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cuperaçao m $ leu ode o diretor do' CACEX pa ra "reprimir a traude �!����i������:RIO 17 (l'oIerid,). _ O i'vfinistérlo da Viação está. concluindo a ela-
RIO, 1_7 (Mexid.) . :,fuma l encontra para reprimir. a fraude petentes, muito. embora sua In- terror, no momento, ·';esir.le' na i cal' sem. 'inqui";lhiçõ5pf: e �tuviaas mente- sabidO. estive sempr.e,boração de um plano de desnacionalização gradativa das fer_rovias per_ !

expranaçao que .Se prol�n15().'l por 1 en,Qt_!lra l19ca repcímír a fraude tlus'tria tenha sido uma das mais inó',abmdade de me,J:1aa oficisis
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as suas. operações. O sr, Tosta desde: o côineco' .. dos tempostencentes ao governo. federal _ eís a informação que o titular da I qu�se. du_; hor-as �,dlr�:or •

da
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q,>< desvia. conaider-av=l cllntin.: prejudicadas pela conjuntur-a que regem o assunto. li'll1:1:> respo-nd�>1 "iUl� . o infelizes, mi -vanguárda: da. o.,

pasta, .:mJn�1(� Lucas LOlljeis prestou ao jornalista Alb-ert(o DiDies,' Caltea'.a. do .Oomer "'_O ':'Xlf'J"lCl, g�l te de cin".'."as das nOSSl.L3 ja e dois exportadores de outra é- Perguntaram se não serla'poo e.pe>nderia dele, ;3é kp� i "'�d� p_C'5ição.·' .
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numa entrevista' qUe "Visão" publicará no próximo numero. Para alo ! sr. InaclO TOsta FIl.n. expos mír.guadas cambiais, Comentcu que reduziu a 'cinco 0'3 quarenta sível rad()1!;ar ou influir para que,' a estabilidade das normas õe A historia moderna desen.·eançar til objetivo, ii sr. Lucas Lopes propõe a criação da Rêde Fer. í seu ponto 'de vista aos Iid ';rse d ��guir qu

: dispomos ,"'. poca, $ejam adotadas me·itj.� estai'l'eu i nnpo,rtação, a' <expo'Itação, já volve-se com: muita ve1oçida':'roviária N:acional S;A., sociedades por ações que abr3Jlgerá todas as ',com€Tciais reunidos na A.sc(;�,\- e um prdúutos expol-tavP:8 ao ° diretor da CACEX explicou denb:a 'das quais i:JOS,ltin plallifi- t (Conclui na 2.&. pagina. letra 1). de ptlra que a nàção se dê aoestradas de" ferto da. U,niãl)•..Na primeira fas� de execução do plano, 'Vão Comerciál do Rio, quanto às maximo e estão, todos mereccn- que até agora só fOralll estudll-' - luxo' de fixar.se em alguma'as fer�,!v�as. ,teverão 'ser céntralizadas num nnica sociedade, passando (,rige�3 objeti'lílS da" ml'dic1as do estudos detaJhad·J's. I dos.' segundo criterJ.J, 'da maior - de suas etapas. Só não admi-"á ea�egO!i:f. d_� empre�as SU�dlárias � e� outras .fases - á medida que que Ja B;dO�QU e �inda pre�"tlu( Ob�erva um dos camel'nIant-es v,rgen;cia, os produtos agco-pc' to qU,e 'haja perdão para. ossuas> econ{)�aS se, nOrma�;tem. O pr?l.eto preve tambem que nó fu adotar, vIsa.'.uo aCIma de Wlc 1:. presentes que os produt?s fa:;;::a emrias. O proprio sr. Inácio Tos PREFEITURA' M'UNICIPAL DE BLU'MENAU
' criminosos,. '. . lturo �ovas estradas .p!>derao ser :dqunltIas; �.elJ1. como algumas outras ,:;,;:,cnbvo das nossaR <'Xi' ,I u, ceuticos por Exemplo, aInda �o ta. Filho intitUla 'ae "incentivoã.' ,i MàS'-a imensa massa traba-·p?der�9. ser �eslneorporadas � Rêde e arrendadas a Estados ou a orga- ÇOf's: .. , .

�1aviam merecid,:) m�Iór !L,�rlç",Q c:gporlação". seu sistema de tra- "lhisfu que não prev-aricoj,I, .IQSruzaçúes Pllrti�ulares especiali:Ladaso, PnnClplOU ],)\)1' comentcl.�· ü� (I!- por parte das autoru,hl-"e-.s c�m' iS" lho •
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deranâ�; sobtÉtudo; as 1'Ieco� , problemas qUe unpoosibiHtavam Presi.dente da Rep'ública, DR. JOÃO CAFE' FILHO, c.olha de novos hom-ens e no-mendl:ições da 'Comissão Mista Era- .
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p'ossam jactar-se de serAcentUOú porem. o ministro da búllificaçôas" q'i"e seria acresci-
considerada DIA DE FESTA MUNICIPAL, por De- .Qs melhores. Pertence a .'to-Via!;!ão
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que'. o forté da r.écieita da LOCALIZADA UMA OCO RRENCIA DE T01UTA NA REGIAO DE ORLEÃES E lo de tres já f.TJstentes, segullr� creto nr.· 237, de 14 de Dezembro.. dos e &�' são. :filhos prod:\gosRFF deve ser conStituido pela ren-
- - - .JO.INVILE - - - .,�. - Esta'},e]ec:lneIito dt' eam- que não sejam �squecidos, .par_da, das proprlas'- 'Opél'ações; Caso R bio livre. Terceira _ Instituição ����������������������������. que em fav-pr deles militá' a

isto) não se :vatlflque Uão se jULtI.- lO, 17 (Meridional) - pal'tamento Nacional da
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ceu haver notado certa ra· de "ope':açõr;g simbolkas d�

; grande lição do Evangelho.:f'tará a modlli�Íio proposta. E, Mais uma ocorrência de mi':' Produção Mineral, que �l diotividade em um pegma- c '-:npra" peTa CAClIX, p'J7 exrm '.
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ro, de�ta vez no �stado de cedIa a estudos na regIao de mumClp10 de Gua,ramirim . .fl''lude causador:!. da eVilsil! das .4 S a 101 prt�jdad-e realme�ie �ndu�triais•..'0 Sar::1a Catarina. onde até Orlees e Joim.rile, no referi- Em exame mais minucioso. dIvisas' -e poosjhilita(ia' pr('c!sa' (I. ' ,q�e. naturalnllmte unplicarã num entao nada se constara de do Estado sulmo. verificou tratar-se do mine· mt'nte pela alteração 'dos pl'e!<·i:;,re)i:lme de_ �raDalh() que visa. no positivo nesse pa�ticular. O I Dando conta de sua des.. ral denominado toríta, que _ExpliCOU ��p.id�lllente :POl'qu�·
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., que o sr. AIQerto PasqUW1� es

J�rna ls"a ,', ar.os acer aI ra concess
..
ao óo dIreIto do. taria se llga.n.'dO. oem entendimell;Escrev-cu: Vinicius de Oliveira diretor do Tnbu�a de Im- voto a todos os portugué-'- tos p8'5.'roais, I;.om. I) gen.e'l'al· Jua�.Dentr,o de 'j)(}UCOS instantes estarão nesta cid,�c1,�, onde

