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i4 - o pa- . .rru'verts azuis

tal qual ele sentam. Não há

se:
.

revela, aqui, não é tão satis- viver hoje setrr

fatorio, _ que nos permita enca- sôes. '

rn.r os dias que .vêm, animados
tlla .. um maíor., otimismo, 'I'qlda.m
1) horizonte ocídentaã mais nu

vens escuras do que as poucas
TELEFONE 1092

End, TeJ, A NAÇÃO
Caixa Postal 38

COROADA DE PLENO SUCESSO A
E

Eln Volta Redonda o encontro ..

COlltordam com a olórlnula JObÍll

ano

Com "0 propósito de achar- lI

ma 8a.ida pOlJ"3_ a dificulda.de, 0,

sr, "Fr€{!el'i(:o Gu l lh-: rrne Busch
Jor_ convocou p3T3 a noite de

õntem, 11:.1 �;'i ln de sessões da

Câmnrn, Muníctp.il. uma reunião

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

C:Õ2S de fa.ze r
cam eles a êsse dever,
buindo para entidades asslsten
ciais, . sempre que tal auxilio é

rectamado.

Acrescentava que, "a,tS segun
da-f'eiru, estará terminado o pI'O�

tongamentc da pista, serviço ES-

13 que estará; senão feito por ca-da vtztnha cidade, afim de per':' .

, , ,_ minhôes cediJ:os por diversos
ao governador Milton Campos mitír a escala regular de avioes

h
-

d R t.

D t f J "compan erros, o nosso o aryem nome li:,) preso " u rn, 0- Douglus, usados pe as prmci- lo al I
.

f' d
ram roobu"teci'das' com a ímpres-

'
'

h d
- OC" rem como por rrmas <:1

- pUIS compa.n ias' e navegaqao I nosso comércio",
são trazida do PSn: rtogranden- aérea,
se pelo deputado Souza' Costa, Depois de lembrar que o Ro� Depois de informar que, para

a terminação. da pista "faz-se ne
"-X-X;_.:x·_ X - X -X.-X-�X-X-X-X cessârto o seu revestimento., em

Reunião
.. extraor.dinária �:�.!i-=����::�:

esse aterrá representa aproxíma-

dOo: P' S· O" 'b·'u·I'eu'auense' !n:::::::: r::cc��aca!�n�:O d;��-'

'.
�.

até
f

.oíto vl�éns. por dla, Nessa
-_._--'---

�0l1S0aqtell"con:ação
IILta 1;'-

• .... '

�:��r�S:�;'��� :e:e:=il;���� , D. E P O Z
pela ímpronsn. reuníu-s-, õntern da pista' em vinte e clnco dias:

.

o diretório do Partid� So'cui! de servíço, permitindo, assim, a.

dDemocrútíco, deste município, • escala de a'\;ões ri!gulares airidi.O V·erea orI estc rino":
.

. A: reUlliã.u, que.' ü'an,;con:'8U Depol,,' dc:;�e �sclar�cimento"

O H
.

em .ambiente ue cumuradagel'n o Rotal'y di Itá:Jai, em stÍa C'll�
aa ere 'cc:lJupreensil;o pal"üdái'ia, foi ta, solicitou a cooperação do se'Ít iii �S

a. primeira realisada' l�a nova colega desta cidade, nó scntid �
sédé do pa.rtido; situaua no que fosse' organIzado um movli-

"CAIA P18TIIO In� IR n URN'� �p::":::�:'::,:n,.�:' "·�lento.ju_ntoa ín�_����ia ,:_��

�OM �INDID1TO � r R �' r 81 OI'"
escolhido'o 51;, João Goml''; da

A. NAÇÂC)
.

' .... Nób!'E:g;l. presidente du diretú-'
rio, para. representar os pesse-, A direção. dêste jornal co-

distas blUlllenauenses n� grall- mun!('.a aos seus prezados 101-
MANIFESTA-SE O SR. OSWALDO ARANHA de convençãó que se reaJis<il'á tores que; em consequencia

SOBRE A SUCESSAO i, ,. 1 em deZ0mbro, na Capital F'�_ (1,0 feriado de hoje,·seguid() de,
.

deral, epoca em que serão 12f'- um domingo, éste jorna.l dei-
Rio, ,1 (Merid,\ - Entre\'1s- cos e preferencias pessoàls, Não colhidos os c'andidatos aoS car- xará de clrcul9.r amanhã e se-

tado em Porto Alegre, o sr, 05- sugiro uma, fórmula m
..

a.s ,_0 "con- " " .

"

I V
• ,

J
.

vil ""

gos dI' presidente e vice.prcsl- gunda-feira, so reaparecendO' at a oro eywaIdo Aranha .. quando interrog,1o- trario·· e el�;am,o. :< :uençao-..
·

. .dos d' 1 ' • R
o

I.

ent" da: 'República 'nas e eições' terça-feira' pr<tximnt'- ",,' 'i' I ..eserve sua passagem pe O'
do qual a solução que vê para o confusionistas par:L: ao. re�lídade de Z de dezembro de 1960, _ 'João Gomes da Nóbrega I . Telefone 1455
prohIama da fHlcessão � Of' can- do país e a prática-·d,(jcel'dil(!:el-
didatos mais prováveis, rCf'pon- ril democracia",

..... , .. -.

ll31l :

"A solução para minl mais

democrática e que melhor con

sult'lria nOSSOil propósitos con�

tttucionais e nossH. tradição, s,,

ria H. disput'l: cleitornl, ],?yando

os partidos ás urnas o seu can

didato próprio; perdendo, nssim,

impnrtancia. a questão dos. no_

mcs, Aos. que temem os ehitos

da lub, politica-elEitoral entre os

partldús, necessiria e intrinseca

::1.'); nosf'O regime pplítico, hasta.

ria para trn.nquilizá-los a segu

rança. obtida do chefe .'a nação,
eomo poder moder:l.dor,

VitoriO-I.!Co que fosse qualqu,"l' partido,

governai'ia com 11 coperaç�o ou

aliança ,COllIunl, de nlflnelra U

Iassegurar unUl uHl,ioria denIocrá

tica ao governo, o que é eS5311- !
dai para uma. boa. udminü,tra-!
�ã.o. Creio que cl€"l'H. maneira o I
Brasil iria ter um governo do

I'povo, saído das urnas, da vonta

{.T;3 popubr e não d 3 arrem��o
governamenta.l, arranjos polm_

Apoiará um candidato mineiro ai
maioria dos pessedistas gaúchos

Ainda na úttíina reunião .

n'LU, Brusque e Itajaí. bem co-
Rotary Clube luc al, foi lida u'a,

mo da v..\.P::tG.
.

"

carta ,(1;) Rotary de Itajaí, que a�
.traíu particularmente a nossa a

tenção, Referia-se a. aludidá.
carta a ampliação do aeroporto Novo encontro dosMinistros do Exterior

para exame da aiual situação do mçndQ:
-- Serão examinados os eases da, nlema�ha � .

Chlua· ....

Nova York 4 (UP) _ O jor- declara. hoje em despacho para

I
nha OCIdental de que c,essem•

, J
'

R t b i _ seu jor-nal que os ministros do desmontagens de fabricas ale-
naítsta, :unes .es on, em n

_, "

d t d "N Exterior dos Estados Unido,,- maes e as posalbilldades fie COn-
formado corre1<pon en e o ew ° • ,,;

,_

T.V h" ::!rã-Bretanha e França prova- correncía comerctal alemã
Yorlt Tlmef\" eril. as mgron, -

.

d Chfvslmente se' encontrarão em Pc',- o oeste" Acerca, a ma,

'ôs' qu�rta ou quinta-reira pró- cussões se relaclonartam
,

propósito britânico de reconhecec

o regime comunista e -a pres�o
dlO Cong'rêsae sobre o govêrJio
umerícano para que. este sigÍ}' ip

.

apoio a tal reCQliJ;lecimento::.. \

xímas. �

_'

Reston diz que o encontro Joí

proposto pelo titular britânico

Bevin "
o qual acha que um po�

�o mais de unidade entre os a

liadus. oddentais na Alemanha.

niio fárá Ínal a ninguém e l1lui

�o menos aos 'alemães," Dec'la

,ando que o ministro france:>
O';chuman concordará imeú::ata-

São Paulo, 4 {DP) -- Depoz u�nte, acrescenta o jornalista,
óntem á tarde, em Juizo, o ve- que Achesson, depqis de algu
reador OSVi'aldo, Haeser, de São 'llas tergiversações em torno de

Bernardo do Campo, Negou éL, d:Ltas mandou comunicar q�w
.

ter alterado qualquer certidão, seguiria para París logo após :J

mesmo porque, preso como e,,- 3ua, audiência com o Ministro

tava, não lhe éra possivel faizP--
_

�lo Exterior soviético And!'ei

lo, Acrescentou ter cumpride Vichinsky, com o qual ficou de

mais de metade da pena a que avistar-se em principios da se,

fôra condenado pelo crime de mana próxima,
estelionato, t,endo assim direi- De acôrdo com Reston, os

meios bem informados do De-

VINHO'

Rio, 1 (Mer íd.J ,- A

artiCUla-I
orerece r resutta.eos próximos de

ção realizad i. no Rio Grande da maior importnncía. segundo re

Sul pelo sr. So uzu, Costa tende

!
velam altas fontes políticas, S2-

gnndo a impressão recolhida nes

tes círculos, o pessedísmc ga4-

D d
crio - ressalvando-se uns .pou-

eporta OS ?OS eIP:nento:; opostctonístas ('

, Intraristgentes _._. marcham para

'1
apoiar o plano nacional o 'can;:Ú

PARA A RUSSLo\. FILHOS E
dai t P'D

".

