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CiUBE "SlUMENAUENSE DE {AÇA E lUtO
Edital de C(lTIVOca:Ç,f\o

� ch;�ic3rá de ma h� Oi: menos

.���.:)Oti .1;' � r i:;- terreno. iUc!l� plano, CClTI boa ilgtl:'-L ea

sa de materi: '; rsncr.os de distante a poucos qu ilo-

1

S F. , � \; •• �!/."�:1. �Iç.:-»:':;;fh f1...�;:/17.{_f.,z.. ::z-,,;-�:r�.I'::
.

\y;j, e ... como é conforlavel1'\ \ �-, .' /v·-;W"11{..;;%;�.z..Z{t;w�;x'%tç'fm'##�:I'''Z0.;. _.

�Ee�t.4�ML'A EA1PÓEFLOCOS
j

ALHQ EM PÓ t'! f

D� preferencia com pi
...ática de �er�...-iç�:..� gerais ele

escr.itório e que seja reservista. Car-tas para CI..:\.
BRASTLELR<'.. DE FUMO E:'..\I FOLHA. Caixa Pedal
n.o 11 'i, Bdumenau, Sra. Catarína.

!1t-, ,-13 fl ;;:!;-�<.�ez:;'l .. �,-,e.-!:i�:.)�
do elÍl'l���lto central des-

,-,

ta cid,;_,"'le. Inforrnacôes

{1:!."iJ!4�:§ a c; t:;�\. -L� ..,-<n.f'f�

t�9 ��-;9���I'�':': ;�;;-�i;;t;;
:-t-C'.. �_ (�.i.âh!�!el· fn ..d'��

ea, f':;J:�!PR.�1l1�.E
I';_�

Pesca e taça

melhc,rl
;. '"

Na tmnúrío e nas prate
leiras da cozinha, aplique
sõménte Neocid "in 'Pó,
que não trarismite clieiro
estranho.a louias-, pane-
las e ,gên�rQS -alimentí·
cios. N�!I�el;l. lugares, };) pó
ê melhor eontra- b:afatas.

Em gavetas e armários,

a:lt-=-n10:-�,.�" l
..

!�:1�J aprazí
vel resioencia d{.t. verao,

Nwcid em Pó, t}ue ma

ta. T)uratas por muitas se-
em ótimo Iocal, recém
consu-ulda, madeira de
lei (canela L boas insta-

mànas, dcix�rldo-se o jH5
nas lugares tratados.

Nas carnas, é sernpre pre

ferível combater as pul-

I�\::;.· . .J BD'L
Ra"'�::,� 43

'�-elldê-SC útimos torre
nos na aprazrvel praia
d� "lTAPE.MA". PreL:'Y;
eouvidativos com gran
ci", tacilj,'adc de paga
mel{:),

T!lforma�'õcs com o Snr.
N _ CJS\VADO PETRY

Alameda Rio Branco,
�fi6 �-- Bíumenau.

BICICLETA
(OMPR-l"7SE
Procura'se comprar u

ma bicicleta, de senho
ra. e OU2 esteia em bom
esrad/ de cnnservaçllo,
podenlo ser de qual
quer marca.

Para melhores informa
ções dirigir-�\: á Ena

- Duque de Caxias 111'. :34.
I -

'-��--�.. .._..-- -=�.........."...

'!C'ú'it't'a: .,ülgas
.

e
.
'flCirâtils

NEOOD[mem
- .

'.
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"DiA·iUOS ASSOOillDOS"

f'!iiã. "A NAÇ'AO"

A N.A ç Ã O
Rena,

-

o. Administração e Oficinas: Bua São Paulo· D.
3191 � Fone 10Sg � Caixa'�a1. 38�

Diret6�: llíAíJRIéIO XA'VlER

RedatOi.'� R�m:.. FAGDNDES
Jl�1;{�sj;.�.-,-·"· .;��.��

.E. X P E D i :ii N TE
AssIiiaturas:

'

ANUAL • <'!< o .... '" CI. ., 4.. e li & ..... "" 'Il' Q C! é 4 '.

SEMESTRAL r Cl 11 P 'I. � � <; f' � ..
'

�

N.o AVULSO .. � • e o • o. •• o ••••••.•.