'serão :flçstiva e condignamente recepCionadOs pdos blumenau_ prensa", do Rio de Janeiro, ses residêntes no Brasil ha 'rez 'f.avora. Hoje, tais boatos:
enses, C! Presidente da República, sr. Café Filho e sua dtstin. que hoje regressa ao seu mais de cinco anos. éstourara_m �,forma de n0't!ci.ta Comitiva, S. Excia., além de homem Simples, afáV'eI e de. país' amigos lhe oferece- as de.pnm�rrapagina. em Jor-:mocráta, está realiZ>and'o nO' país administração operosa, limo
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nais. InClUSIVe a nQt!Cla de. que
pa oe honrada e talvez, por isso, conquistou a simpatia, esti..

ram um. almoço•.. ompar�- Inlensa afivida,de políli .., o sBnado;Jor gancho seria interpe:,'
ma e admiração de todos o's brasileiro-s sinceras e de bôa von- �eram dlver�as I>ersonah� lado' pela b!i:ncada' do PTB da
tade. Acontece, porém, que se acha hóje O: Brasil l!ltraveSSan. dades especialnliente NUbo

..ca no Rio Camara. que. estaria olhando as�
do sériO. periodo de crise aflitiva e angustiante. A inflaCãoQ Simões, Bento Amorim e sustada "as demarches" do' sr.
e carestIa de vida revoltam o povo. As classes pobres em' L
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C 1 RIO, 17 (Meridional) - O mo_ .

d eltao e'· arros
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ar os P:asqualinl' no se ..tldo. do- dll',tete.gran � parte lutam contra ,a :fome e a miséria, mas alimen-:·· � menta politico das últinuis horas
�

tam amda a radiosa esperança de que o atual govêrno, ajuda. Lacerda viaja' pelo "Vera da manhã de hoje foi assinalado Dini:e de. tão ser�as aCU'S3.ções
do p:or auxiliares competentes, ienérgicos p3.tríótos, suavize, .Cruz". O;, transatlântico pela :reunião executiva. Daeion�l prócuram'iJoS na rmanllã de hoje
l'es 1 ex d .
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d PTB lém d
. .

o rep'resenJ!:ante !'lo :Rio Grandeo V 1 O OS prmc paIS pro emas <e ln eresse a CO e 1Vl- '.portl,lguês., a cujo bordo o a da o diroetorio na--dade, a situaçã-o, de penúria, dificulda&.. e sofrimentos jem dona! do PR, aInbos para exaInÍ- que assim nos falou:
que elas se debatem.

.

o. ,viajam' Carlos Lacerda e
nar o .problema da: sucessão pte- Nllllca tive contactos politicasSatisfação enorme fOi a d'e que, çOm o surgimento da ad- fam(ilia, levantOlU ferro às sidimciaL Além disso o sr" Josê com Q general J'uarez Tavori!- a.ministração do sr. Gafé Filho, umá éra nova de op.erosidade, 15 horas. Foi 'concorrido o AÍnérico t�ia recebido em sua rll- quéin não t�ha .sequer a hoíu-a'honradez, � paz despontará para o Brasil, b d l't' '0 sidetlcia. par.:l UIn�. confereneia� o de -coZilieéer pe'3soalm',nte, o Í1ueO b.ammento por exemplo da corrupção, da politicagem l"m arque o po 1 lCO e 3 r· sr. Anlaral Pei.'i:oto, presic1ente do não impede, de te�. a'dmiraçaoe da'li negociatas dos gregórlos� pela lisura e idealismo das nalista brasileiro.
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:por Seus in,.egav&is atributos mo.}-pe�sô3s de bem, já :foi meio caminhç> percorrido para a con. FalandO' aos jornalistas ia)" e intel-ectua,is .. ,
.qUlsta da red�nção nacional. Assim.; imbuídO dêsse alto pen..' no momento, Lacerda de- Quan:

..

to a
..

o programa. minimo .samento, recebe hoje Blumenau, vibrando de cOntentamento ". •

('A R 6 A Se civismo, o primeiro Magistrado do país, Que '(mtros anseios clarou que se sentia com-· 'dI) PTB como base para e;nten-.
do po�o des�a terra sejam agora, com .a útiloé auspecio'Sa inau- pletamente refeito· da fa- dinientos coni outraS partidos, ,

guraçao dI) 'Importante trecbo ferroviário até Itajaí, atendidos diga,. cofil as férias que .ti-' Par
..

a Joa.çaba , .foi éle elaborado a pedido'- da �

§� com presú�za e justiça. ConfiànlOS;�:portanto, que O nluro de rara em Portugal'). Acres- dir�ão pal'tidaria PE:11a coiniossã •

�� .

arrímo para a.marg-em direita d� rio, It;ijaí-Açú.e as verbas· b
Sxprenó BluDiw1Jeue Lt4A. .,

d-e estúdcs do, PTB com. � CQOpe.·

I<�
p.ara o ressarClment'o dos prejuiz.os da última enchente, não centóu. qUé na rea ertura

L�'Cl'O B'1'-_f 't l'
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C" B il' ração dos deputados 'u
-lquem somen e em igelros dcvaQICios Ei falsas promessas. ao ongresso ras elro, em

tencourt, Hildebrando' Bisaglia,.

I Roberto Silvllira. e Aarã..:J, �teÍ!ll-

P Será inferior a cincoenta biliõesl�.?:;����=�1��..

i a receita efetiva da União em 19551ª{��:n�I Somenle umplanu de economias arcameDlárias .aderá fazerlrenle aos ((deflcilS»ii' RIO, 17.fMerld:) ° minis-: me propósito �{) gOVenlO 'com- por um p1!bnO de economias
..

or- dida mais a.conaeJhavel no mor

,� I t�o Eugeruo GUdl'll. em os.eu ul- bater a inflaçaól uma previsão çamen�!!. "Pareee-me a me- �to� ?liLdO que. � veto parcial
�. tuno d�Pll:CllO com o presidente de. l'OOedta' superior a 7 biliões, fia La! Ôl'gamentapa.. medida da.
� d.a �epublica', Illubme�eu, ã �E1" Em conclusão, cieduzidas as q�l no ,inicio 5e c.ogirou. apre- ,:ti. claçao do sr. Café Filhó .a expo- ��rceIa.s de 9�5 ml!�ões e 3 bi- sentava dificuldades de ordem
i� sição de moUros referentes á lei. lioes de cruzeU'os nao se. pode

A" "E F 1:(.1 E N ( "A técnica. pra.üeamentei que estima a receita e fixa a e\jItimar!l. at'reca�açã.JI da Recei- veis�:.
.

:i1. desp'esa. da União p'ara :1955. C·0- ta Geral da União, n,o proximo --

00 .... do. anuncÍo acha..se d,l.. - - - -�o mo 'Se sabe. nos termos daNnela exercieio: :,-:<na.n'ceiro. em impor, •o. .", �__ • •.