Sáli
.

_" ESPOHA DE :JA.TK _
.

o, o '" ".mm,n:-o, • e�
t.am, a proposu.o, as tontes gau-
chas de r-esponsnbltrdade, .qne:� o

Viena, ..; {GP; _, Fontes fide- Rio Grande fá.r:'i. com- essa. deet
dlg'nas dizem ter recebido infor- são um gesto de {;,àpla Impor
mações de que Julia. Ratlc, víuva tancla, Reconnecendc- a intpól'�
{f'O ex-ministro dn Exterior hun- tancia pofittcn íl�Lfíéa.!iõl'á. 'de
garo, recentemente executado e Minas no quadrrr nadonaCe�g.pu
seu filho de oito mêses, foram tra parte, através 'desse l'E'c,óli'!;ie
dE'portados p:1ra a Russia a 25 de cimento, retribuir o gesto' dos
outubro ultimo, A sra, Ra)k era mineiros em 1930, que ap.oiaiíun
presidente da Associação das o nome do Rio Grande aO gover
Mulheres Democráticas da Hun- no da República, As' consu1Í:as
g-rla: que ° sr, Adr!ildo lHesquUá fez

Grandes homenagens serão prestadas· hoje
I
em todo o Brasil B memória.ele R�; Barbosa

,p1rtame.nto ,[e:! lj::stado achan:

lue ll. dii!cussi'í.o abrangerão 0,

Ci.contecimento:s na Alemanha, L

,"'ado do Atlfi.ntico, Íl. China c07

nunista e 11 me.Jhro maneira l..'

'evar avante o tratOldo de 1'32
;úm o Japão,
No concernente a Alemanha,
liscutirhm os ministros a en

';rada desta para o·Conselho da

Europa a sua participação nc
\eôrdo Internacional do.Trigo {

'nclusâo no Banco Mundinl.· Fi

;urarp.o, tn:mbém, na. ·agenda, se,

'Zundo' o mesmo ('orI'UBpOnrr'�nte
') desejo do gm'érno dH. AlêÍmt�

to ao indulto_

_. EXJlreSSIV3S f,esiividades c IIlnemorativas eQl

huma-

lho qúe t"Lnto o: amou e dlgni- !'ldifício do Forum e, a outra. na
ficaI!

.
e os brasileiros, que desde &D,1I-I. "CarIo" Gomes", ás

os banco� das escolas aprende- 22',30.
r� a conhece-lo e ,... venerá.-Io, A primeira," que será presidi-'
como um pa.drão d� vil.'tudcf>, l'e- dá pelo s,', Osear Leitão, Juiz de

gOl'iiam-l'é na data de hoje, com D.lreito .da Comarca, constará
o centenáiio w(} seu' náscimento, ,.3.. e';'trega de um '1Uadl'O do ho

prestando-lhe às llomenagens d3 menageudo áqu'Gla Casa, pelos
que se fez merecedor, 9.dYogados locais, dEvendo falar
EnI Blllmenall, consoante as em 1l0nle dos ofertantes o sr. A

notícias {!u·e temos publicado, as rão Rebeío, A segunda constará

comemora(:ões são das mais ex� I C!" ltm progran:la !itero-musical,
pressiva.9, constando da duas ses- devendo realizar Unl3. palestra
l'ões cívicM, uma. ás 10,30. no I �)ô)'ll·.'l' Rui fi sr, Oscar Leitão,

PRESO PELA RADIO PA

TR1JLHA O FUGITIVO SETE
-DEDOS-

Belo Horizonte, 4 (]\,ferid,) -:_

Benedito' Cesar Lima, ,�lgo Se
tc Dgdos, foragido da peniten
ciária de São Paulo, viu-se cer

ca<l.o na manhã de hoje por qua,
tro' carros da �ádio-Patrulha
Depois de opor tenaz resisten
cia a.cabou capitul�do,
travou ...errado tII'oteiO'
policia, ferindo um guarda. O
bandido rendeu-se depois de es

!('otada, to,(''1- a munição e: ter le-.

vado' pânlco :1.0 bairro do Prado,

_-

Oswaldo Aranha -

Ren.lb.tl.r-se-ão, ho.i":. em todo o

país, feRth-idade3 eomemorati
i'as do centenário do. nascimen
to de Rui Bn.rbo"a. Essas excep
(.'ioP)'ljs hom;>.l1attenf', que o povo
e . o 150 ...." rrio do Brasil pre:>t"!.rão
ao imortal' �stadista e intelectun.l"
pueolltrn. sua.. TU2'..8.0

.

de z;er n()

muito flue tle realizou ,em vida..

, ,Embora a história. pátria se

., ache pontiíhada de a.tos herói-

CO:'1, de ClJiflÓdios. suhlime", €5cri-

\ tos }leIa coragem, pa.trioti""IllO e

.'�dicação de ilustres filh.os de,,-

ta.· ürrra. n;;tda. �'3 compara aos

feitos dêsse genia que foi Rui

B'lf'bosa, Dotado de umn, inte

llgenci'l. ineomparay�l, de' un. a

cendt'udo amor ao Direito, !Í.

na�, lJeln como de un", corQge'm
;! fit'meza (b princípios á todn,

prova, ftui Barbosa, quer f]ü

mo estadista, quel' conlO escri

to!', rea.li'Jou unI trabalho prú,":
g-ioso, qUtl.'li sem paralelo na

história. da. hum;:unida.de,
O Brasil se orgulha dêss.n fi-



(alen

:".'miliHmmmiiíil�mHlnli"mnl �
� A�udar fi, (Jampanlla df'::
� ,I �. -.:o -t

-

- :il Educação de Anui ,os (>,=
= cooperar para o. '1'0- ::

-:: f!r�sso 00 Jlra,..ll '::
- ;fmm�mnmmml1.mmmmmm
-

(Psicoterapia)
-

AL. RIO B&A..'NOO, I. -

DO CORA.ÇAO

Doon�a8 de SenhorMl

OperR!,;ão e Partos

Consultório e J'esldenem:

Rna' Bom Retiro, lU

1.25g

B ás 12 .. Hospital São Lucas - Foril�s. 4696·4697
14 ás 11 hs•. Av. Joéio Pessôa. 40 - 2.° . Fone. 1988

Alguns dtes gfL,'Otos rO,al1a.m
eml, Daniel: propositalmente, gri�
tomão: r.

,. .: Afasta, aleijad.()!
Outros zomba·ram:

I - Vamos! Vê se nos pegas! E

I ourros ainda, fa.aendo alu-siio à

I sua cabeç;,rra., pe1-g1mta·'!.;f1m em

r ar âe tro{,."'a:

II - A quanto l'endes o 'Q.�Li�o de
miolos, d cambaio f! .••

! O ma.is malvado> porém" lhe

I derrubolt uma. âas muletas e saiu
I a correr. O 17',udo quase perde1t
j u. equHiõ?'io, depois conseguiu pe

; gar outra L'e.::: a· muleta., e con-

I tinU01t S61� cemintio O berrmro
e as risaâae dos ga.rotos se per
,dera·m na. banda do rio. O papar
!J.(JjJ .' de papel colori.do, pare-
oend·o 1�ma ave de pa·€.;'518 fabuJo
soe, osta'l.,'(L subindo agora� '}I'!1ti--

das 11 ás 18,30 hora!! to teso, num céu rosado e S'U·(Jlve.

mllmmmnnummauunmmmn t No 'cais d!v rio gn!<pos d6i soZdar

�:�'l:"IJ"'Ei;"••;"n-l-u;"u"'n-l-U';'II-i-l1-n"I·"f?'-"�I-U-�i-U-1':'n:"I-I'D;';'�f_"'''''�Ii-n'''I';_rfl1-�-''i!�n;''n-n-:l:-I!-!I'--la-n-tli-�l'-n-ou-,umln,Hn� II ;�:EE!����··e;o:�:o. !i��a.;�
::::

agop' r' 10 ::: Dan·Lr;l, qu,e senHa a fome lhe

�
.

