais! acon�:pfu)he os J
...._.--._.;.. _,..�__

6.0 - OU\;<t'igger a. 4·· -- C1et.s
�t se Abniu. _ 1.5.00 n1<tNs,

I'IH mais uma opol'tuni .Iu,k :1. 2.(1 .... Out-l'Íggl,l' a 2. --

el11';'1
Via.gens ent:e Blumenaü Itajai

lladkional l'lnilidade ;.x:�,i.(,llt" se Abel·tn. _ 1.5()f! melnJ8. De Bt. - saldns: 6,:10 - 111,30 -.conl [I pugna qUe sust enl tll-no nO .

cntre ipü'anguistas <' amf,l'it'tt-· A: 'rAPDE 16,:lO -- 13,30 hs,
€3tá_dio da FCF' os dü)]cü'; .lo •

1
De Jtajoí: ,-aidas 7,aO _ 10,00 �

n'Ji', nas d,i�putas do "psj)OI'ÍL' 3.0 - Ollt-riggil' n 4 - K'_;' 12,30 _ 16,30 __:_ 18,30 11s..:Avaí e B(!e: i:'\,3,' {los fÓl'tes", (Pl nossa (�idad", l'i- vissirnos .. _ l.finO metros. Aos Dominf'os: De Bl, - Itajlii,
validade que nasCi>U ha mui(é," 4.0 _ Prova interna, ('om a' �., 6,3U - ,10.30 -- _16.30 ru:.

d s." ,I Aos Dmmngos da lt, Blu. as 8,30
Hercilio Luz' x Flamengo (I� anos, quau o começai't\1l1 a }J:Jl'ticipaçiio de dU3S gwum·'! __ .13,ao _ ls.:m hs.

projetal' 110· c"núrio espo!ti\'o

1.0 ._ .. YlJle

PELA MANHÃ
If ( O M � TA"

,JAI-:CKLE E DAillUS

EM l.'UBARÃO

�ncllla �Iélro'i -'--....__,,-----------
1 .

1
.

lfumou p3s�e
Ia presidente

reeleito'

l.ln.guna. (� este o cote:'l) que 'da<�
de nossa te.t·,'a_ c· d,') Estado "s

;rá prosseguimento, hoje, no (!eJ'"

tame da }Jl'úfissionais da I:;iga clubes de Itoupava Sfca " dito]

Tubaronense dê Desporto", da Rua 15 de Nove��lb,'o.

pPronlet{:n.1 tra.nscur�o des

mais mo'vimel1tados e intrn's

Sli\\tes as pt'ovas que COIU pÕi'lT'
') progl'ama. �la. nep;nta., t�ndo

em' vista o excelímt-" psü:idn fi:

�iC�· e técnie� . à�';; guarhi<:11ps Ique vão duelar,
_

.

-

. ,'.' -
"

-. ;
-,

:'. __

DETALHES j

Está pl'ograma'do pal'a às

horas o ato de bntismo' dos 1:",.

,"os "out-rigger á 4" e "oui-rig

I gel' a 2" comprados pela ftr;',""·

miaç.'lo "estrelada" em POliu
Se.l\.t:l. [ell·a. � uoite. hu :t?lol'ia

I.}jI;c'i ([i;iI D�!tl0·. J01li.,._Ü ...,. ... \1 II uU:;. , q,o

Caixa
BtUMENAU

ti E R8ST

f... á 1250.

CAJAalNA
(Ao lado da Agencia VOr...VO)

.

Oficina especialiBada em consertos e enl'olatnenfos
de mi)�orés, dínamos e ge1'adores'

..

Re(�ondicionamento de c6leiores. para d:ínamo� e

motores d.., qualCJller ti,po ..
' -

Serviços de. torno � me{'ãnica f'Ill gf.:l'al�
Dapolis, fOl'alU \"ml'<)$sado",,' n'�S

eargos }}a l'a. 0,5' qmLis foram ('I d

to" éHl assrillbléia. liÍaIi2fi{}v.. .�

11$ do cOl'rente, oS l1\'l-VOS ',�il'ige!1-
los da Felll<raçã.o .eàtadw"l"'" ,Ic

FHItI'DAS
f�ílplnllll", Manchas UIc,I$·

'i':i� e RtmmatÍilroo
1,UXIR iH: NOGURUtA.
Grande l}ep.u-raUI\1o

'do Sangue

Perfeicão
.