50
. - retamente ligada a clr;.§� lei, há um "deficit" de , �Cla supenor a. bllioes 'de

1
-

d' 1 A NA.-

°ID� 3.213.187.573 cruzeiros. Mas na cruzeirOS. cu aça,? o,Jo.ma � -

, ÇãO e o uruco orgao de
x _ x _ x _ x _ eÃ-posiçã.:l< de motivos (} ministro A DESPESA circulaçãó . diária que pe.§� declara qUe é bem maior o.' vul- netra na maioria dos la-o. to do "d'€lficit" com que se de� .·Abordando a questão d� des- d "''' '1' d It··tn'� frontará (l. Tesouro Nacion�l ao' !"�s Ô .':1 e o RlIU.BRINQUEDOS OS MAIS VARIADOS E MODERNOS ,ARTIGOS PARA � � sinala que não foram preVistos,

PRESENTES, LIVROS EM ,PORTUGUES, INGLES E ALEMÃO DOS MAIS fi 86 iniciar o .ano fiscal.' E afirllia pesa, o ar. Eugenio Gudín as,

AFAMADOS AUTORES � GRANDE SORTIMENTO DE CANETAS TINTEIRO � (lue a parcela.' de 975 Inilhões, outros encargoo que. in.evitavel"· Haver. alleraç.ões em
i - 'X = X � X � X = ,.- x � x - � - x � � x ---x - x - x -

�I:�
cOll�tante da €sUmativa ca "_e�. II1ente, 'P'esarão,Gobre o Tesouro

,

( A S ABU E R G E R
celta como contribuição, da )?re- NaCional. Al)Onto-u. IE'ntão '<:>os 1955 no' ,S lei"lo-e" 'di)•

_
feitura do Distrito Federal, não "déficits"!la exploração das � ,.li

d t
-- foi arrecadada nos exercicios ao �'u'tarqllias Industriais da. Unia.-,o. ramb·Ii5'"S'Oferece para NATAL 05 mais lindos e varia os presen es. como segucIi!: .0 tá.... ,..
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PARA SENHORAS - Sedas - Nylou - Linhos - Bordados - Rendoes

'I�t�.· e�:.e:to<n�� �e:::ci::: ::O;i�� avaliado' em ri.ais 'de ·S biliões,
e Tecidos em Algodão CONFECçõES: - Blusas - Tailleurs modernos -

)iÕr.'!J 'de cruzeiros na receita. re� Citou os r. bilii)es do pl':Jjeto queSaias - Mailot" de Lastex - Shorts .

•
.

'DARA HOMENS _ pijamas _ Camisas _ Schorts _ Blusões _ Calçaa ferente as al;'re�dações federais, cQncede abono aos servidores cl�'"
.

Linh Et hão I!!e justifica - diz o lnin,i5� vis e militares...

Espótte - Roupões - Gravatas - I;Ieias - Cruremira!J - !Js e e.

fi troo l!l esclare'ce que a al'rec3.da� A.' semxir, ,-O mino'istro da Fa:-':!; MANTEM SEMPRE GRANDE SORTThIENTO DE CORTINAS EM GERAL E �

.�.
.

ARTIGOS DAS FA'BRICAS LOCAIS � ção pr,evista para o CIJ,rrente' e� zenda àfirma qUe seria uma ca-
� .., "erciclo vem se situando bas� lamidade à. emissã.o maciça d�.�

. ...,... x --- x _'X - x -

M-O xD A sX -C'xH-AxN"i" l
-:x - :x - x - X -

I fanfe Rquem da previsão. de papel mJeda. para cobrir o "d�
� , L' � 195oi. A previSão era Superior a fioii" orçámentario. Tal solu!;ão

�i �, " t d t d f
� 38 blltões a receita em 35 e ineio � :dis:$e - 'nOS levaria aO' ca.ni-,il . ,E� comem01"Gçau a pas;;agen; dorJ :.ieu 2.0 amv.erSa!lQ .e, en o em cnn a Os eSa �g hiliões.

.

,

.

hho< 'de,'uma inflação galí>pante�. .

teJos de :N A T A L, I:s'a ,d:er,�ce!!do ':�"_UB arhg('s com 10, 20 e até 30 por

'i
"8 '.:..,- �n5j' - d"-' - nu" ,t>-·-g< t' d "...... ,e ç� 1.l:! � .'" u - "�L e ã e.liva!%o dos pregJB iCI do cus� creu o oe ese...,!! l.-�'"

\
i'" ".�-"", -' ..

� t '-t
-

,', 'l� t·'.tI· (I.;r1.3" lIjt 'h1"'J''''�ie!'_ "'n"\_"".n.'
�

"1�� A!'ogcs d€; sua espec1a1idade� . 6!:""o, <=.:. a;"o ;j;Or erue" �
__
.U ""� o ...a ,,�<-:a � --,�-� l_.:,�v1!'2S.-

I CASACOS � VESTlOOS - TAll..LEURS - BLUSAS
,.

cr:Jl:l2.r!o,6 der aguda �wa.ça,o dos �.�
.

I :

NACõ'FS _ CAMISOLAS - QUIMONOS - BOLSAS - SA1--\S -- COMBI. I preços, 1) aun;ento: naa. tem cor:-. •..
l!1coNOM!A.

_ PuLS:mffiAS _ COLARES _ BROCHES __;. ETC. -,CImOS� BRINCOS I respondfdo a_ estia.mhva, ?ada '!'ê'!':n,ll'liOU Q st'\ Gudil!:!. � sua

��.-9:<Oi.>��""'P:.,,�:"''''''''''0W'''<>:�'''''''';���.-Q<����� at."t�a.. ?f'al"E. \>55, .;� q,ue .e; �f:.. e:;;�!.e'.&o moctlV\7-l,x..� f; ,
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� caMPANHa CONTRII
i os PREÇOS IILIQSi . ASSOCIA-SE o (OME'RCIO DE BLUMEHAU AO MOVIMENTO NA·

CIONAL DE COMBATE 'A (ARESTIA
-x-x-x-x-

As firmas locais abaixo relacionadas, numa excepcional oferta de

I � � �� l, xofer;cem sua� me�cad�iasxsem �u�en'2s..:_ x _ x _

fi'; ..
'

.

R E L O J O A R I' A S (H W A 8 E
.

-IMPORTAÇlO E (OMERCIO-
Eis o- Natal que se. aproxima _ - Nã·J <wixe suas compras para QS ultimos d�s

Rl:!Serve com antecredencia seus presentes na RELOJOARIA SCHWABE, que
of-erece sempr-e as' últimaS novidades em JOIAS, RELO'GIOS, CRISTAIS, POR.

. 'CELANAS e inumeros outros ar·tigo,s próprios para presentes.
Possui ainda uma moderna e bem aparelbsda OFICINA PARA CON�

FECÇãO d,p joias finas e SECÇÃO DE O'TICA ESPECIALIZADA, bem como
enorme sortimento de armações c�m aplicações modernas,

RELOJOARIA SCkIWABE,-- UMA ORGANIZAÇãO QUE QUANTO
MAIS CRESCE MAIS VANTAGENS OFERECE..

RELOJOARIA SCHWABE, DE OSWALDO SCHWABE
Rua 15 de Nov. 828 Fone 1546 - Caixa Postal 391 - End. elegl',;

"RELOSCHWABE"
BLUMENAU SANTA CATARINA

Importação 'e Comércio'
Bicicletas � Motocicletas - Peças e Accessórios - Motores c conjuntos Oe
ràdores à gasolina e Diesel - Balanças - MaterIal Elétrico - Rádl'os - Re.
frigeradores - Fogões - Aquecedor�s - Aparelhos Elétrioos para o lar -
:Máquinas de costura ...,. utemsilios Domésticos' - Móveis de Aço - Tapetes e
colchões de mola - Inst rumentos Musicais - Móvefa para Escritórios - Porce-.
fanas e Cr�<jtais - Presentes FiniS - Brinquedos.

PROSDOCIMO A.

x-x=x-x- -x-x-x-x- -X-X-Y-x-

( A S A P E'I T E R M A T R II
Oferece seu grandiOso estóque em Tecidos, Sedas, Linhos, Casemiras Algo.
dões� Nylon e Laises, Confecções e Artigos para cavalheiros.