11 I U II � I :o;:':�r :::t��n::aB, resolvQ'u

:= :: J O fOrno do pade·i1'a ·impregnar
:: 'A' Qú'EM PODEMOS CO:r:-."FIAR O CONCERTO T, :: � t'll o ar p1'imaveriZ Ctrm '!bm ch6'i-

.ª NATURAL:&1ENTE 80' A! OFICINA «RADIO� ª I ro bom de p.áo jre;eo. E passou
=

ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS = -101'1 homem. vestido d.e bmncl.>J

ª .
� ,ca'I-regando na cabeça, um gra.?1r

EUROPEUS E AMERICANOS ;.
:= :: I ie ta,bolciro o·nde se a·linhat't1.'))�
E EstabelecIdos desde 1982 nesta p:r� =- m U;.t08 pães dO'ltrados ainda. bem

S tina 'l da Setembro, n". IS - BL 1JME JS' A.� ª q1IG'nt�8. Dois cães ;eg1m,am o

�inmmmlmmmmiiiilmmi&I!llmllinlJ!l!mlllllunimlmmmumn�l'
homem, lL'rn os jocinhos no ar,

�t.J ..., _.
-.------.-- - abana·ndo a.s ca·udas.

Daniel C'utdou. qt!-6
-

fosse dcs-

T 1 D P
II mai.al· de tanta fome. Sim, ti1!ha

I. Drji emo !larte erelri queil'pedil'esmola"tlocontrã-

I
rio morret'Ía. L

, O arc.p1Í8Culo €fs1;ava ch.egando,
.

lentamente. Mas o cé'!� dkifa;no

EIU DOENÇAS DE .(,RIAJ�(;AS I
se achava toã.o" sf:;'mf?tJ.do a'�nãa

.

de papagnios q'u,e ba.lançav�m

I'
Consultó,'ia e Reõ:idência'

I :nqua�to era� puxaãm:
.

depres
"a para, o elzá.u. E 08 smos (JS-

Ruas Floria.no Peixoto e Sete de Sstl'mbro ! I pa.lhavam peia. atmosfe7'(], ttm

n t I bimbiiha1' profundo e contínuo.
, Atende ch9.mados pelo :Fe:ne 119/ J 1 :Dani.f'l n'solt:eu se co�OCqr dian

•ilil''-1iiiiII ..........._�_�_: 'te (V! ?aTta dn. �grejiL. E paTa 1á. Duas ou. três ve<::es atm.ve!8S0U (I

(imunU!Hmtmnnmllmnlmn!�nmmmnnilili!ínll!fUHilllmínnn!l 1-
se 4.a�"Jas�ou. t b -4- N f

quarto qu,e a l·u:.; da vela encheia

... �
- <gre]a. 88 ava a. 1')1.a.• o Ul'V te fanta.sma.s, pegan@J a.qll'i, e ar

_�_S !i:! a" o altar, lIum·inad.o com coo colá tudo quanto fui coberta
- 51 mazinhas trêmulas. parecia t/.1no

...
' xcistente pelo.'l m6vc-i.<r; puxou-a.s

:: SE I constdação.
A porta davlZ pa.sscv sob1'e si .• enrolando-se da cabeça

_;;_= = I gem a um pel'!um.e tênue /eii.to ws pés, cobrind.!, a cal'a e de-

_
iS d.e incenso e de benjo�m. E df poil; se aninhou na cal?1'la.

==_=
:: qll.<I-ndo em quando, v ,;rgão km· �lencio, S6�U� der.tes mnglam co'

= �x,wa ondas de sons. CURITIBAmo lima, f's/regada num ferro, l'S I
E emtáo Daniel não pôde deixar

iE :: I
de senth' novas 1ágrima<r lhe -----�-,,-.--,..��--.....��-��--�--------�--��-�.

:: ::

I
velarem ",::; olhos, tanto que, l'it'��-�_=:.�-::;-:;;;��";::�::.���z....����-= 1IIIII1IIIII iIIIIII_IiIiIlIIIillllllIIIi!I:""''''iiIiI__siiiíi'FiIIIIii I

= :: d.o fundo d.o l1eil coração, fez e8- i1� .

.

-�

'��--iill
-

§ il:i:���i�;�l;�;�e;�::a:;opobrodf li Drij Gebhardt HropTada li!' KFNROaNB-ZL'aVUOC�H'
_

:: I Do órgá.o d8,�prandeU--Sf} 11m fI' (Das Faculdades de Viena, Austria e Rio de .Taneiro) Ij! :: eorile que fez a.s pa.lavraB vibra- CmURGIA OPERAÇ�O DO BACIO EST01\1AGO ( l�ua Sáo Paulo. 91

ª ê I rem como instrlbmentos; dopai8, IA
." • -' 'I

=�_
:: I

(Zrm em desprender notas claras.
V S BIL�ES, UTERO, etc. - Neurocirurgia, PRD.JETOS DE EN-

_

::: A. voz d08 ca.ntores ge ergueu. --. MolesÍla."l de senhoras alta Cirurgia -_ GENHARIA E AR-

�__ .

ª I Devotos e dm:ota-s, dois a. dois, ,C01t.fillJtas no Hospital: das 9 às ] 1 e das 15 às 17 bs� QlJITETURA - - CI�
_

:: trp.8 a três, e'ntravam pela 1�nica �
- Blumenau: - Hospital SANTA CATARINA - til MENTO ARl\1ADO

:;
:: porta. ·DanicJ não &USU"f.'a reten- F'

-

:= .. '=_ dm' a mão. Perto dele um mendi-- (
i Iscalização e Dire<:.ão

E ga se pôs a gemer:
;�="" ;;::::;::::=0:=<::=::=0::=:= = : = '1\ de obras - lnfor-

:=
=

- Ttmham pieilacle, pe7!a amor _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _
__ mações

� ª de DC'lM! L

_ E •.ntã.o o mudo se encheu de
- =_
:: 'I.,'ergonha. lriu (!, madrasta entrar

ii ê
I
na igr!!.ja toda. a.gasa·!h-ada., n1IJ-

:I
Clt ª ma gra,nãe! capa. preta. E Da.n�e�

== :::: penso!t:

ªª
'.

ê I _ E I�(} eu fos/:;e até lá em C(Jr

.

=_ : ISu, enquanto minha· madra,sta es··

� :: tá. aq1d na i_grejaf

5. :::: Tão imperiosa eru> a. t07'tura da

= ª fome1 que Da.niel não eRpe'lLzt

:: :: ",.ais. Sai·u 'l..'Dand.a por cim4 d.as

:: S muletas, em· direção ao pão.• E

:; tifo deprcs'Sf1, ia q'UB em dado

= I i:Ter.ho da calçada ll-m.a 1T..'u,.lh.e;"r-

:;:: I ::.inha. lhe di"�c a 1'i1': I.

htl'íllf'��. .

:=:=_==:::::_-
OI t: I - Que é iSSQ ... estropiado: Que�

� II. li.f.rtl!ullfh. I
T,p:t grz71f1a.r o grande pronio de

€,@>�i p'u ,_ cOrri/Ü1.8 r!

C·O N (J E S IS 10 N IIR lOS:
Em mi'l1 u.t{J,� e.le 1":4e.gMt fi, casa,

ofega·nte, exaustu. Subiu as e:wa-

:: ... Breitkopf Il'mlol .- I das procurando não fal'"er ba?'Ul}to

...
'

...., ...'.Ie4u.. pan I
tomam.a.o 7J'recau.ções incriveis,

:: FABP.lCAÇJ.O G6 carrOSilen8S COu<!, ......

I A's a.palpadelas procurou a cha�
_ inclusiVe pintura. ,�,e- na fré.St(J; f1IJ muro o!�de a

de solda, oxigenia. e elétn� - M�. I mrúlraosta a colocava habitua],.

Tolda fJ eatufamento de &utomOvels
I
mente SC'lrJpre que ea-w. Achou-a

R MlDaIi Ger",h. {4 F>" BLUMEN1Ul
.-

e, antes' de abm� espiou pelo
U$ -

_ ,.'.'" � buraoo da feci>.a.d/wnr.. Uu.CGS 'IV'

���.�.�.,•.m�,uw.uJ.YuunnU{UUn!ili!ltimlll!!II�!lil�CUli!! ••1 lM,l
�

Um(L 1J!?':: tendo rl!e'!Jado diante

I.
da. arca ,Damiel,. par« t'ence?' seu.

pat.·()T', parou um pouco. o Ih.ou.
canteIosa·mente para o innó'·o que
ãormsa; d&pAs, retendo ae mule
tas debaixo das aeilas, com. ·�/·m
gesto rIup!o de corüração, prOC1L
rou. a·brir a arca. A tsrm pa. 1I·f'1/,
um estaHdo seco. I.RAIO

Clínica do Aparelho Digestivo - Provas funcionais
ESTÔMAGO FIGADO E INTESTINOS

DOENÇAS ANO ..RETAIS

Hrmorróidas Fistutas Fissuras

CONSULrTAS:

I"'i'ü'iiiiar'":dé'I""Esci'ilo'iiõ""1I COMPAl>'HIA DE SEGt'ROS PROCUJ<A FITN- I
t CIONA'RLIi. PARA O RAàlO INCÊNDIO. O� II>:, FERTAS, SO'lUEN�E POR ESCRITO, .>\' flA[."XA

:i

t POSTAI, N.o 2;')3, BI.r:l\IFffiTA('. �I.....�..._....._.. ............ .._......_.....-.. ................................... .._. ............................ 'I,

DIto AYRES GONÇALVEH
Advogado

ne9ld�ncia e Escritório
8LU1\'ffiNAU

Rua R:ruGtill.8 S/N.

t
f

Aluga-se quarto II
Para f':;crihlrio uu Clllt- J 'I'sultÓl'io. à.itar: llor

, I
.