" DO
Rapidez
RA"fI

jtel'mo que d(V:(Jri(lrn�s m11111'(:;::ctI'.
para o�· _�nf·.t,n:r;n�! )ft IllH\ i) .".

Oi.ni M�lo
..
foi r"r,ll'ito, fatu ',h

.

'(''''\Te U� lj��OV()Câdn "'.fill1t.!<; ,I.;.

BANCO ·INDOSTRIA t (fJt�!R(IO .Df

-----_--�.. -

j;"undado em 22 dI" f,'"",t'j'dr'l d.. (935

Capital _. '.. • ..

Fmldu de ne:::eTlla

Rnd. 'f�.leg,r.: �TN(�"O"
Cl" 50.000.000,00
Cr' 4600,Il.OQO.OQ

mi 000, OOO,õO
'1'0191 drJS d'éft6':lt1(Jfi em in !3!f.4, mais de Cr$ .B79,OOOJ'0(J;ÜO
AGENCIAS ,�; t;;SCRl'HHt!ü§ NAS PRINCIP.,.,� PRAÇAS DO ESTADO
pI;; �ANTA CATARI NA, NO mo [H; JAN,,:ntO E CURITIBA'

,

lrEPOSI'J,'E �UAS IUX)NOMIAS NO 'INCO' E CONTRIBUA, ASSr,M, PA� •
RA o AUJVfEN'rtl DAB POSSlBILIDÁDES DE l1�INANCIAl\!n]NTO - DA .

- -

..._._ PRODUÇÃO 0_'_'_.

.

E PAGUE COM CME-OUE=

" -'';'.':''�
,>'

..
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dslrits aos requerentes
mandado de segurança

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

Um candidato e I
uma só vontade I

Grave desastre de cami-'l contrário' vinha' uma
'

cu

'rihão ocorreu ontem pela znionete. O motorista, Anto

manhã, ás, 7,30 horas, pró- nio Theiss, que dirigia {I

ximo á Ponte do Salto. Se':" .eamínhâo rebóque, tentau..

gundo apurou a reporta-: 'do fazer: "manobra pimt

REPRj:SA'L'IAS DOS, 'Plr-\.,.",1-,.,--.ETES' .gem, que esteve nIJ local, desviar aquele vei.cúlo"fi,i
... \..JtU precisamente aquela hora; infeliz, indo seu pesado

AOS «fURADORES» DE C5RE'VE E;����:;'�i�! :�'�i�
tumultuando gamento de madeiras e al-

guns tambores vazios,
da. g;!;C\'e- contra os sorvlços

lX-J
t::struturaçiio ,seral ,elo funcIOl'a' quando, ao se aproximar

traorrllnarlcs. Para tanto. hoje, liSIDU. N('>'Sn, reunião. Que foi da curva próxima ao Pos
ii. tn rrte, o mimstro convocou-me dfl\1.oJ'lJ,(]a' estudou-se detidmuen
para 11m", rcunllio no seu gani-,i te a aue"ti3_o em 'todos os FeUS to de Gazolina, junto .

nete, 11" (pIaI tomou part0 t:lm· aspectos, .. (11 espero que, den- Ponte do Salto, em sentido
bem o dn-etor do Di\SP, que �o de l're'\:.'� :!ios sr ja ncontra-I ,;;",�--__-,-' -,- �_"",;,__�_............"",;,....... ....._�---

foi I) orgàu qn e su manifesl:Jll da a. fo�!"Jlla. nara nu � <:l enqua-

Df·
'

'

'dcontra a ccncescão d') enquadra- drarnento do;> porluáril)s, dt) 0."
'

nrento Cin t.n.CI: da cardo c��m :' trnb�)lí(> elaborado eSala o'
pela AdpÍlU'.l0traça do Porto,
\'enha a"".. I!oncrdi'do pejo EO"