CASA PEJTER FILIAL.
Confecç.ões para S'!nhoras e Crianças, Lingeri?, Secção de Cama .e Mesa, Artíg')s

Finos llara presentes de Natal.
_�-x-x-x- -x-x-x-x-

GRA'FICA 43 S.A.

OBGAO DOI

I
,.

E 'I H D U SIR 1 A ti
,

.

ASSOCIAÇÃO

(OMERCIAl
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I illi7"N A' U T I (f)
._..;.---,

i com o art. 32, para atender
I art. �1. dos Estatuto;; em vígór, conVJCO em Assembléía q�_
I ,:ü Ordinár ia. os associados d.õste Clube, para uma reulllél:0,

:1 r;-· 1,;:.1'-D<.', na Séde SociaL às 20,00 bras .de SegundazFet;11':1. P .• :�Ü rL' dezembro de 1954. cem a scgumte
I ORDEM DO DIA:
: !) í�l ,;,·�o Deliberativo deste Clube,

17 mts, de frente
:J r'll:� S3.o Paulo. ao lado

"

1
,
,

r�, )n� d2·;�Lãvs com Dual ...
; "océ'.,=lis�n. I E.J l

.." n

Ieito de material.
Knoblnuoh, Rua

-;,'('Lde se em estado de
novo. 1-1:1di�.J, pisca-pin
e<':, f: ixa branca. Faci�
iii .l-Se �:J,_:rLe rio pgmto.
Tratar <13 Casa Caça

f' -:=f--::,cn�

EVERf!\DY - a,

mc.l� famosos cm

rodo o mundo!

.'\3 p.ILs EVfREADY
.!o h�itL.� especial-

aut cmovel Ford-
0, 19;-;f) reforma

de. --',(Ot'O' R3.I)OO,OO; u

nla motocicleta DK\V.
'::2 0 I-LP, cm bom esta-

PARA SUA
( O M PR A S
Df �LATAL

Vcndc-: '_' 1:(:]" ',1,,�i':n de

dU:"l;;ct, LL,l Hotel com

bar c restaurante, pos
suindo ótima � selee 'l�

, TLlda f_�'t!guezifl" Iocalizn
I du om punia (bltraj des-

, neste jornal.!
.,_..._--..._�---

Os ;],rU��os da
j�"t-�L{)GO_�nlA fiCH\.V,\iU�;

(
Irnpcrtaçân e Comei-c.o

15 de. �-v;.

PREFIRA

Gt .. tes livres de enchen
te "vista boníta. defrcri
t2 da Fabrica de FU�10
r-rn FI)!!1a a Pua Goiaz.
1 linda casa de 2 anda-

;,

Jm chão oe casa com

:6 metros d� frente por
25 de fundo, cito à Rua
João 'Pessoh perto Max
Zimermann. Ver e tru
rar com sr. ,José Klcek
"esta Redacào.

•
'" � � ,.J"f,._

t.
...

ES r!{!��11 r!1�· v-eiS.. por
'11 •• ti\-�1 cIp rrlud�Jn":_.;·a
1.'\ :=(;'1.

!
cadernetas,

de borracha, cartonagem, encadernação, pauta:
de p:lp:'l (tipo saníona) com tmprossão, c TL
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.80 concluir o
_

»

ltajaí, saúda. o
'FILHO, Presidente da Repúfilica,
congratulando-se com o' po�o -elo
VALE DO ITAJA1' .

.
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não aguentou.
pe lo Apanuou,o. Ati!? . . . ....

Iágrimos pularam dos
'�ar de ser semi-analfabeto, IlllCI.O. Antonio,

í

lurninando

OI
díca do menino estava Sll}:1U-! lhos, el·" explodiu:

,"m pouco tempo compreendeu c��lnho com umu lanterna, r3�!(;. Saiu e ·"DItou PÓLÍC(l dê- - Maria. ouça-me, eu -ma.
o teor da leituta. dívísa ao Ionge 'a sua casar 1101S, trazendo as fer.raírientas tei o jeãosinho. :EU MATEI O

. Há coisa de Uh1 ano que os Che�a. Ilum�a a sala, e v_ê de op'"rac�o.
.

_.
_

JOÃOS!NHO,
.

empreg.;dos da usina vinham Maria estendtda numa cadel- - MarIa... O Joaosmha E desatou i:l gal'galhar dOI_
solicitando aumento de sala.! rc, chorando convuístvamen, morreu? damente ...
rícs, Porém, nada conseguiam.
� os responsáveis por aquela
situação, faziam ouvidos de
mercador às queixas ,e solící,
tações dos homem que lida.
vam com as turbinas, os ge.

i radores e cs motores. Talvez
per. SEr um dos operarios mais
antígos, Antonio foi eleito Ií;
der para discutir a situação
com os patrões. Depois de Ion.
gas conservas, as partes inte
ressadas não chegaram a qual
quer soluçso !lara o desajusta.
mente de salários.
E agora, nas' mãos, Antonio

sentiu que achara a solução
para o -impasse, que vinha
per'durnrido há tempos. O bo
letim falava claro: "O -úníco
caminho para que a voz dlo o.
oerárto se fassa (o original es.
teve escrito assim mesmo) ou.
vida é a gréve. Dia 14, aní,
versárro ct, célula santísto.

��';�-";;;;7���::;�:71 ���i:;E�:::a :::":��:
:� �� encontrou o filho chorando
�� O'TlC'A J �; arriado nurno cama. com u�
':� , �., O'IAS, RELOGIOS E A.RTIGOS �� ma dor angustiosa no lado dL
"' PARA !>RESI':NTES ,E'M GERAL Ci3'
�� - • C� reito do ventre. A esposa já
�� visite ii tinha dado purgante,· mas ·0

�� �1 garoto estava lívido, sem san-

�=
a

[� gue, com os olhos ernpapuça,

:;; RElOJOARIA CATARiNEN1E l. A. (REtA)!� do=-c:;�L�� ��l�r�'UJ�ãosinh[
::� com os preços mais convida- *� tem?
�,' tivos da praça. �� - Não sei. Antcnio, A dor
f.� ��. começou' na hora do "aitfioço'
-i� Rua 15 de Novembro 459 �� D�i purgante. e até agora ele
.� , �� nao melhorou. E' um pouco
�.�. : " �: I de manhã, você sabe,

, ". "''W'"'::''' '.- .,:.,-,.r�.n.().'��.I).t';!"aocaf'.�:>9�.• '::IIlO""'.jj.O" .. i-'I'�.�j." •• '

.•l""'''- n f f :
•

• ... J ,.. _,

I
'.t,.':Iil<.'lt,,," , .. _' ........ :.(NI'_... t.Jil'...... ..&ü.D:IJ· ... )4II.J .......o.ftG.()$CJ....a-��,.,�,.�UllÍ�,"II.:��..�����.;r��;)����., _ Se e m.rnhã "chega as

."III�ilQl!II'i8_II!IIiiIl1__!IIIIiI ..__.'l1li'.'--ar.! comidas" nêl.e
, ,

- Deixa o pcbrezinho Chl'.
raro Faz Bem.

- Maria!
- Qu'? é. J\i;ltol1io._
- Amonhã nós vamos fa-

zer greve. Só assim êles au

mentam o salário. Já cOnver.

sei com um senhor bem vesti
do, que 'êstá .ncs orientando.
- Cuidado coin isso, AnLl

nio. Sempre acaba mal.
- Qual nada, ..