!.í3!l31'11
I

1.26 fi -IlUJMENAlT I

EmprJSã Lima & ·.Moreira
LTh'BA DE ONIBUS DIARIA A' PRAIA DE

--- CMffiORlÚ ---
Partida da. AJ!;ência BJ.á..Blú às 7 horas da. manllã
voltá. da. Praia às 13 horas.

Aos domingos e feriados, da PRAL.al, as partidas serão
da ta.rde

VOLl'A .,...., TELEFONE N, 1266

I

c

Aventuras emocionanle!;
\VINNETOlJ S Karl Ma)' - <1.0 volume) - Neste Limoso ro

mance de aventura!', cuja ação se desenvolve entre t rtbos de

índio!' g-uerrei, D� da América do Norte, travamos r-onhecímen

to com Wlnriet.cu. um jovem cacique cheio de coragem e nu

bre;.�1, que desdenha o perigo e desconhece o mêdo ...• _ $20
\VINNE'rOU - Ka.rl May - (2.0 volume) - Neat.e fegundo
volume, vol t.arnns a encontrar o formidável Wínriet.ou, Ago

ra, mais valente e l' 2Eprendido que nunca. o invencível pele-
VErmelha la ncn-se, na cornpanh!a de ."eu amigo. um hranco,

dentro do" mlst.ério« das matas e dos desertos ....•.... $20
\VINNE'1'OI' - Kal'l M'lY -- 13.0 volume) - Nnva.s aventu

ras de. Winnetou, em que o neróí di') mil cornb at.es e mil proe-

2::13 luta cont.rn haudido ..; .' fw{·ínOl'a.,; . .A morte (' a truicâo es

proitant-no :i (":dla passo. \'pnc:EJ'ú \Vínm·tou a última. par-ada
da Iur, l.ít&.úl"'L de vida, r- ti<- mnrt.e 1]11<' trH.\-:1 ('()Til os seus ím-

pl:l..c:1.�,,"ri:-; i ním igo.s ? . ......•..........
$2D

_t,_TRA\Tf-:S DO l)E�jEI�'rO '_ J�arl Muy -- 8�te rOIJ13nCe com

prt:endt: pErlp{�('iJ:i;-: movirnent auus nas regl1le::1'
í

nóxplr as de

b:Lndt'l!ejrG� li., df:::ari.fJ a:'".i1.lf"O • .r.:' um Iivro (}Uf', :i.1t�ln) ele .3U[1

U.ÇbO r repidn.nt e, P/)�.:':lli Fn�'inzuJ1flntlis illf'onl}Jf!i"ávl"i;:-" r:.oi� dcs

<'I eve dI' ma nr ira 1J1�j-:n'ilh(,,-:, üp llSü� ,., co;;tump!' ,to Oriente

Pró'.Ír.10 . . ..............•............ ,$20
AVEN'TGRAS UE MfiR'1'IN r{ATTI�ER - Por R. M. Ballan-

tyne - E' '" htstor-ía, tk· UHl jovem i ng lês que, obt'igu.J J repen
t inumen te a. abandonar ü:-; seus estudos, V€lH dar à costa do

Br-usil, na. t cmpa.nhii, J.' uBI !�j:1..1 i nh e ir-o irla.ndéFl. Penetram na

nossa SElva t roprcat, onde fk-:tnl CIJnhcl'pnt!o os mif�tPrio::; ao

I'nfr-rno VErde '. .
. .

.
.. :;;J.:l

O CA('ADOR DE GORILA!'; - R. H. Bn.llan t.yne - Três jo-
ve n.s audazes, sequíoxos de aventurus, la.nçam-se à caça de go
ril-..:_-'. A açiio passa-se nas setvns itfri(,�'1.na;::, onl�'� eles correm

mil palgo.� e s[>. vêem obr·igo.lIJS a Iut s.r contra selvagens, féras
e febre·" t e r-r-iveis _ , , ............•... ,.......... $12

ATENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL'
- IP:1ra. pedido!' acima de Cf'$ 50.00. n'io cobr-unos r,orte) -

o i.'ilalÍ:,a,lm· ElétrÍl'o \�'orm�, resta,urando fi. energia eletri,
c,. humana., põe todos os orgãos em perfeito funcionamento
- Encom. no Rio, INSTITUTO VITALIZADOR ,"ORMS. _

!
17, nUA ALCINDO GUANABARA· ih!:'!, fi()fi - fi.o andar _

\ l
nro DF. JANEIRQ .

;
I
l'

_.-���������-�.

- DOENÇAS DE REXHORA§ =.�

OPF:R.<\('õE:'4 E CUNWA INTERNA
�V:'\.R.IZE8�

Dr. R. CâMARA
.

Con,: Trav. ' .. de Fevf'l'eiro, 3 _ FONE 1433

(Operações no HOl'lp. Sant.a Catarina)
--BLU:MJ;jNAU-

H -- - . -- - --, �-



i n 't a m i a ..... co n ra· uma
Ah! É soltêra? Pois então eu vô lá. li •

C'APITFLO ,TIl
canalha, vangloriou-se da proeza Ilôjentaoro uni sorriso

Texto 'de ADERBAL O. FIGVEmEDO
-.... ·Ii'oto -de -OSVALDO JIURNO
Boa a. cachaça, Tenente?

.. _ !'mo li das melhor, mas
'r1'", respondeu o Calí
!3. quando o ydho dono do
.tequím pror-urnu ]HIX3.r

o Tcnem e [;Iy,tava das suas
char.inhas f' fjl,ando estava

Pirass\ULlliLga. ::Jp1'oveit:l,
cportunída de .,: pra ttrnr

dif'-'cença das .pinga rutm»
Hl em gerai encontrava. Ia
mpre ao mesmo bar, onde.
,pois de molhar a goela, dís

um pouco. jogando

..

de fazerf ·,solicitações) aos mo

radoros abastados. que o aten
diam solicitas. Foi assim pen
sando rms próximas viagens

o Galin1la ntra\"eSSOll U

rua pm direção a cadeia.

««Rj1jCOI�Ht, NEGRADA})
- N{'grada" tá na hora de

:rel\olbií. rl'nlu vai dormt, Ama.
nIlií', a eamlnhada vai ff' dura,
T:r'>ill� qUe. tá, d('S{'aIl"'-Wo.· 8e;-

· rolepe, y,aI arras dos qne- tão·

faltando. {�h:::roa tudo c ('J11
forma. 1t;-doro; negro, nada de
andá precurando mnlhar, Pr'a
cama, nêgo atôa,
Gnlinha. �(>mprp, eSfOolhl?, dois

soldatlo;;; _" 11'\'ava cOfi5fgo. Te
mIa. FlL'1 surprl'Sa qualquer
Es1ava. 1'''1l1JlN' prevf\n1dll. Tal
w�z Pl'sa..t:;,,{' pm sua cor(.11'·ior;�i.n_
I} voluml' dos crime que Co
mewl'!l,. l.ah-ez .fos!<m arrotas (l

.M',c,'io d" f'IÍpontT,;-t·r l::'entR. co
·ruo 8.>.Vi1rÍI'" Rol.elho- Pr:'ttl> B
"11-....,.,". Ol1'>7(1. l"'lhl'. fi n-"";.litfi
'CaR.ílOeira n>'í.o d"-'sc<"ra' o Rio e

�'�'i.arn, lHH'3. MO"(F�n. 1" .. (1; cl
dad,> fi.l""'''. nerfo _dt'o Piràssu
num�·a. O fato � ane Galinha,
temill, não ,sabia bem -

'! que.
Em, mNlroso ('! nor 1";;0 tO!n:lND
q� llr{'·��Úlni\ �-". R·�!"'J,olh�ll a � fcolta, I': yoliou para· (} hot.equim
'!�omp,mh:>.{!o por dois R-:>-grOl'õ t
'!1t........ ,'"), 'l·nJl"'lQ+(V';. t
-'V. CO'l-� .·m·tm� l\fAR i�

R0'J !J'l1:R .\ , , ..