Cr$
(}r$

. (Jt,

150,00
80,00
1.00

SUCURSAIS: RIO = Rua . Rod.r.igO SiJ.va. 12
= Fone 42.5953 � SAO PAULO: Rua 7 de AbrU
n, Z30 = 4;0 andar � FGues: 4.8271 .e 4-4181

BELO HoRizoNTE: - Rua Goí'ãS. 24 _·POR
TO ALEGRE: - ,Rua ,João Montaurl, 15 _ CURL
'l'WA: - Rua Dr. Murici, 708 � 2..0 andar
Sala 233. -- .JOINVILE: - Rua São Pedro. 92.

FAÇAM S'EUS ANUNCIOS
NESTE �ORNAL'

,

j

. '.

llíi �t{ç.l��"
��==����=-��=a�==========--��'----�'--------�-

------------ --�=-�==�=====-��--���������--�--�--�----

milhões

F O R D
PEÇAS LEGITIMAS
Casa do Americano S.A.
Rua 15 de Novembro, t'l'3

NEl

PERSIANAS SUNLIGHT L!On.

ALMA NO
NO MOTOR DO SEU CARRO!

com

...

"

.."

��

�. tEMBRE .. SE: o

s

"

Satélite artificial da

,.,OItadO
mementos antes pelos!

Terra '�écJ1icOE d.�quele obserxratórío i

o. sr. William P. Lear, que Motel' atômien. pal'a aviões
em 1950 conquistou o trcfeu A Força Aérea dos Estados \
de aviação "COlli€r", o que Jnidos revelou o plano de' es- ;

atualmente dirige uma socíe, tabt lecer no Estado de Con., :

dade especíaüzad-, em

ill5trU"1.:lecticut
mTI centrá. cll2 írívesc '

mentes aeronáuticos, afirmou Fgações e provas; afim de, a.
q�e Os Estauos Unidos !nicia- pz rfeíccar um mptor akmlcO

•

rlan1 o ,estudo, a partir do par'l aVlOes. ,', " c

.

próximo ano, referente à ocns
.

O Centro ficará à disposição
trução 'de um satélite artifi.l da Divisão de Aviões Pratt '.&
cíal da Terra, destinado a dar Whitney, da Un íted Aircraft,l
Informações de ordem mílí; J empresa que .sstá 'estudando o

"

tar ao governo americano. I assunto há mais de tres anos,

tI
Esclareceu ainda que a. Esta revelação constitui 'o

construção desse satélite ar- primeiro indicio concreto :. de
tifich'll exigiria a cooperação que se está PÁ" .curandc cons,

"de um grande n��ero de fir- I truír �m'l mot?r acionado por
mas e de Especlahstas, bem I energia r�tcmlCa. ",

"

como um esf. rco comparavelI Novo e curioso halíeõtero
ao que permitiu a fabricação 'I" DEpGis de tres anOs de es-
da primeira b'Jmba atomíca. tudo, procedidos em absoluto;
O satélí:e teria 3proxima-i segredo,

a Fundação Holande.. J
damente 150 metros de dia-] sa pata o desenvolvimento da
metro e girar-ia em torna da, ccnstrucão de helicópteros tor
TErra a uns 800 km de di;;- f ncu publtcos cs resultados de

tancía: s'2rÍa enviado ao

espa-I"
suas pesquisas. . ,

ço em peças destacadas, a!
..

.

.'

quais se reunírtam depois por
.

Chegaram à construção,' de
meio de telecarnandcs, Cama. um modele o "Sop.eh.l", eqüi.
ras de televisão fotografariam' '.'3c1'0 com ·sstato.re,::tores, 1110-

continuam'.'.:te a superfici-e do ";ele pr=prio, :2 com um siste_

JlOSSO planeta, cuja volta seria ma inédito que' permite a pa;,.
feita pelo' satéli1;2 artificial em ,Cl,gem do vôo com motores. ao
24 ho1'ú·s.

.