Os pont3iros do l'elogio vã:\'
chegando à hora marcad,) .•<\n
tmiio ' calado. ésnera o in,::
mento exato para' desligar a

chave e deixar a cidad,e às .es

!,curas, sendo ':ssim iniciada '8

I'l?:reve. que o )Jo!;!tim, comunis
-ta ac�nselhou eco 'senhor' 'bt!U1

.

,'. ,'. ,

J'" .

1'-
",-'

1�e Vücê- rece�e
.

Depc.is de prolongada. ausen .. ! podE-se afirmar sem a menor pr.:.:sSÕes: "Penetrante, rev�
el� nas montras. elas llvrar!a�.' hesitação. já tem aSS'2gurado lador, coraj('30, e",t" livro pro
V)Jl1na Mo: g Brll1d�rá em de-', � um .lugar à part.e' na literatú. i v,: cará discussões apaixonil
ze.rn,bro, .'O'� seJ,!$ IeltCires ,com ra brasileira. E um livriJ' :que ,

das ,e iivcará na nossa histó
Barü;ieiranfes 'i! Pióneiros, _,

a tlparecerá para ficl'lr. E'rico ria literária ornbro' a ombro
UM AMAVEL costume, é o de grand_e obra d� sua maturid�-I 'Verí·.;gim.o, que leú_ nO"'9�igi. i com '�a(l,l Grande & Senzala,

ocasiã.o .das Festas. de;. LIvro coraJosmn.ente :pole- nal, aSSIm reSLill1c!,suas' lm_ . de Gtlberto Freyre". , _����������������:__'-- =-_
idosos ou os amigos mICO, nele estuda o autor as -'

_":--'

-

'O- c�racteri�ti�as étnicas, geográ- I \�
voe c, recebe, ness,_", fIcas, l'elIgl,: s,�s" e,conomicas e,

dias. não permita qUe SbUS li" sC'ciais que rna'is', 1'2spondem \
lhos se precipitem \3cbr�' a� i -qela� difcre.nç.m; ÓÜl'e a civi- i

, ! lizaçao braS1I.�lra ,; norte.ame.!..'
pessoas que chegam. perguntan-, ricana. Pondo-as em confron,.:
do: "TrQuxe-me um prEsente?" I to,.'l1ão. só<.'pàra surpreen�e.r� (
A's pessoas que sofreram aI- lhe: C"Sc contrast�s '�ss:;nc�aIS, i,

gum golpe do d€'stin.o, não Idiga:
senao tambem t;.�ra ll1VEstlgar I
as causas que levaram os E'S. Itados Unidos a avançar em

I
"ritm:: de progre,são geométr1 !
ca, �nquanto o Bra'lil .ünçb.[
�.e mantém em ritm.- de pl1Q� j
gressão aritmético]", 'tm s;::\�'
capítulos magistrais, que va- l

1em como (115<1ie'; autônomos. i

moveI. Al'!'umé·,," imCdial amen° sem In'� juiz'"! da unidade do
livro, Viannél Mcog' faz verda� .

dcira a/Dá li.se espe<:tra 1 das i
duas civjliz'JI;;é.�s. Tend) via_ I
jado muito a1ravés do Brasil
e dos Est.ades Unidos. a obscl'- I
vação dir�tH; "s contatos P�.s .. I
i'oai·.'i e o lastro indispensávEl I

(Conclu! na 2... V.\:rh." lI·t.TA Cl de lei Ui'as especializadas, for i

,�.:,_.:,:�,�,-.�.,
':·�·.e�.;.�" .��'�'.'.'. ',.;-.�.'�••���."."��(:.'.'••'��.;�� ' •••••••�;.;.� .. ';':\;;.�"'� -'�" �.r.ê.,:.i, ".r;.r��íi.'::;!"��r.�.�:i�i·':��.����.���:>:����.'"

�.",:�� �:C���:���1�1�osa ���rt���d'3��11� i
. " pôs 'E'sk sobErbo' muraL De:
.') �� Bandeirantes e Pioneiros o mi I
�� Para �u fe$fas de �latal que se aproximam, a (ASA BUERGER co.. �� nim') que se pode dizer é que i

�� �?, é o melhor livro de 'ViannH It� IEH'� � t:'U::t .Jh·p/H'I·rSo .n �nu i..e I c· d ('.' I d *� Mccg,l.Imavezquen.eleo€ll-
�� "I,V'l..íI.i1 � .!i.#� :\h.;) '1,1;;) r� � f 'l.i' ""'U U 'm le e. lOna o .,Jornmen o' e ca- �� saíst.o d" lhroís de Decadên.:
�� • ;" � •

b
-

II"
- • �� cia e Uma Interpretação da!

�� semeras1 df'MOS e cam !sas, � em como1 as U Imas cnacoes em tecI" I� L'.ter�tura Brasileira, 'o bió- I

�� dos leves, como sejam: Nulo", Ornandi perm anente
I

P,aramout, ij ��;:h'ó� � �r�t!��l:axF�� o � :
�: 1 � �:. nalista e () pen:>ador politico'

�� Rendas, lezes, failes e uma infinidade de mdros artigos linos. CA- f� ��v�s ���t�·}p����, �:;:�o� i
�� (4 BW::�6En.- - RJI.:I 15 eBe �nvembrof 505. �� mo o romancista oe ó historia�
�� J ..... i.1'l. � ;.ati U IHJ w � dor social d,� Um Rio Imita I

.

�� �� o Reno, enc'oniJram-lSe admí- :

�� �� ràvelInente an1algam-ldos. �

J� BUERGE'R � Bat1deirantes e Pioneir.cs, I
�ii S '

��
��, ��

��
- ,-- -- . - -

'." ��
� �
! ;
� �

��;�;Ú;�;�i!;6ij�.�f.�:�:;;�t���(����;�;,��.;.��ii��!;���6��.�,����.i�i������i����;6�����'j�����������g����i��

\

. �t;�;����g�r�Mit�?�������U���i�-1i����������;�!)i.����
�I rr ( A i A DAS M l f1 S rr J
= �
a �

li De Iwsldo Bernherdt �i
� ��
�, " �

�� Oferece para as suas compras de Natal Q seu maiq�!
�completo sortimento de artigos de, couro da praça:1
�como, Malas, Pastas, Bolsas, Carteiras, Cintas, Bolas,�
:�Artigos para Viagens e Esportes. i
� o�

i� Visite hoje; mesn;o nossa loja comprando porD
• '

o.

��preços de Fabrica, á Rua 15 de Novembro - 1336. ��
� B
--�j�����3i����������g���"O!OfKl.O.."e-n.Q.c.(t!iJ.o.o.o.o-.o.a.D.o!lQ.o.a.c.n.o.a.o.o.t).��

• ,(,lIC.Q.Q"';,100.....G.Qeo'4t01IO.Q.01IO.O'OO.."J.c.;J.o.o�.a.ü.a.o.a...')6G.'

I FABRICA DE MAQUINAS E fUNDIC10 MORITI
I De EDMUNDO MORITZ'
� Rua Uruguai, 30 - Caixa Postal. 74 - Telegr·: "MORITZ"
� --ITAIAI--
I Fabricaçh de Balanças de 20•• 30 e 40 !ta. - Bomba. Inglelal! (i.
ii 1114 - Eixo para lIerras circulares _ Furadeira. horizontal. pa

I ra montagem em, armação de madeira - l"erragena completa. -

I Serra fita - Plainas simples, 50 cento dê largura - Cilindros p....