. ��nt��1A� irf'R hOl�r." � ;;ql�al'

·'7'-·:"-'r·-; ';i (""'(.'-;':1(1.,. d ....� 1";.,(->,..,.1-0

. d:-1,l':tJ�'} :1 r11l'!!lld'l dr) "'::-"",ni't�
�'{r:H�-� iniciri"·fl.1"l) (} ing"o. GnJtl1Jir;
n.'t1.1·'�"'1J (1. s�n1(\"-f!p. ('!"'�t n hn't1?

· MiJitr.J' llr"l , ... ..,l-,(.\('a. r·:n .. t··�� fi"

.-..,_,. �'1 'f' rlin1"'':lh'O .,"- .'1 n-i--;... rr,. í:

JT"I�·,,:'t. .._'_f� cn.,.·pja n {ir..l.cl0 !'-!'ohrp. n

biÇé'odp.' pa ln:'1l.111 f'ntp. P'll'eci'l
ü�:Ul1' 10ngt. com o pensamento
{'<" Tn.J0. T" C"10� no af'Sllnto no

momento. 'Era es�(' ü. :;('U modo

l'J5..o Er!j hom no carteado
F.:3 s,'mpre vencia_ Ninguem
lej'ir� gaI,l1al' d,) Ter\�'nte To-
2, :lt.� 08 l.:ílnlneiSes perdiam.
qlli'm se av"nh!rasse a ga
lar (' deixa;:;se para receber
'pois nunca mais veria o _di
i(;ij'o, O Calinh:,!- (·ra m!;tu

gador P íl toÚO"l falttl'i7a 1'0'

ge'rn 'para cobrn .. l0.
'.- Vali re,oolhê a escolta.
-pois \'olto e vamo c,'lrteá.
pouco.
-- Tá b2m C'sel1" 'renente,

,ino esperando.
O Galinh.a saiu. Embora ten-
s!.'c disfarçar com o jog'o, com
conVel'!'l:t ilada. e fl ('.achaça, I

'.0 " ,. ("Í;,Y{'t "i'llti!lilti bi!m

11(\1,:�!""(�: . .!\.�l·)t�;_'."i ã ;:�d:l d� ('01'

.1'i:'L AmJilo <1f" fie 'H' mTI ou

.)
. dias- 1':1 mesmo lugar era

tremamente monotono. Ener- I

va· f). nn.o pra __ "yiJçla pqrn ele,
st:::.va .da ayentur;1, do p,'l'i
('. adm", 'n{" tuiJo, dA; 'exjhir

a (].utol'idade. :r; ..lef<:ndia

m dinh{'i!·o. Os
..
f!lzend",irol'

:\·i�Y;nn-lhe g()l'd()� BI1:Vp.loDP.S
r Olltro lflc1o. ,1 c:"?". ,"'1 S\ilo

li'O l·pcehi'-'., Q1l8.$P djB.!",j!�nl�"'ln

• leitõ('!'J, 1'rnb13, .-1nc('s, (j1!P\- I
. r"anieig-3, ele. ,S(tTCpre .(jl!O I
leg';jVa ern Ilnl lng'!1f' tl':ltHw�"'�l 1

resumidasf li
.

OtlCI as
dUI's mulheres
comulIista

num
Rio

resas
comício no
[no, 4 l.JI,h':idionall

--Ieg;.mdo consta. Dutra já. 1-€0-

beu o parcc!'r dos orgãos

mpetentes a respeito do me- I
0:;-1[11 que lhe foi enviado pe- .

s indu:õtr'it11S tiL' tecidos. O J
conforme noticia-se,!

.11sagrou reivindicações con-l

.Ia no dOClUTIEnto. I
RIO, 4- (ivler',diona11

j deeretado nomeando o sr,

;'10 O'espo, para membro

'CC,l1.;'.elhn Supel"m- da Caixa

'on0mic;J, com o termino do

:1'lrlilto do sr. Luiz Rodolfo

��fid·�.
I E1O. -L i l\lerid_ion::!1.) , _
,

in\,pS1 iglldores ela_ D�Vlsao
polida politica Socml pr�n-
ram na rll..! Barão Mesqmt::.
mOT;len\o enl que improvl� I

savam um corllido relan1pllgO
(ic propagar,r.a eomunLota E

rlisLríl:nução de propectos mar

xista". [IS sE\nhol"3.s Nadia 'rei
"'�P.j:"l p��T' .. f·u.'"1. ",'lQ "rm!i.

:Maria Canclida Tei:-:eira

peral-j\'3 ambas ca�ad"ls, Conduzidas.
(I Policia C7ntral foram autua'
da" em flavrunte " removir1�S
a.o pres-ldio do Distrito FerleraL J

HONf; i{ONC,· - (Por Ar
thur GfJ111. ccrresponâents da

_- J""o mun adínnt a., t-:,. \l10 Co'UniLed Prass») _._ ..Estes são
no cart..<tÓo, Andn, nome. uS ultimes minutos da' hora
Ficou ligeiro num ínstanre o

decisiv;t e se a ajuda norte-a
nareelro. já tomeroso de uma

merip:.Tln mio ror executada:'
0,xploFi'ín On .. cnr'Lfl.l1dant".

{imediatamrnte cheNará muito
, 1"'1' t

• I:>
- Pronto. Sl1n vez q ln 1), tarde» __ disse o galo Claire

O jogO prçsaerruiu. (�()nlM><l�
\
Chenaul t 01":1 afastado do Elxer-

r�r'1 :> ('(lnversar. 'I'odos que- cito Norl.e-Amc-ric3110, em em
l'iaPL f'o."lar novidJ;dcs ao T;-.- trevista a «Uniterl. Press:;, ..
..,,,,,tc• :\1" qllr fi. eonversa .eam O 1=[,'11. ChPIl3.111t. que coma.n
�r,h�, r'1Llh'�I:(\n. pobre ri. üeen-

dou os celebres ((Tig-res VO!l-'
ciosidnd{' dos costumer::. dores>' na luta do'Pacifico. é

__ - P(1i� f., andf.im cadi1. vez
de opinião qUf'c Se devem faz'er

mnis rlanad::ts - comento\l 11111

CONsF:\L\.-Sf: A INF_-\_'fIA
1):.1. Chi{'!I, õ\r."'!'an .....Vfi.. �ã(l

f,ra t�cde. ln::!,.; S·"U NntnHl'.' ('r!l

rN'olhf'>i'-"-c c..do. ('ostnm" elr

todos, �11iá,s. E u,llvr, qUe o sono

í'hp,gass{', ia. re.mop.udo �ellf'

I11('n.<;üH1Ni.to". R-cvia. nnti!ltl� na �--�-------....;.-�---

mÜ'rad....f!.... Ll:·;;"jn.va �:mhar Re�e·blda fr.·a·m'ente r1I.lcom êles,... l\'[llrInura'"l"f'lH fi .... .
. O

que bí'm Nlt:·nde!;s.em. o C',c,do {>

tfiiaravao..... .sst:U,-diao·t-IJ tqUe ela tivera. a sua. mocld..'ldl'· '" ." � 6Il ..

\'<tlim! amor,!"s, rnultos na.mor:.
(',(),� }legas fcios do v.-!.bo Il:Li.

p r O' t.'fdu�rdo- Ghme�I� cnqll>into :\';.;sim 1'í'1U["mllrf!\H ....El
.
g . .: y i':.'!f'

p!Linl.g-en1 d" SlI'l \i<la. " 1'.-1" r·>'

le Galinh�·. (:lL�io dI} t01TIH
- -,",""!�.-"""",,,,,,�·dr.� ......""'-,......... ·"!l ... ,_:n_-""". da

I de ser; quando todos pensnvnrn
qus estava distraído, surpreen
dia-os interrompendo a quem

- fnlava e' 'demcnsbranrlo estar a

par de tudo. Era ignorante,
mas esperto, realmente destina
do a. proríssão 'III!' .í.brnçar{i

- Rnítn loga as ,�:íJ'rfL Tá
mole ?

._- Fm1>,,-el'lJ lnnnrío,
nente , Caprif'hamo
�ortf'

rIos P." "'''eiros.
.

_ -'v!�n()-::; a. ,T,�;9. (�hi'-"a •.•
_ (:ln!? tem ela '! - indflgOu

o Gn1inha_
Riram'",'; ·ttlr10i( "'. :l',im:u1'1,

",,,nt,,. fRlarnm qmul;;: ao mrs

mo t·�m"0_
__:_ Ess'a é Sé!!lIl'fl.. _, T,i. com

idade, mas f. solteir'l �inr1", - •

_ Virgém? - perguntou o

rr "l"r\. ........
J .., .: .... teres�ado no' C_fl�O.

'- Pois é. _.
r. ir.�r) rc,.oqsee-uiu flÍncut al

O'uns momentos, mnS' o G3.1;,j�Jr, I

�:;n lh.:l rtr)Y� �t€")'"\(>.Rf) TYP:\--; �1'\""I'1

t]j-d·."")'"f"'(',':l .·)r"·.)Y:l. O nfl'it:!nm('11to
"s�.�-�.:-l.;'alm"'1te. nout.ro. pon
to ...A. míela velha.. - .