'Vôo c,:m pás de .auto.rotação.
Desta vez era apenas um ? interesse d,,,:sse �p'arelho re

balão de sondagem... g'de> na 'sua slmpl:<:ldade. Os

(P. Alegr.? 12) _ Na ma- �onstrutor.�� s;: ,;üllIzaram de

nhã de hoje, aproximadamen- ·.'canos de. fo�a: ' fund'''f-!os no

te às 3,30 horas, quando ,i} me�mo prlUClplO do �;'lao e�;
s;:)l brilhava com intensidade nenmental f.ra�ces Ledu�;
r;) o céu estav'l totalmente .lim. mas com. u.rI?- de>"en�o especl'::.!
pido, centcnás de populàres a�le prlsslbllIta o v�o ;1':)' heh
'se aglom.E'1'avam nas ruas cen. ('opt�ro sem transmlssao nem

trais. d.::sta càp�tal,
'.

imedia- n�d.lltores co�plexos, e sem

cões da Praca Rui Barbo&] hellce::: establhzadoras,

êOlTh o olhar' fixo nurá objet�
, Imninoso. que, à grande alti_
tude, fazia . evoúluçõe's;. Pouco

h:;mpo. após .�.' aparição, para
de.<;�ncanto dos que já afirm".•

. vum ter visto um "&isco VOfl·

dor", o �nstituto Met�orológL I
co Coussu'at de AraUJO (;SC1a.:.\·,I'ccia que -o "misterioso" 0;r- .----_;_.;_,--------

pD alado não passava de um

ISimpleS balão de sondagem,
.

. _.

-

.' "

c :
•

. 1
I

,. E"proellllo BlümenaueiUle Ltãa.

:11 Fones: 1620 e 1752

i --�-------------------------

'I ::::: = :=:= =::=::=::-::
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!
I
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.
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G.i.A. - CI nova Gasolina Texaco�\clí'�1otada - é o mais ser"

saciOnal melh6tdY1?nto o ser i.nlrod\.'xido no campo dos com"

bus1íveis. É uma gcsollna feifó s')b medida ptlfO o seu corro

porque foi pre�>oroda ""speciclrriún1G poro os condições de

clima e temperatura do Brasil. G.T.J1. psrrnlfe o funcionamento

p-9rfeito e segure d,j :teu motor.

RIO, .25 (Merid'.) - A 1'€. visas, essa'quantia em dülâr�5 Em: virtude da fixaçãll da :2€:1'. (Le maneira a avolumar

portagem economíca do DIA. não 'Il'�'sa ·quase nada, bcnificação para' o' 'café, em ext'raordihiaríament-e as tran,

RIO DA NOITE adianta em ACENTUAR.A..1\II-SE OS -,Cr$ 13,14 a vigorar a partir da seções cafeeiras.
'

,

.

primúra mão, que o Banco do' NEGOCIOS DE CAFE' publiccção da Instrução no
,

.

Brosil·na semana qUe findou, Intansiífcaram-se os nego- "Dtarto Oficial", Q' comercío l DL'.starte, com o-nagtstro das

obteve um saldo de US$ 10
I c'ios

de café, com a Instrução se valeu da .oportunídade ,�: epe,'açÕ€s .t:ei:.as em tempo

mi!hôes. Oomprou US� 20 m�� I
d.3.·· Súperintendencia �a Moe- registrou' tOdos iá,s negoeíos lH),;], ao inv'':!3 de ágio doe Cr$

lhões ,= vendeu US$ 10 mi- da e do Crédito que flxou, em feitos e Os que pret:mdia fa-. 13,14 ,para fi - bon'ificação ., a

lhÕes, de. modo que reteve o IC1'$, 13,14 a bonificarão fixa
reíerído saldo;!..

. parao dolar café; resguardan,
Ante as necessidades de dl.\dO o prcduto das oscilações do

".illlillliiiiliiiiliilllllil_.iliilliiíiill!iliiililllllilii·-.' cambio livre, uma vez qUe, 20
iii por cento das cambiais para

pagamento do exportador são
calculadas aquela taxa e· as

elevações de cotação do dólar
,er.,mi sempre "r.espondidas ...

'

no

�xteI'ior por 'Sucessivas que,
,
das do pr,eÇo�·�ouro da rubiaeea.

•. REGISTRO, 'EM MASSA,

,�_liiiiiiiiiiiliiiiliiJililliiiiiilill�iiiíiiiilII� DE NEGQCIOS i

'.T.M. - o novo lr.1proved Texaco Motor OH, - é preparado
. pelo afamado processo "Furfura(" que asseçufo a pureza do

óleo para uso no motor :da quo!quer carro. Nesse óleo tão puro

foi ogoro incorporado um admvo, especial 'inibidor do des·

goste, oxidação o corrosão, que prGlonga a VIda elo seu mo

tor e ihe gcr.ante uma lubrificação ideal.