II
ra panarias, moendas para cana e dragai cOnlpleta.. para arela •

pedregn.lltoa - Oficina de fundlç!!.o e estamparta - Projeto., oro

çamentos e demaia Informações na FAbrica.

"'LORD'"
A l F li I A T A R I A L T D A.
CONFECÇÕES FINAS PARA HOMENS

Ct:BOtA'SlAt:� EA4PÓt:FLOCOS
ALHO EM PÓ

r.eunidas WestHl'prcse.i1tante: n,eprcsentaçõe:3
Lida.

Rua SáC) Paulo. ',!P;22 �- Caixa postal, 599 -- l

tOLlpaVa-�)l'C;1 -_ Eit,1:wJn:tll - Si.:l. Calarina.

t'\lmwl.ticitl;; :\fdide Lleb, - Cai,
:-� a I', 'é: t.u} lI, ,lu i II vi1e

I'F;lkitdcões a

Por mot�v�da���?O:,
Natal e Ano Novo, recebemos
cartões <e telegramas de felici�
tacões das seguíntes firmas €

pessoas: Hercíllo Deeke, Pre,
feito Mcnicípal, Ary Pereira
Oliveira e Ftami'li'a, Nationàl
Papar & 'I'ype Company, de
Nova Iorque,' Indústria Gráfi.
ca Santa Catarina S.A .. Fritz
Reimer, S. A. Fabrica de Pa
pelão Timbó, Relogoari.a Ca.
tarinense S . A . ,- Comercial
Vieira Bruns S. A .. Kawasins_
Id & Cia., Incarma Ltda., Mar
l1l'Oraria Ir�daiaI, Comerc'i!al
Rex, Oficinq Alamed.a, Ma_

_ ........._ -'-..;...O."""'-"--"- _.;_ ---"- I rabá Club. e. Mouríval Bei-
LIVROS NOVOS .'

Ba�cJ�irantes

,)'Feliz Ano< No,\>-o!"; isso, lh1l5

I! aumenta.l:a a tristeza. Deseje
lhes saude, progresso. excluim't'J

as frase>s festivas.

I Se lhe levam flore>;, não as

ponha tl .<;ligcn1erncn!e

q'iUllquel' presenfe.
" embrulho. 1

h: -ern tuna j�.nT�1 €Hlbora, deixe

us l'dC'11H?S pu."'" ,li"prlj';.
lhe lenuIl bombons, ou

vendida no

Sim"por apenas Cr$ 2,50 diários' você terá aD1&trlb1l1doJ' ...... Bta. catamll
DAS

A.FAMADAS CASIMIBA8

nNOBIS"
dispor' PRIMA; a lavadeira perfeita. PRIMA é

Marea Fab:ril da lIlelhoJ
uabnlr.. do Bnsil

_'X -

Linho. e aTiamentoo

parI AltaiatN
-x

Rua XV. 1360 - C� Postal, ua

BLUMENA.U

:;. vendida a Cr$' 8.990,00 (preço São Paulo)

a 'sua durabilidade - prevista para

'A
" .siderando' o � tempo durante

presta serviços, são necessários apenas Cr$ 2,5Ó
_-

diá�os' para' tér uma criada perfeita.
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A presldencía da Líga Blumc I

DOS FUNDOS: Dantro do nÓ3sD namonto , Para reparar' (;'�tE;S: 'fora'm _. igllàJtncnte danificadas, '
nauenso de Futebol, como em Estádio o nível da» água:" atin 'p'ej111zc'<, o eohstruíôr orçou' .. \'enf�ora cTtl menos 'Valor. A pin,'tt'mpo foi notlcíado está para giu ca. 3 metros e, �;.:.nd,) a cor- Cr� 10.000,00,

.

tura 'Ja." dependencías, TJr·eg,I�'.> e
dirigir ,a,,) Conaelho Nacional de; ca das fundos construída inteh'" I �.o I - 'ARQUIBANCADA: E', cüéi:t:

.

f'crarn danificados: As
Despo·rtos longo memorial, em. mente ':19 ma.deira, a mesma frJi: '�o:";trniUa íntolramrnt s de "Fll- ('liladras de vnící e basket-ball.:
o qual fará completa -explanação ; completamente destruída e nó- venar ia, coberta com chapàs

' de ,cuj'l. construção é de barro esl_J(sobre 0.8 consfderavaía estragos te se que mriirôcs estavam r n- ·'''.lit sendo qUe os assentes e cía), taníbem foram danificadas.
produzidos pela calamttôsa en- .terrados um rnétro. A maior par . ,1:' �'allF' Fã 7 de madc'z-a. A,I sendo qu,; a sua cerca -: t�,belas.
,hento de outubro pip , nas �0 da ruarle ira foi ln-ada pelas 1 u 'w arquíbancada, a.. m.-sma t '�()frcram ava-ras. A'portarl:... on
praças de espcrt.es de alguns elu

. águas. O,,, prejuíeia "t"pfa crr- e '''ó::;:u',,-o s=rvo :,i'1fla� p;o:n v-r: I'dé se' �.o::h:: � casa' das ehavea : de'
bes filiados. entre elas a'do' PaI' ra fornrn de CrS 20.000.00. ( ',',[ }q;-' tesoura I<a. . s��r:!:') da, ; ilmninaç[·· do <stadío, . também
meh-as, Olimpico e Atletico Re-' 2.) - RANCHO DO MATZ- departamento .:tlético e bar, f sofreu prejuízos. O montante
,.,�u". que foram as mais atín-

i 'R.IAL - Na parte dos fundos ('" ry, ;-í'fn.b·r"n� "U," ':<1 �-' I dos chnos foi orçado, ccnsid«-
gidas. -h este :i." e,-tu,'a localiz.rdn um: � r ... li'·'ad:ls na p".-tp tcrroa, os rando-sa a pintura. cm cerca doJ i
Aguarda a d.'r�ção da entfdade '

;'<ll1cho construído clt' madc'ra, r'Pi' ·.illi7�" r'-l:am rnorrno-s. P''-� . Cr$ 28,500,00. IIocat, tão ·"omente. apresentem ',obre pihns de tijõ:')S e coll'r-l-p ';�""� subj�'ll�l ;-;;0 'le;o,..' "-.� I 7.0.) _ DESBARRANCAMENas agr-emíações a relação dos to C01'1 t�nJa'l de barro, serviu' rque �;r,mentr, foi PQ�siv('! f'�j., ... ':'�' '1'0': ',Atrél:l"da ce.rca·C'Js fundesestragos ' causados- pelas á.guas· r_1o C;.,lS dG'Pósilo de material de! ':Õ' o m'l,t.ol'r; " "·l)-dl(:nt.-, n;�' ,'l'b 'estaüio,' corr-e (; Ribeirão Gar- i
cm '�eu--.s r�tad.io.s. O 'Gren1io' ill5 clube. - r�sf:-. r-onst rucãu e t�.!va f rrninr-,·�·· d ! c .t.: _-�:t. H "';Ut:"afi, 11�7 :; .eia,

•

.éülue�tê' do' Rio' Jtajaí Açú.por+ívo O"Im1J1CO ao que ·no;5 �. rnpl tau}(ut€ cober+a r.'J:l3 n- � :(,... -: -. '." tJ\;):t.:e ..A�.�rt' r�-:o�r-- a
'