Deixou as caTtns na mesa e

i1�na.gon.
c__ O�<1e tno"a fl tal'!

Ali 'pm baixo. no sitio.

p",.tn (la,qni. PE'rtinho,.. .'

O ']'�nentp leY'lnt""-W. j�, rlJ

vinhal1;,:lo sua intençáo todos

riram. O 0alinh:-.. t�f'1hrm r.

que não ·era r'omura. E t'0i (,()T"1

j'nl �f"\rnso n�rY('r;:,o bn\'� r]1:..;c:

V01\· lá ...

(Conclui n:1. 2.::1. pág,) (Let.-;'. A'

Mudou de idéia e ingressou
no Partido que antes tombatia

Nacional tendo ingressado nus

fil ?iras 'do glorioso Partido
So·�ial D!'mocratico',.
Não sendo estranhavel qUe a

fn" ilação de \Im JV'VO nartirlo
politeo. cm· razão do S�U pro
gn·ma: possa. detenn,nar clUu

,prcfereriJa, já o mesmo .não
ocorre com os e_'dstentes. onde
no «virar durlln. easa·c,a,>. na

qua�i totalidade das' vezes; não

ha idealismo mas um propo
sito reservado de interesse pes
soal.

TI: esse interesse é l,i"ll.-

IIIBi!'nRmi�nDilio""i1l\"'D-;i�\.imHurNiII'I't'."'llIQ'ÜQmr_:::_� �::�;;:::;:,:�"�:'�:.�:�:
�R U SIUn D B B. O IÀ tl \'11 expres;;n.o "pnra tmlo;; os

fins e efeitos" da dee}nrnçã.o
E .

:: acuna.
.

= I Os �'fin�.\ o nf'lV'"\ nnsr:pniscn:-

ª t os ;;oabe. Os (. efeitos"" ele os!
;; espera do partido filIe até

ago-l;:: Ta combawll (' agora e)l1fll,

ª de ':glorioso:'.

'ê
:::::

FLORIANQPOLIS - (Me

ridional) Diariamente os

)OT'lutig, em berrantes declara
cões dão conta d3 cidadãos que
;fludam de pn.rtido. Ainda õn

tem. <:.A GAZETA.>. desta ca

pital, a letras garrafais, publi�
COl) o sec:uh 1::!. a�sinado nnr

,: I
llm ,-inadão resid:nte !'m Ca�,
n1l.svleiras. distrito desta Ca-.'
"ita1;
:
-- "Declaro,

fins e efeitos. qUe não mais

pertenço a Urüão Democrática

.EI.IGIORO, ll\lPl.ORt�
BENÇAO DE. DEIJl"t

Al:�A A AGraCIIL'I'lT
ti POIS SEM' RI..1\.

Ê..�ÃO F;�l VÁO 1'0-

OS O-.� F�íPRBENDI� : i

-MENTeS! ! I
para toclos os'

I.,

nCI
Pode a C ina s r s

200 milhões de dólares
Oito mil aviadores liquidariam com a� forças

Iv m

comunistas
ilÜ�S .

('0;1'.'1$ lU1eil.ialamentoe: 1"�1l1
t,,(1:1 n (':;:ten'-ãO. necessa- iPrrmml'it ... _ EI1Vlar umn 11115- l'la" ({II(· f:e t1t'�'e í'!lJfllll:i)' :,,; Jpão militar norí.eamerlcana "oh '·l-:-itt'it.;Õps qlle pr·s"rmn '.oIJrc a ;

.

o comando el" gaL Albert U. '1' missão anl crinnl1i'nle ('hvi.lda!
W�d('meyer. a Chnn naclonu- a China. ne.lat.í vnrnonl.e a'fon;a I
lista para uclext1'ar c ofprecer a:"l'en ·,a"re.dita (jllt' e,;i,:t devê'
.ajudn tecníca aos nncíonaltstns ser recrutados voluntartnmcnt" Ida mesma forma que a recebe r111 tnda g as mrtcs do inundo. I
a Grecia; Segllnda -- Recr-utar A. seu Ver quinhentos estrun
urna força aor-ea intornacional geil'OS po<kriam constttuír o

(IUe siga o padrão dos ,-rrigres nudf'o r]., piloto,; i' 2500 c!Ji
!Voadores'. b g;mpral Cj'en:mlt Ue:;e;;; () g-rupo dtO aw:jlial'·:�.
acredita qUe n mis5.o d('v!' 1".0- li 1):1"" ':11 ChPIl;lull cn ]c1l1 ..

meçar com mil homens c- ch,,- qUi} sell plano cllstaria p.f·rf'f! d.
gal' ao dobro pflra poder. atllal' duzentos milhôr;. clt. d0[hr'

itnuaisn. Não duvida. elr' que; I <��!G;1. e�,ti., (:111 tj�rrs inut.iliza
Is10 podrria agravar fi" 1';01(1. do Pi)!, l:ilí '1 di' peças. Não

çt1es rU:'30 .. norte-a.n:eriC".anas. t ereto, porem.
�

que (JS comunis
mas assegurn Ue sr-ria e3S(' o I tas P(,!:::;;\H:lll rorças üEreas po
melhor meio de evitar uma I ,1"'1'""as, 2(,nl.;J}HI0 (,OTn pequeno
tr:rceira guerrn mundial, I numero d,_' aYiÕ!'3 de comb,:i.te
O veterano combatente r2('0-1 e alzuns éle (!urga.

nhec(, que a situação dos na' ,.Por outra parte -- prosse
clona.lístns é muíto critica r- I guru o g'ene-'aJ _.-- os com'l1'lÍs
recorda-se dO,s tempos de HHQ, I 111S dom -"'I' ' ",I-) o territorio
'luando os Japoneses bombar- chinêS (-.-,r 1 ,·'·,eeçiio d.. , .... "

rleavam �hung-KiT� noite E 1,;)<18.416 miihas das 8.435.2ô2
dia.

'

milhas (\1'<; ° inL�"!'�-!'!TY} pO�"-1
-_\. potencia uo� nacioIJslis- (IS T'�"'iO�"\'1.li�:;t.;1'3 "T)OSSUI?'r.l ail1drl

tas _ .. di;:,e Ch�"lll'J:t - está as cinco pro\'ineias ma:s ric.,'j

tlesint\?grad'3. S0--l1 �:�er(:�ln fi p.... c··:).�·v'"!� 11� ,-ü�n1t?rü.os e rllate ..

�Oll rr.duzido a DOU<�O mais dt' riai i'r-sE.llcial e que f;er,Nrp>fj
�l)c:in milhilo d:-- honH:!us. �nquan e�11..,)�"t.J. (,f� ·"�I'I�"'··' fpcihdarlp'3
-in Õ·ilç, n;'. r.nillU·lj:�t[iS tfHú llI!1 dr.; dEft'�D. ITn.indo.se fsses fa'"
milhflO () nwil) ne !Jom('n:; sob 1.01','3 a"",',li!o qUi' s· ,iodel'á
:lrnl;:"lS e outro milhão (·nl ]���_ d(lté!� ri :l�' • .;nç\1 ('t}"!YlUfl.i�l�.· JT"S
;c,'I"""'�l. f)-:; n:l{"irrna�isU1.� oorsu- cada dia quP l'<'"·�SB.. 'r'r·::t.;1 'l'nf"_
... , -" p'n "�O P ,,- bilp1b'lrdeio nos tempn, A ,:iluae:'i.o nonp.r'i
Entl'e 71)0 1'11 8ilO n"iól'<; pri11 �el' saInt ('"ui uma a.juda. Sem

cipalmer� ê de bombardeio ou ela não !"ci·.

Reserva em ·Ioroo da cura de
cegos, mudos e paraliiticos
Poderiam os mús:1:úlos reagir á ação da correllte elétrica

S: P_\T.'LO, 13f(';idi:onali - ·p{uiaçõcs eletricas (' traD!lmi-'í e'l!"os frequentemente curados t---'--;Íii'-_..,-..,-
.........-------,2'�(,�kh;: 1J,·íJ,,('dâi"'�S. "Jo;; Esta- . ti-las sob a forma de fi,udic,ão I

ne'o� ·'pef'ial'''l ,. S O' '1.. ,
., .' [" h :1,-,. �e",1I11L(I SE

tdo,; Un:dos informrun aus'
.

\"Ls�o. mi pé'rnutin •.lo hIOV1JJlen- deyr.,t"l!d.· do tdegrama divul- ,

pprof�5sor \VQnc!rll Irrito!;: C'1.tc- tos' dos mC'::T\br,,:::. 'I ::;ado en1 no.',.'{L. C .. ,p:La!. ;;'_I·ia.u I
roe r -s,e tdrático de nf'llrologla, da Fa-

" _tPro\'ilvelm('.nte 11m dill·_:_ noyo prnceS�G capaz ele I'€sh-"
_cuidade de l\ferUcil'tL de North_ dí,?s(. o pr'ol".>"or Krieg. - - Of I LIli]' a ,-ista. a 3Hdiçilo OU o;:'

I' i
A

w""t{>rn Unh'ersiti. esl.á..s{: de- i·êgos, os 8111'dos e os pal'al;U_· llJt>vim:nioi' a doentes que de ,
.