P R E ç O

ij ATENÇÃO �
iA FABRICA DE PRODUTOS QUDUCOS '<B I B A 8"1,
til De ANTAL KOLONITS - S. Paulo �

�i'
. I

i Chama. todas as Indústrias e Oficinas Mecânicas catarínen.�
(! ses à Atenção a Sensacional descoberta nos últimos tempos�

ICONTRA
FERRUGEM. �

1) Porque raspar a ferrugem do ferro use ��

� ANTLFERRUGEM "BmAR" I
�� Limpa e conserva () ferro contra ferrugem
� 2} Vai construir Casa na Praia?

proteja o ferro contra ferrugem, usando ..

ANTI�FERRUGEM "BIBAR"
3) Sabeis quanto custa um LocomoveI?

Não deixe O mesmo enferrujar, use ainda hoje
AN'l'LFERRUGEM "nmAR"
p.orque. cqmbate por coropleto a ferrugem e

conserya o Loc-o.movel.
4) Sabeis quanto custa um AutomoveI?

,

. N�o· éstiere _ que. seu valioso cario -e�erruje,
.

� use .•aill� , hOje' o ,valiosó .',Pr.odüió 'Qi.ifnliCÓ'
.

'. ANTI-FER�UGEM "BmAit""
.

.'

PQrque' combate a, ferrugem. é cons�rVa o Carro-.

o
AVISAMOS . ii -.distinta.

. tregnezta, ",que' já. encoritra.�S6 à
venda o valioso p!'.,duto .ANTI.FERRUGEM �IHAR.· no
M

. Ruo Xovi.".r de Toledo. 266 - 9.° andor . 51 9:3 e 96,

•
ercado das Tintas Petersen & Cia. Ltda... à Rua 15' de

'

i
. Fone: 32·9579 " Sôo PciulO

I.
Novembro, 1376-80 - BLUMEN�I\U. ..' .••_. .

'.
Representante f.!x:clusivo para Sta. Catal'1ná:'

CoÍ1sultem ,nossos preços

"".
. Representações' ReunIdas -West Ltdâ. Orçamentos sem compromisso

� Caixa Post.aL 599'- :Rua São PaÚio ,2922
'

,

'

°l�
Informações: S. DOERING

I '.�.'
"

. �L�ENA,?, - ·�ta. 'C�tar1nà� '.. Rua Ft Peixoto, 18 � Salas 131]4
Alo..il?����.������.�.t.���.il������

." ou pelos telefones,1l50 e 1132
--�-=�==�=----=�-=�==�������������������==�==���

POTÊNCII SOB EDIOI

PROCURE o SEU REVENDEDOR TEXACO

THE TEXAS COMPA NY (SOUTH AMERlCAl LTD.�-· 40 AN O S A SERViÇO

"(ASA DAS

DeFraqueza em Geral

VINHO CRHUOTADO

CARGAS
Para florianopolis

Casa
concorerras

60 lindos brindes:
ÚlVT 'lALÁO

� -:- 1 corte de' vestido, nylon
3 - 1 b:;neca Estrela, nylon
,� - 1 'acolchoado; monrê seda
5 - 1 cobertor de ·p,ura lã
6 - 1 colcha de seda

475,00
45000

450:ÓO
375,00
300,00
300,00
200,00
200,00
J55,00,.
135,00
130,GO
125,00
125,00

fantasia

i

I

f
I
r
I
I

f!'!,5'i?J�.z;Ç).O 0€

;: ;;p
-

,.HO� SIA\ÀPlES
r"{;�E l ADOS �.

I
"

'

..
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- Conceito errado:
- Não é verdade que a l.�-

, ranja.. I) Iírnão, a tangt.rrna,
;

etc., sejam pi cjudíciais ao

organismo !}or serem azedDs:
muito pe1i�, contrario. esses

frutos 'deixam resíduos. alé!':l
Iínos, F1UJ� neutraltzam ot: a

I cidos '·resultantes do consu-

I mo de, produtos animaís.

I Faça, sem receio, uso Iíbe-

1 tal de frutos aciú ;5, a fim de

corrigir OS malefícios do abu

I 50 de carnes. - SNES.