COUl a cotistantc erosão. Pl'3VOC2.·c�nsta. f· i � primf���0 a. assírn . ·U35 e L11t c"H!'''�(iuencia '<;:_:;
f

' ..•.J::- ;1-, r!u')'.. rp."d'�:i'�; n!(:·;:.rf,,:toi�·. \-c1�! pe]�s a'guas este ribeirão já \proceder. pois na ultlrna bOI'!;:," 'uesma�.. '[" l'anc!lo fui ie"""': b--hírl""'. :;c tI ducou illais de 25 metr�)S;feira €"'u\·iou· ao nlandatária' !úá- fado d� ::i!: H-."" pÍtal'ES tf.)!n}!unr�t·J � ,"q'n,rt1-�·.-, I �!H. i?ua nl':1i'p·", n�' do !5�U cp'rso llorrnal €;" (:)111 �:sXiUI0 da LBI� pára rJt_I�;t€r10,;' enol (:::p t;:H.?Ut�\�·t::.�lltl1t�· }:I<.'2- �1. fl ..:ntç·.! f(ll l.H:;s�p:&.'l �al\·?r. !\ pHrle do �n enc!�C:IÚe- llr;vá dc�bui'rr��::l.'{_,alt�illJli'I'llP!Jt; 'a,� C.. i·'.D.. ('cl.c' I I
.

1 .,
1- I 't 1'"l' .. t." -

- "lf _-t � [·PVI f' potv·o () 1Jl::t.j�rFI �JU'" a;p-I····:.1:J nv't {.:l i:tl'tllU lant�;lf:l tOl 1,1" �l1rnic Ioi pi·G\�"1C;H10. já 1p[�úo �}Húi_-'J 're���tr)r·:_::, do}; lircjnÍz')s tI· rIa. p6d;.! !-'tr rtpro\·( il�}d'-' (li I'(·f- ··:_:!.d;:l '.f) N q :-l:i{'\ t"(" lO -"ló r·'" l;'\Q!'illVJ f:'l�h·:.·lo ;],1',111 de'2 metrm.dos cOH\ ti uHinúl, PIHÜlrnt�. fj l\lT7.�)� Uf'iila ·li'r::.!, :.:, ;-!llnd(l pal- j::QI'hiir-'lH tntôll�j "t'f.:ado;; (111 Ct;;r rln loc:�l on[�(� :�!� .ilChirrn IQcalj_�t_l, Iqual tlchàmu< oportun'J tl'an.';· �lllo f�lío P"l' '·fln"lrHt(Jr'�3. (I,.. ,. �))_f)'1n.flf). ,I
'In. ri. C(ll'c'á aGillla aluditlll " 'lUe

t
ercycr. �I;')" tr�taJ?:Jo... ,dp

a��tl�ll:on(anf_k
SI' ". ':,iat "ri,1 I "f!I'\)\" i' 5" 'J) ._� 8E'DB�: Esl ': pl', ...lio. [o.í destl��\da. E', nc"e�·.;éll·h prpto do n1a__llUo mtel (<õse pa.l_,l J ,.wc!. e de CrS .,().{\(J�.tlll. igualruent" d2 coU'_,;tr'uçãOI sólida .-:cuei"sc lmed.iatamcntp um fS- I

e�PQrlc , b�umenauen"c .. Estã as·' :J.o) -� C{\.SA DO ZELADOr: tendo ainda. em anéxo uma 'can- lan.éU'llll'!nto Il!'csta ercl';íG." POI,' \mlH redIgIdo: -

-, L'lcalizada ao !:-!fln do rancho eha de bolão. 80fr€11 igualmente eom um no,",) clc;,;mcronamento.!.

l' .. ,ref('l',ido, nl) tópic,) ·n.ü 2, ;1 '�l(S- prejuízo. O assoalha. tanto" ·c:', caíra fátálmente' um 'dos llestc"!"B utn:nau, e ,,:�solada de epo· ;na sofl'en danos til" mont,·. 1';0 'xlão conlO da sé'de. 'com a p.t'Js�' de 'eÍmento. arniatlo' da ilumin'l,ca em' cpcca por p.nch�l1t;-s f'111 .,.to (lo t�',11I,,"!-1nl��n"\Q ("1 ra'1(�hG, n �-o 1 f 'I t" -IA> -' ';
t

. .

...

virtude do' transbor'damEnt.J das'
. " - - � '.a c,as aguas Dl c\'an at')' uOS aao do es adIO e. ,o prcpr:·) calU-

Imesma. de�locado' 'de s' us pila' bar-rótes onde '50 achava preg.a· p d futebol e,la amca:çad' lP�águas do rio Itajaí Açú. que lia-
r"s. foi de encont"o ú ,,-'ta casa, 1 t d f' d

o � .,

'

.

CI,
.-

"

nha esta' cidade e em C(}nS�N '€.n
�

.

·'.0, en o !ca o completamente te fOi o prcJulzo de ma:'Jr vulll' . .\_, ..,,,. u':al'iam'" a considerayc1mpnl <? tlcn:nifo,l"lue. sE,ndo. partanto. pais foi orQado €Ul ,-,"1'1' 1 d ('I""·eia. Q$ In�'€!juizos são selnpre de .' C!0_.S� tarnbenl é (;úns-tr:..ddn--- .íll_-·
.

� � �é C _'.'! l'vulto.
,.. nLc':ssar,,;, arranca-lo c<Jmpletá- 150.000,00.
teinln1ent-==' de nls.dei:�:·a sol)f'e pi- 'aiente, }Jal'a a sua reconsti·oçao. Pelo ·:acÍlna apontado. pr. de /clar"s de tijõ1o$ e jusU fllL'llLE' no A ;T<'hc'.jdt·a qUe se achava . na \'.'.1' que 0.5 prejui�_'Js totais 111')""
local on'lié Sé' aeh:,m os 2 uni, ;,;':_de ficou com o SE'U moto,r a.. !..am em cerca de Cl'$ 353.500.1.10. tmos l)iJar��,- o tt,!'l' e li o cúl ti dado e o reve'atimento íntf.�· O Gl'emirJ Esport.ivo Ol:mpico.
em C'lI1sec[tlencia o nine; desta 110 das paredes fi(')u tambem in Ilociedade que vive com (,nono",-,
casa füi abalarln. h:1\*Cl1do Hni.fI teir�nl1ente danificado� O prejtt.i-_ súcrificios e que lnant(!'rt di\'i-:ôiferetH;a d" 10 c·t:;. isto ê. o ,:0 foi orçado em Cr$ 35.000.00: das ainda das l',>,centes con�tI-lI-'iudo dit'.:ito da ('85'

. "i 1i18.;': S.o, - PINTURA. QUADRA çôes e m:;talaçõc'5, plis tanto a
.""ruo. DE VOLEI· '.E" :8AàB:ET..:BALL, ct'rcá. ôos funaos. mnco. r.C'.1·td.

�",",' PORTARIA, Estas iinstaláções ria de entrà'da, cercas laterais. I

como a remodelação da arquiban
.

'Jacta e da cancha d(�. bolão. fo�
l'anl 'Jbras te,rminadas cerca' d"
dois nlesc'� ant�-s, �nclU�t;ve �1: 11- t
�ia a 'i1uminnção do' éam1)o de'
futebol para' a 1'1'ática' dE' jõgos .