Já 'UiX,mO;J oporjunídade de tecer conslderações em toro
no da d,ssvant:lgem e ínconven.ente que acarre a a dispersão}
de :votos pà�'a' a escolha dos candidatos a [lost'Js eletvos, co-

,
.

mo já se cinstatou por ocasião
pleitos antertcrr.s, -;m que os

candidatos de Blumensu fo
ram saer ífil::dot na v-ctação
di' candidatos de outros mu,

nicípios.
Evidentemente, essa 0-

ccrrenc a se eonstfju; em fla,
grante tie rím-.nto aos pró.,
prk.s ínt .resses do município
de B'umenau, quando o elei
torado blumenauense deverlu,
com", imperativo de conscien ,

cía c vlca .: C01}10 dever de ze

l:r p:la causa comum da sua

terra, cerrar f letras nas urnas

C 'a' d'h-�o t���,�.��!n�:�d�d��l�nic�lI� :�;.ll;�;����,O�:'��l�:te,�:a .'.0-,'["', 'a"tren � o '1'JiJ'
c,'

no Leg.slatívo Federal. tenda para ,let'r�nai- uma, n""'" ya .:;: ",

Dispersar vot., s em favor vfdellc:'a ,k::.ta (fC'd' 111 irlff'. :1 in,' \

I
' f

'
,

de candidatos de outros muní., V'<!l". 111i;1' ai) 11'ttllgl,1) pm;l;f {\r>' <'
-'

clp'vs, é o lT..-:.;UlO qus re::ri- TrihnmJ Iímítada ii, tlh'iF!,,, "..

{,'
"

,

mir os anseos de pragréssode'
' ,_ ,

l:r,' " va1i:I.:oll.! d�.3 I1IrlTtl'1il 1('-

f
_.'

Blumenau, cujas conquistas re Oque-

d gaís -- l' I) tl'-,rer-W ih >",I:",·"I-:/,·'J ,.'

�,�� �j���é,;�er ��n.����rCe�g;� :n�I1��:'�:���'!:(!;J�::;n�L�� -2�����:�:tl�, '

<

,-

• politicas e muit,! menos por
int. -re>i!.'<es pessoais. quo nl(! :L'{)'i'�,nl submetido".

Daí :1 -razão porque o c- Nus termos d"t, :1.J.'hgo 41i

Ieítorado não só de Blumenau, mas de todo'o Vale do Itajal, frisa aínda o presídeuêe. dá I_'U:
nas proxrnas ,'?leições de Outubro, deve sufragar unanimc- mtssão de justiça -»: 'ê' o Sl'llól'

monte o nome dr: Hercilío Deeke para deputado federal, por tio f2deral que meumbe SU'llen

ser, (I único representante que representará cs interesses de (lt��·, no todo ou em parte, :1

toda aquela n.gíão na Camara dos Deputados. I (Conclue n. �.. ,an". lena Dl

"-

à

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

no desastre "
" mOltlr:i:;ta

Assis continua

s.tI in r, �up('�,;:"int('nd.enlp. do Per

to' -- e(�tá vivamente UltrrCSf:c...-

d.),,�;t-t 501w,!'Grmr ti questão elG

enqm·.!drilmento, dos prrrtuâr-íos,
{lU."" ''Vl.''m S'('i'vlllJlo ele D1iitiVO pa

l'a EXll·!f�.raç(j,:::; de a��it�rtnr-::i, ...

"SOCIEDADE COMERCIAL HARMONIK LTDA." 'mmlU3.llIv, isso. () maconhciro
DUQu,," riA 4,l'S!S proMPguo na sua

obr:1 de !!-ri�-àçãn. Ontem. exat.a- ,

ment� àll Úl horo", os coman- O Diretor n.� 'Diário ;;d'ê Noticias' -não. aceita,
dado>, (6I1tl'� elas há multas que - - - do candida' to do P _ T •. ,: )�� gancho
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'l'AÇÕES PARA SÃO PAULO
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BLUMENAU -- R. Catarina C:âxa Postal, 2045
SÃO PAULO
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