II' ASTRAL no 'InA

1,
por Hag'l Swami
28 d'e Novembro

I Domingo familiar, prometeu
I do belos passeios, diverti:nr:n
; tos, excursões, viagens, pique;

I niques reuniões de parente" e

I amigos.
I

Os Nascidos Nesta Data
Podem de:;i.l:utar vida serena,

, t feliz consorcto.
i .

por Hag(� . Swámí
í 29 de Novembro

1 Lua, lVLereu:50 e Saturno

! dão sorte «rn tudo! Em córner

: cio, contratos, •ccordos, ", ..
_

l blicidade, conferencías, Ü�C:llS_

1 portes mudanças, �t'�ras, im')_
; veis, cartorícs, viagens,
.

Nos Nascidos Nesta Data _

J
São amantes do iniprevisto, de
acaso, de ouscdas iniciativas.
Combinam com' nascidos de

'4II__IIIIIII_IIIIIIiIII IIIIIIIIIIIIIIIIII....IIIIIIII.._IIIIIII.. IIIIIII..__Iil!!!!.!__iIIII!i!!!!!!!!IIIIIIIIIIIIIII....;.21.3 a 20-4.

��IUM si ESTOJD
,

I

I
I
I
!
\
I

I·
I

!
,

!

i

I
,
i

J
I

I
,

I
I
I

I
J
I

!
I
I

I
I

O�O
_, ....-:-

Aprovada em vários poísesj vitorio
sa contra o tempo, o desgaste e os

choques; reclamada pelas donas de

casa, costureiras, medistes, alfaiates...
/

máquina de costura cem por cento perfeita,
agora é fabricada no Brasil para que todos os

lares brosileiros .possuorn C! máquina que "trans

forma em prazer a tarefa de coser"!

VIGORELU possue um belo movei em imbuia

trcbclhcdc, com cinco gavetas, cosendo para

frente e para traz, bordando, volante maciço
poro maior proteção.

VIGORElU é garantida por quinze cnos mas

dura uma eternidade 1

Distribuidores no sul do Brasil �

c3f�(;$ ��
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU

KANDER·(AMISARIA
, '

i.

( A V A L 'H E I R O S r vistam-se
K A N

com

D Eganda usando camlses
as mais bem feitas.

Rua 15 de Novembro, 1105

C:USSEt
. (01111:1 ESPECIIUSIDI)

N o v E M B R 0, 1436
-

- ,: 'r E L·: .1 6 g 5
.

. •

li
.... '._ �_ ". 'no__ • ..

�.� ''"''_

MARCA DE GARANTIA

-:'-S'_

- o sr. Adolfo Schwadercz ,

resíden:e nesta "idade; I�

- Com o advento de uma

Interessante menina, ocorrido

t dia 24' ao mês em curso, a,

cha.ss em festas o '.ar:. do sr,

Helio L. Kuhn e de sua exma.

esposa dna. Isadir Kul�n.
- Tambem o l�f' d';� ...�J"" 0,.1_

�é Saturníno E'. eS}�::;32 dá. -. ,

rita Saturriino, aChJ-�9 (,F �

quecldo- d�' �Ü_;'la' !"_'!l,::��a !J-'�:

nina, tendo o feliz evcnt ..) ';:.f�

regístrado dia 22 do corrente

lY""i't�"4

VhUil�fE\
- Acham-soe hospedados llé\

cidade-
-

-- HOTEL Ui rrs. Adl.o�_

11>111'
2:]veÍra e sra., Wal'�r

Prost e sr.a., José Fe·rrel '.1

Soares, Neudís Dias Pimf':�r,
r ',; Carl'. � Mr-chario "!a '.o,;.

I va Tadeu Daníelewjcz Jorg�

1.::�rc,en1.
e sra., .Ma�"�" ,�'.:' lVIp.

nezts, dr. Mano :N., ve ..Ii, An,
tonio G. Indíg. C:im'l:io de

Oliveira Souza e �i!T,'. ,1 Oc

'tacilio Serra U�'tlr<31jy. e C�"

I mítíva.
\

- HOTEL HvLETZ; ,,,rs,

I Arrn indo Santos Ferrelru,

I Guilmes Rodri;;':':·<;, E.2,·cE;,)

Hhepfner, iValu,',w:u Ha i/ :'.