O clube de xadrez rir Kl---�� ---- -', � O seu Nucleo \loturnos (que felizmente não so-
da Bairro dá Veiha Pl·0uiovei':.J úJ prôximo domingo fl'l':'u dancs) teve que rr('Jrrel' a

dia 19. no Salão Paulo Fischer na� Velha' um'a solenidà- .cll1p:!'estíinos de pattícuJ.al'·"s TJ;:JC
de de'encernlmento com inicio as 9 horas da manhã; ;�a. a realização' da.. me·smas. nã.o

. tendo verba- -de" maneíra algumacom a solenidade da entrega das medalhas para 'OS res-
para a sua reconstrução.

,pectivos vencedores das varias competições efetuadas
, Sendo. -0'- nosso estadia o oficial

nO ano em curso,
,

.
r1(.', Liga f:�uDlena_u:p'-'e :de Fute· .

Convida-Se todos amigos deste esporte ilitelectwü � °
.hoh� �.a·;Ll!,a, A.tl�tl�ài :81Umf;MU:

.

- -

A DIRETORIA
..

. 'Crise. pEra" o lIrOPl"lÚ eSporte de
.

-

WQnclól : \'la. 2. ... pltgma "letrn l'J]

No .me::; de outubr.) p.p. Blu'
menau :viveu novamente- dias an

gustiósos. po.is. no dia 21 de ou

tub�'o p,p. ás águas 'do rio !ta
j!ií ..LAçú com�çaram a subir ver

. t.iginósa-ulente. destruind'J tudo
o que' €nconuavam p'õ1a frente.
.Â:.3 águas 'chegaranl a. subir t:a.

de 12 metros aeima do nivel net·-

1nal e somente há 27 ·anos pai;'
sados' é· que Blumenau conhecnu

tl:agédia 'igual' iI. '�;:;ta.
O 'estadio -do- G.E. OlilllllicJ, so

ciedade l'egulal'mente 'existente e

filfadà. à.' Liga Blumenauerr.se· tle
Futebol e 'Federação, 'Cntarin"n

se ,de Futebol, tambem não ;,s

capou da 'ação d(strui:c1ora désta
calamitóS'a ·-encheilte. 'Pelos tó
picos �blÍixo énum:>rados e pelas

fotografias ané.xa's. tiràdas duo
l'ante' e' após' a enchente, poderá
lJe aquílatar perrfeitarhente
os p.t'cjuizos siJfridos foram e

normES, Os prejuízOs \;,,,fridos
foram os se·guintes:
Lo) - C:'::-;CA LA.TERAL

, •

\ '

à Alta de Preços
\

Principalménte:

o
t{
a.
o
o:
o.

o
I/)
o
o:
a.

Nem mais um centavo de

XADRES

-_._--_.- ..__._----�
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,que, se
muíto eompreessívó, comunicou
então

, que, rmbarcaria à meia.
noite para o, territorlo 10 Ama- I�pá. onde, por= Si!igu1ar acaso, e'3
tdrá tambem; segunda feira .pro
xíma, o. se, J"us�elin').

.Conforme vinha sendo notí,
dado amplamente. deverá
chegar hoje a esta cidade, em
visita oficial; o st: Presidente
da Republica, Dr. João Café
Filho, que virá inaugurar o
trecho ferl'Oviário da E.F . S.
C., entre esta cídace e Itajaí.
S, Excia., que já chegou on,
tem à Florianopolis virá a

compmhado do Ministro da
Viacão e Obras Públicas, Dr.
Lucas Lopes, dos governado;
r'es Irtneu Bcrnjrausen e Ben ,

to Munhoz da R'Jl:ha, do Pa
raná, do' General Juarez Ta
vara. Chefe da Casa Milit�r
da Presídencia da Republíca,
dos Bupsrrntendentes dos De
partamentos N. de Estradas
de F'�rro e dos Per+os, Rios e

Canais e cutras personalida .

des de projeção ncs circulo"
-admínístratívos e parlamenta
res.

-

- VA IG
-

-

-

-

NAS PAGINAS DES
TE JORNAL V. S· EN
CONTRARA' O VEICU
LO MAIS EFICIENTE
PARA'A SUA PROP,À..
GANDA EM' TODO O
VALE DO ITAJAI.

=

=

=
= IGORI TIiMFEM

AOS D01\,1iNGOS

.,

para oN o r t s

em: joinvile
5;;:0 Paulo
�·o

(r"+'7.:}l'ào r1.:-'��,- ;;l,U(J1 ') crn

pl:eçnàimçn1o' muito =e. deve
DO p,;forço d scnv lvtdo pe1ti
atual direçãJ ela E, F, S,C,. á
cu in tésta se ',ncrmtra 'o en,

f�';nheiro dr. Braulio Muefler,
que vem imprmlndo á sua

admin 'strar-ão um programa

Fr;lcâssou a resistenci8 no �
Rio· contra a alia· de precos �
Indiferrntes ,os à;;oiigües á�campiüflá--dils -'illi'nas:'"de cas'ã :"
A despeito do racíonamento !it:eser�o. �t!a patrio�ioà cam-l neficiados, vêm aumantando

-

voluntáríó- das donas de casa, "p<\.T�ha nao est? t,=n�p" por constantemente o' preço de
.....__......_......_ :a "carne contínúa sendo vendl-, parto doe todas as donas de ca- bcí para corte, provocando,

da a preços , bem elewdqs.! sa d� c�"d�à:�l � r�c�p!�vid�de desse medo, o encarecimento,
FrigorJ:ficos, marchantes e! desejada. e necessarra, 'Cf;tU9 dia-mai�r�ce1J.tuado, da
açougueiros vêm resistindo Como informamos recente, carne ,verd>!!':

CO- . DIante de thlüas escusas e

Vôos
Escalas

agr r.'ecem aos partículsres é especialmente ao'-pes
'i�[1! do cor» . de Bombeiros' da ' Fábrica de" Gaitas
"� Hrçrl" H�ring", pelo esf-l;cO amoenhado no salva
mr+.to de sua fábrica que foi t:íünii do íncendío oeor-
",:0 . L: madrugada de 14 do corrente,

(Do Corrp.s'lPmlente
C Y Z A M A)

1 apuração d o

Roi 11hc motorista"
To: soureir' do' Sindicato, con,

S(·g1.1.;.105 ," r-ctar as presenças
de Cur l,Y,Ide, grande íncen,
tívador do Concurso e, Itu�o:.
rangn: Professor Fernando
Schl 'cgl, João Back, progeni.
ter duma candidata de Itup«,
r .nga, muitas, senhorinhas de
n Esa cidade alem de repre-

C9m SlO v"tos; 5.0 lugar Mll-.
ría Luiza, com 420 votos; 6.0
Iugar Vilma l,\[.aria Luz,' cJm
410 votos e outras menos vo
taõas.
Em Jtuporanga a senhorinha

Eny MatitOS surge na Iíderan
ça, com 1.20Q votos, aparecen
do �ogo a seguir a jovem Sol..
n;.v�$oar.Qá, cam l;f}:w.,. votos;
a 3,a colocação está comMar;
lene Odalva Back com 22� vo

tos enquanto Terta, TereZlnh'l
Kalbusch está com 190 vo
tos.VARIADO

AUTOMO'VEIS, A'

RUA' 'r-:t 'DÉ
BLUMENAU

NOVEMBRO, N.o 923
SANTA CATARINA Enlace Bauer Derloli

·OOMERclat VIEIRa DRUIS S. J.

DIRETA

Agentes, "A U S T I N"
,

Peças r�ra: CHEVROtET, FORD, G. M. C., DOODGE, JEEPS, INTER

NATIONAL E MOTORES HERCUlES
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