Idicando -:1. estudos v.J.sahdo II ('oe p;')derão, '''-(;1', Olnir (' aIl- f"to, f'W) r;ü;;'O!l ·!'l1rrdo" ou pa- t '�ura··d?· C(lJOS. surdos e _llarali dai'�·,
.

-

.

"

I "11i' « ,( 11
-

't l'f I

t
'-' .

.

l"'.
, ... ,-:. , I .., e llH1J O (, er('n-

i
- A T�,,])ljSTRLi\L TEXT!I. GASPAR S/A. SITAticos poj' DI"io [1" eletricidafle. O

.

j ,'Ii>grr1n1a r-l'ncedF-nt" clr - t .LI. •

Em deeIR1':>r;ões a .iotr,�li.stas, o [j]ino,'. nã.o pafson dr:"p�!'cehi- '.8f"'in qnrili!lli'l" ('oii'1u. ))iU';! i F,1\t' GASPAR. PROGeRA BOM rRDU)OR PARA &
professo!, Krieg, afirmou ser is do dos n'07l!03 ('.ü-cnlos m,·di!'[)".

ti
sllbpLtuil" ii \'1,'<10 l' :J audição, 1'ECEI.AG}j�l. P','\GA E?,UDENADO COlUP}<�N- :SI) T)()""iyeL ,'(lr melo' (1(' im- cor:forme 1. rcportag-t'l1l t,'v,' <1;""1" 1'!l1 rn,:.-lií:o i'UYFlo pe-, SADOR. _ 'l'RAFAR l.,r;,l GASPAR. ,pu1f'['>;ões ..lrtricas . dada.s ao

.

0pr;!'ltm'ô>l.d(' dA yp.rific:l.I'. J::':n- J,' I'e]lorter, qUe preferiu con- l " �':;f'T(-hro � :10:; rn:J�r1l1o!l. Irma. (retR.nlo .. foi rb�(·tlidfj C')lll gTnn.. r;"[ll'-"'(-; tltl :illúHiJ1ta�lJ. If:-:i ��48IDo�.......�� .......��_==�,:___����........

v·e7. 'PIé' N'U·", ultiinns Do;:1"rn des :rrSêJ:'Y:>,;::, rr,clliCando_c,n n,"" ,.

:ruy"-,,, no�.'''(l{) o_ '1"r.l {'C' ee- 11- t te tl'l o. U II i ã o derr:-j.�h� ') 3f':n.O d:-t. f'Qrrent'e (-LI-:�- FO:-� .c;_�pt:('Üi;.i:::tn� .... :1 (nlR!js�1-1{J [�Uf� pod{'J)"J \'�r: (.� n :, ::;t�n1tl
j mpGt ao ,., ..,

trlea. o procespo que N1t:" sen- lllat< profundamente e f:::�i'J'- �·'·",rl!P? 0."'1 [I.� mnllJ;:.:a.�õ�O! p t;;- D de Florianónol.isdi) r.':-!1:d:tdo \'i;-�'l iY""lrOnt-"l(' lr'"n

I
nbr Hln:l oninl�J) p.1�i�, 0;1 rn��- t,leU': ':'I� rl�lri->.; :1(J e··,...··:}rn n,-) i

• t:!fI. • ,.,
mr,.1) rl., r'Y)'j(rtI' elf't'J"'oclns a.OS lU'·H fi1Tü0 fl l'(�;,ld!�tn_ .�-j:... i) dt"_ .�I: ;I,'h;;l' :1 fO�',ntll� ('1- i
pontos motores e excitá-los . .A. Nã.o f.p tl'a.ta _. "C1nn (·"pH. O:f'.'" r H'n i��·,·l. ,,"ri� r"':1]c:ilP1" i FL0r:'L\.NnpOLlS _ -

1:1<['·-1
,. n P0\'<) d., Hio

_
Vermelho fi�

grl",nde dificlIlclad(' da ol!".<it.ãn car&!l nlg-uns do;] médiuos �ll- f'n; "1 (lU" ";"Í1 l'c,mpdi[ll'. c;f'm ridio:wll.- f'ob n pre:-,i,jpnf'.ia eRram d:vf'ndo assinala;dos c
é ]oc3.1-�zar sobre o celehró. o _I �'\�j.uos --- étl (·nr�. r10. p/'r-ir.n1"t,.... n····,·-.Ii!�'· ,H.�_, "lr.'Ans. :1 fl.h.l de- do Coro,�"'.l Pedro 1..0:)1"\3 '"Pjt'Í_ j :nt"t},;Ii-'::--n·l':ri� ..:;erviçOR,
ponto rnpnz de l'er-ehpr as lm- ('Om pert.\l:rb:1.ç;�.,� p;�icí)l')::;i<·ns. "'ffio n" fillr)'{'"q .

o n'11;:: o :li"rtó-;-, ([" í

��;�'-(\�'l \-:-�;ital.
l. .,

'-I
E)1õ1born não fosc';:' lii"ll{'I';Oil

�-II!n-ltlC'a ('1-e ol�-JOSfjlWJquN' TIO! '1. " iJe' :·,1'1'!1'-:1. .'

.•.
flue [lUn:, 6 C()n,llm Il:-'() ,,', ,·,-.:n

() 1 s.U ffin'< e01:1 a,:. d;·!!; l.i� J

:1.;:'Tnli:l("e",S pní;tíca-: 'o".,,;!l I (llrnDOS. NARIS

r�:)r;"':I;:f;·,,·, eh . �i-·;'idlf,r"l.] II H,�RGANTA

r.l�n:,r��t�1\1 Oi:' �'l'. 0.._ i�_f�-:)t:'_����.() f no
.1.' (,·,nn (' .. llab.t1l<".

"".,-,o'-Ilf' ,\\,'·TT"!\NTHH.GO"rIl t «rr,o (l1 r,.(1r"·:in.izC,,!�li) do:" )... iLSI:'i ."'- _. ,

dif'('((,rins tlislrii:l';; r tio lfll""'�- �\F,Sj:1íente d!l Faculdade de

ffil'ute (lo alíst:ll!l:-nto "leitora]. ()I,-lfUiCina da UIlIvp.rsidaQ,il

.l.plll'nll, aínr.'>, 3 rcpod_lig<'m -- do Brl\fill -.-

C]ue 'Por sllgesUio (10 jo"n'tl'sta f;ONSTTLT}.S:
Btl.1i' t1. Ppl'plrfl. foi eSf'o!hi;jo o

f'orller"iantf' A·','.cm;o ,\p,,"tolo
]11}·f!. rr·nrnS"'ltant� tI •• oil'E-t6-
rir. nmnic:p3.1 junto :10 diretó

rio di:-:trit.al dos Ingleses. ern

:-,ul'JsC".111ifíá.o do �nudoso vprea

.101' Jnrh" do Vale Pereira (Ju-

....: ",') ., "; 1''''' \'1' \ n!: 'ro-

( '- ,'� ....-» . �:"l7 .. 1 -.,1::1 .... "

')õ- -1 f\ :_'
n -. � •.-. 1 '

.... i.... (,. -, T··· ri I:" I r' \

'Ir':"'" j
fi.

IT'· iil\.r�' .,"., "':lr. '�"'11 .' I,rl,'� 'i-
I' I ,._, .• "';\,'1 r.rio··,ii;,J

.

i.',-l("";"íif':J:
.

. , �, , ',),],)- .. , 1,�j·"I1.. .-'">1' II � '-I 11 .. 1'1 :"1.n" 1:"1-=-; ralJ� I
I1ln:� lir;C-1r.l. 11(:ti";:' l,'];'::.:raf;,�', j.\-1 :I� () J,,'{lq}'j{) ,.-1,:.;,-,,- n·;t fl"�

ruo, 4- (l'.f"riiHonnl) -

I fe a Salvador arlip.ul:lr, jH!lLn·
O "Correio d!l 'Manhã,'·

ínfQl�:tj
mC:lt'e com ,os r.ole;;11" b,üano",

qUe n delegação estudantil �m(l Il. .Candidatura Edll�rdo Comei'
.

.

'. teve fria. r(',�enr;ii.o 011 m(;lho�
-

.

1'.
n!i;(} foi !H'm réccbida. RC\'C'!a o

�� - ..•.�,���� lori-ml qU3 os colegiai� procll-,ra.ra.m f:'vistnr ..... (' cnnl () r-nvpr·

ESTUDIOSO. A CA1\I: I [1ado1' Mnngilbei]'[I; 1-·' f'f�pect:l-
I PANHA AGRARIA N}j- th'a fI" ('l1Contrfl.r ItnHL bo� �f'0.