I J.Joãa Besesnjja, Tulio G',/
marã€s, José Mar íns e José

Marques Souza I:! sra.

ele
R,
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Sntlsfc2. plenltmente o espetácu
lo, técnica e cHsciplinarn1ente. C3-

ractertzancto.se por uma movnnt.n

tacão' inten�a � íntnreerupta, fIou--

ve j,'gada'i muita vistosas, arquite
tadr.sl corn . inteligenéin, m�licia e

d�""ll, :'houve empenha extraordí-
i'l!lrio ,dl;ls ' jogadores, , apl'.:sentando
e-·-emhi�te- alternativro interessan

[Ps, cu ias reflexos se í'ízeuam- scn-'
ti.l' no Gnt usiasmo e víhracão que

[,t,lr,;o{',· conta. .dcs esp : ctadores pre
f'ênt@oF:i ":".0 C3tadi",o da B4,1x.nda .

....:_ S��, O � V�am JoinvileI1s,,:, nmpolgou
p-elo :fu ...�bol (ll!C p.'1' ern p-r,""llc.:;J"
-e'Ssencii.l.lmenl:: tecnrco r::: �:í;tS .,.11':),

prli';cipal�.,a'tt; . nos ,·prim(·iros
j'tlmutos ;df.! :H;Ge.�J EC7 se "lnni-irrir

IP!;c()j):funl'1. patrríerrense, pela ím.

prcsstbnarrte .capacídadc.. de reacáo
cem a qual escapou à .urna ��Dl(�".
t!a que se delineara no qunrto dt:

}lÓTH
_
inicial rin ·lUí"tt. Os vlsjj antes,

G;.-, visit.�1iteS, neste !}{�riDdo da

cor;fenf:Ia. fi7Er!!.lYI· o (lU;' }.,enl eu'

T�''Hde;rb111 da turma aívl.werde, cuja

'iétagutirda: daudlcalldo seguida;
i'i�cnter mostrouse Impotente para
evitar chegn.;;s::- a p=Icta por dua.sl
'!.1€-,i.c� às maíoas confiadas Ú perici :�"i
{ie Juca. que não e�hDCOU JO me '1
nQr>:,g�st9 de defe�a no t�nt? nssí- �
"nalâdo pô}' .Euzéh�o. aos 3. mlntU03,

I'teorn'"r.. um, thfa duspr-et:;!nCIDso, pc

,,:.ãnd(:(: 1àfube,n no gm,l anotado por

·.rü:'i�ez: quando este, de eóstas p�.'

.�illI�lI�ff�...z�miIm7P�����'�rrrr��7'fflBU�����'�15�·a-��PT�"'I...�,�r�3711"""�lciL5�lr·�..�.."MD""....�

'CIDENTES PESSOA IS

r :.,-", iRJHISPOnrs
I·
I

r;.] I

�[�����:(l I
I �nrtl?n:HVl1

.. �

I 5ANru:5 I f�'�O !.:E: ;f>l:-t1':Ô
'.

_ _ : ç' jll }Jloc1. : ...
: A •. n,: �: •• c-: .Ó: ; il ;:'��"\lf1l:l"'.

���._a�����apm�gnIT��

Arllls "pguid08 ri" rígor.?sa treinamento.

dão lIO artista a re5ist(,nr:i�t, flpxi,Mlidadll
(' precisão que constitueu: o segredo

dns proezas, ranases de protiaear (l

admimr;iio " (} aplauso na'

II E (I ENCII I
Nio se adiam. porque a fatalidade vem ·-inesperadamente.
Adquiria a sua tranqumdade
através de um segmc contra

NA

MU'TUA (AIAtUNENSE DE

UMA ORGANIZAÇÃO
SEGUROS GERAIS'
A SEU SERViÇO

,(\[;.; dt' ',)i ... t·1r) pp��fprt ('i{lOt"lq silo

Ip:Ol·.i "ri!.:wil··ulm. no BrasÚ, aob

H rtlr�;nla� l'ig-orOR IS especiüca

'.'Ô r's 'li II ,f <Ji" turna ram f ! :110;;'0 ::

-um tndo

"-

{�0���6_ (lJi}}t� ;jJUL

Veja e qU2 a B E N D I X tconomai

faz' para Vooê:
"

1 AUTOM.ÂTIC .... iI-!ENTl: eC1(-he-se.

de tigua, 00 se n nível cerro � rcrn

"pc;r;it\�fa adeqtlad:l. qur-nre e fria.

2' ÁtrroMATfCAMENTE. rei", sua
"

� .
-

aç�D a�ít:lJo'ra. lava S():ivelnl"l1!�

sern' prejudicar os �eddn"

3 /l,{JTOMÀTICA�,iENTE. t;s\'aSI�-'

se pura. enxnguar, 'Ot'rllpre e rn i..�u�
limpa., uma nu duas ,.:c;:;e: s, à sua

'l'onrede.

, AUTOMATJCAMENTE. acres de
extrai a

e. p .... t e n-

... e maís
estas vantagens 1

PO:,Qt1te .exdu;.. vc . dQ eEl'�DIX, go.!'on

tklo pc, .!J"a��bs - a' 'e, ��!l) sU(.. ves mQ

lIH71E-ntQS C vócuo , tir ..... Q_ úguu dO' roupa,

de�.)ôj_5 d.e enX'õóu�dOI som (t1l,iJrfotot.

setH quebrc:r bo'lê':!5� envot'lJ-!'i1dQ·suoyt."

r1lel'l�a O- bcid-o .. num proc:e$:>o qu-e e!i-

u BENDIX Economat não

necessit�-fixaç-ôo eo-

solo nem inst,do'ião especIaL
Trabalha com qualquer
pressõo de água e QIl.t"

ligâ-Ia em qualquer 'torn.ir("

para que funcione
cem tôd.a: eficiência.

BOLSA FLEXíVEl Of>'MHEXAlOY

SECCÃO DOlVIE'STICA
Rua 15

.

de NovembrQ, 473 li' O N'-E 1 '5 3'2;
_ � - ASSISTENCIA MECAN1€A

�. __§f.���N08SA mV!SA E" smf,VIR

..
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Para o' Bairro da GARCIA
(da ponte 'I'encíní até o fi
nal);'

.

BRUSQUE;
.IBIRAMA;

.

·, .....

�."'"�,,""?L...:,c•••a['.PRES. GETULIO;'" -'TIMBO';
HORARIO RODEIO;

".

APIUNA e
i; RIO DO SUL:

---- ----_ ...... ' ...... -------------_..----

•

DATA
e

o refrigerador
mais perfeito
iá produzido

Henrique Lueders, '()j
assassino . e suicida,

.

I Na ocasião, passava pelo 1'J�
cal o funcionário do Serviço
Nacional da Malária, de nome
An.enor Leite, que tentau d,ç
sarmar o criminoso, mas este
vendo seu intento, detonou a

I arma
contra o mesmo, que,

por milagre, não foi atingido
:; Ainda sob O· domínio da ten,

"
são l:1eryosa, o homícida ViN}l
a própria arma centra S?U per,
to, detonando.a e após jogou

I
se debaixo dg casa das viti

!mas.

I
F·�ridJ mortalmente, Luc

ders ainda teve tempo de mon
tar Sua bicícléta, percorrendo

t cerca de 300 metros, depOis do
que caiu, não resistindo a gra-
vidade do ferimento, ali mor,
rendo.
A esposa de Rodolfo Eh1ert

.

que ainda sobreviveu .i tra
gédia por algumas 4oras, foi
(ConcluI na Z.a pa,jllJJa letm :t')

DIA 29 - 2.a rpru.:
Das O às 6 horas

.

Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24' horas
DIA 30 ..:_ 3.a FEmA:

Das O às . 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às, 24 horas
D:IA 1.0 - 4.a FEIRA:

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das '12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 2 _;_ s.a FEIRA:

Das O às '. 6 horas
Das 6 .às 12 horas
Das 12 às 18 h:;ras
Das 18 às 24 _as
DIA 3 � G.a FEIUA:

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 1.8' horas
Das 18 as 24 horas
DIA.{ _. 'SABADO;

Das
.

o: às � 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas

,

no pais
'��l,.

Venha apreciar em nosso Sali.
de Exposição a beleza, a
perfeição e a extraordinária
utilidade do BRASTEMP
SUPER LUXO - um refrigeradol
completo e definitivo. p3l'3
O çonfôrto do seu lar t

Adquira. o melhor, para
sua inteira satisfação.

Facilidades para pa.
gmnento a prazo.

'"'!8����

(ARGAS
Para Caçador

. Expresso Blllirr."na�enlle liM••

Fones: 1620 e 1752

I�����;
DRILHA DE LÀDRõES'

.

..
' '.

DA UGHl:
RIO. 26 (Mecr:.idUonal) . - A.

,I qUAdz-I�b.a de ladrões especíalíza
I dos em lesa.r a. Light foi de'Smas·I
carada depois de caUsal' ·prêlUf.
,�os superíores-a meio .mllhão ,'de
truzeíros à emnresa, Os ladrões

: surrupíavam {Js· cabos, dei cobre (:
: condutores de alta ·tensão. O

i Chefe da quadrilha é José Ferrei-
r:a e seus companheiros de ban
,do! Waldomi!ro Jesús misses
,

Vleira e Martin Leme,' este últi
: ruo iioragido e. o receptador
J Paulo Pinto Aln'eu.

'

Superlaxo � 9f5 pés cúbicos
.. PftlfljieifCilll'6mevíversl de OCQb§i'i1t11l<'

to CinoÓi�Cido, ojustQv&l!i @m 'ftliriall

posiçé)e5.
.. Gaveta d@ alumínio paro �fJ.
.. 2 gavetail de Ciluminifi qU8�

1110 úmido, poro II conMfvgçQO de
frutas. verduras o regumos.

II Compressor do último modêlo, nor....
americano.

• Si!allc;loso e de baJ�o eOIl&umo.

4j Mai� espaço útil' - 9,5 pás.
• Amplo GQi1gelaclQfl eem espeçe pora

guardar alimarlfQS Q serem c;ongelado5f
clêm das gavetas pere cubes d@ Bit...

• Bandeja de degêlo.
• Porta funcional com pmtaleim!l parQ1

'(jYOS, rraseoll e gt:ifrClf(j�.
• Acabamento inferne em pOfcelM@ Q

prova de eerre ..gO,

5 ANOS DE GARANTIA - SOB DUPLA RESPONSABllIDADÉ: 1 g DA fÁBRfCA,
t>ELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E SUA LOCAliZAÇÃO NO PAIs. 2· DO
CONCESSIONARIO, PELA ASSISTE.NCIA ESPECIALIZADA E INTER�SSE EM SEIMR BEM.

Visite..nos

Importação e Comércio
Novembro, 900 BLUMENAU

PROSDOCIMO
Rua 15 de

s. A.

,
.

D 1ST R I B. U·. D e R E S

DATA
e

Para BLUMENAU, inc;lusi·.··
ve Bairros da GARCIA
(até à Fab. de Fulno em Fo;
lha), VELHA, ITOUPAVA'
SECA,' ITOUPAVA NOR�
TE e PONTA AGUDA;
GASPAR;
ILHOTA;
TTAJAI;
INDAIAL e·WARNOW:

HORARIO

r'" �-.." r;1 só Luz
T'-�SLTGADO
I Iaverá Luz e F rca
Haverá só. Luz

.

.
DiA 29 - 2.a FEIRA:

i Das O às 6 horas

lOas 6 às 12. horas
'; iJas 12' às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 30 - 3.a FEIRA:

Dãs .0 às' 6 horas
Das 6 às' 12 horas
Das' 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA :Ln - 4.a FEIRA:

Das O· às 6 horas
Das 6 às ·12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 2 - á.a FErnA:

Das O às ·6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 3 ..:.... G.a FEIRA:

Das O às 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às 18 horas
Das 18 às 24 horas
DIA 4 - SARADO!

Das
.

O às' 6 horas
Das 6 às 12 horas
Das 12 às '18 horas
Das 18 às 24 horas

Haverá só Luz
Haverá Luz e F0rçà
DESLIGADO'
Haverá só Luz

H:averá só LUz _

Haverá Luz e Força
DESLIGADO'

.

Haverá só Luz

Rt'�verá 7.;) Lu?
Haverá Luz (;.,1<' �'i':1

DESLIGADO
Haverá só Luz

Haverá 56 Luz
DESLIGADO
Haverá Luz e Forca
Haverá: só Luz

"

Haverá só Luz
DESLIGADO'
Haverá Luz: e Forçá
Haverá .sô Luz

'. Haverá só Luz .

Haverá Luz e Força
DESLIGADO
Haverá si> Luz
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