'hi(la, ma.r: llun;p"ORú.S ,Ufie:t]-I CESSITA DA TUA VA- (l,'dcil fnr,"lr.1 nflRLCls lI" P-lri'J
_ I ltIQSA COOPF..RAÇÃO!

- :� \1
...

- .• , ., .. -., :1;." i. I ,'1 P "('"·1,0,\1,,,_
1 '-'; ., 1'" '.,� 1'\1 -,.. '\ (1.., '"' ""'" �," ... -. 'I- I -

I.-,_ 1, .,-1 •• ·.., {", '.lP�r:: ,.....,l\i�" �õ.-'"I�-
f-I, 1""-3n :-''-' f:·r,1:1 Yt:lllP·"'lrnenlC. j
.' 1 .�- --'i � ·,·'-.r'-' -) cl.� 1),,1 ,��., .. , üll t

HOnAF!JO�
Das 10 às 12 hora!!.

Das H às 18 hC,r!i6.
CONSULTOP.IO: - Rue. 15
de Novembro, "·12 - (Ao

I lado da � SuafarmaJo ) .._vnlrnücr.:hü,q ,'1 in.-f.t.hnc·'l. p'(',;-.
bidos pejos coleg-ns, r"'.vf'la I)

('arreio (1:3 Manhã" foral'" ill

fonnados d;; quI' o� (·omicios

"''''--.e. i;.",:·.� "-, p:1J'tr'. :1 pt'nh f';r.10 LoÍtlê), a. qu('m a vilJ
Un-;I,:q, f'iJ,,"\,-.,j.�'":_
()ll'Ln,l" ""� f:,];1 rir, Í'11�·, d.:,

"
f

• -- - - --- --- --- --- --- --- - - - ,_._- fi
('.,"r,c- 11,1'fl,)F; Oll l·lar,'l.lit,i�os, ,

...� .......�....� ........�4fiiIiijJo-""''''''''''�'_'''''''''''''''''''''''�.

�;"':;::"';,,�:::·'=�:;:;�::;;i��;:: I! CARTQ��NPrI fiOAS fESTAS :
�l\(!i""'iI:-l. fil'r! nücl .iCrl1 iJl'nhu1tl" .

,.. .

Scri" "B". 32 del'cn. sortidos, 100 <:. envelope Cr$ 35,00lllJ1d!l,.,r·nio O�N.l.l1l"O P "" "'-

•• Sé ..e "LH, 10 desen. ; Drtidos. 100 cJ env()lopes Cr$ 78.00 t(l{":l111, fr(,fluflnirn.1fl-utt""l, 11.'�ln .'-'.':1-1 L GA.RTOEB DE BOAS PEST"iSJ d"brnd.ost;....n·1í·nLo p'Hr, ..... , ... i ,'vü. p, � 1!1)11IÔl;:l� ,i tsobre "., trnh:l1hos do nrnfe"-" Série 600, religiosos, 100 com envElopes Cr$ 125,00

t • Série 600, 11 desenhos, lOn com envelopes Cr$ 135,00

t�or J{rj{l!�' 1110S fr.rrl, nilrCTI1

que nã.o é dif<sO quP pe trata, Série 500, 12 desrmhos, 100 com �nYelopes Cr$ 175,00

nos estudos em apreço', ,Spl'ie "L", 6 uesenhos, 100 com envelopes Cr$ 156,00 C
•

POSTAIS NATAL, 100 soriidos Cr$ 85,00 .

t
POSTAIS HUMORIS��:éri� "L�', 100 surto Cr$ 38,00 !
Em'ia-oe pelo reembolEo. album mostruário com 90 cartões. I

t
.

�\
_

8 sCfo.f EroiiitájeióPOr cf ôoo"éorü
à

ÊrtÔ- J'CAIXA POSTAL N. 3708 - FONE: ·1-9239 - RUA DOS
!.NDR.WAS :"!. 32 - f>. PAULO

._-----_._---------

._- ,'.�
PBCA ESTE LIVaO t. "I

e 'dr-ma:s mani [estações cnl'on

trariam O',Of'-�''\!'s por rarL"
nn:s autorid"d"� baia" ....s [' s(,-Imente depois de muita:;; pon
derações é qUi' a rea]ízac:..··' rl - I
"'.-n8(1 � O-;"''')"'!'"'r) -�.-.l�" .... n;J.(1 ,1-

um eoroiei/} p·�6-Eàl1",.rln {'o_

T""'r;S, T'l'l11 ll,\('''l de _edlficio BCp:

BO, mas, mesmo assiln. o ,'0-

micio tev(' ótima flceitaçán.

r--------------�-�--�,

! ;�""dia há--mais'KolFisiio:
• Claro! O crem'e dei'ltal Kolynos ... :
: limpa maitt � :
I agrada lnais ,
� '.' rende�llig! :
I.

_ McC •
L-r------------------�

. f

• «l PII- - 1)." tII.DII
,. .;

ó!iII.U III1IIIttIaó'J2II!aI .... (� �lií.r'!1;

Uzinas ChimicaB BrasileimSII
CAIXA POSTAL, 74 • J�QOTICA8 ... 1

f &e\ollda. de SIa P,uJo. - lIti11U
,

'

. '

§'IUIUUlIIllIlIlIIf111llIi'IfIlll'IIIIlIIllI!lllUllllllltllllllmhlmhfllJlNII ª i

:;::�.
-

Or * PauJo Ma'�a ferraz
-

==� I �'�l-�-�a-
.
.ADVOGADO - j .

;:: = I • '.....

_= =_- 1CAUSAS ��IVEIS. C01fERCLAIS E CRD,nNAIS
-_- =
::

Escritório; Rua ]5 rt.. Novembro, 389 - 1,0 Andar
_=

.::
Residencia: rl.ua 1.5 de Novembro, 1:393 - Apart. 1

;::
_
-

-

inmiiilHiI'lliliiiiiíiliiiiiiiHi'iiiiiiiiiiUfHiimHiihnlliiiiiiiUmmmmlf

Úrif!(l. t�.ff·..

'mxA]l.n::� DE J. l(H'on: :"'ífili':' lIfening-opóco, etc.

li:XAME DF: MUCO NA8AL: Lepra..
Lebhm3nin�.F!X_�J\..fE Dl� f'l);"RRA.: rrrnnnDp.nl�:

�.•Um:
.

üE :'!lJC'O 03,.."51'"2TCO: fllneinnfl1' dn

üigesti"Jn,
;ULTUHA8: dI} Pus }'::"p;:rma. elc-,

DETEl\1TNAÇ;;,O ']JB (�H.l'POS
t.r· ...... c.fn:::iio fr� }��"""!!'1l� -?: ,'!f\r.;'f"I"'.n.

J\ nl'didn MICRÓFOTOf1RAFLi\. ql)(l.ndo fôl' nec<Sêsário. _.

4

ITrLLI:1GEU' . & CI ....'1' -�. Ruo. 15 de Nr:r\-·. --- n� 588 -

Fono'> 1201 ----,-- EL!.il\iH;:;··\� f\ l' ---- - Sr."' .. C".1�.ri"",. ::
�Eijiiíiiiíiimimniiiiim!milmiiiiHimílliHmiWmUmmmmmil:

SA."·\G·U:ENEOS: Fa.J'a

pretende a(lqnil'il' 11l1L� "a11<'II'_-t in! piro?

pn:;za cOmWl"l ii -In.



��_G_ab�r_ie�1_D_'1_"_IJ_U_"_Zi__O...._.......;..__1
'e Este exercício tem uma. tn-�

. !flUenCia
excelente na circulação

do sangue . .li com efeito', na, imo-

I .

bilidade que as veias se üiatam
_,' .lssim q ur: LU"'1S €SCIl!Oil. o 1)(1.· o 1:>.'/'a8, Frirei cOllfo'l'ine' pedes,

I
f! o emplli'1'O'll par« n portn, ele eenipre. âe modo violento e Ü'YC'-

JPrOduzindO
as varzaes. A mar-Na Espamh.a.; n-u.ma corrida. «e I

to�.r{)s é [acil reconhecer os a-
rulh.o ({;;s '1Y! ulet.as, nbl"Íll logo o., Hei de e:�l'tll.sá-Io; de 1ll<1n.flá.�o eO'nleçO'u (I soluçrcr; mas mio, pôs pTimiVel, cha, contribui" . para o bom fun-

me-rica.nos _ eles scmp��e u1:acio- ,On08 '!"8I1,�tr"I08 f' «rtiente«. e111/''''''((, Eeta casa. o'··t,l«.; meu fr- reststencm, E logo a. se!Jlli.1· e ..�· LUGaR arirou pa.l"f!- fi- mãe c:.-m ,cionamento de todos os orgãos:
i t'o/rt'lulo-os pn ru ct p1'1'ta o nde o lho, tua, tor/in]!rl", E�·tâg

an.,
C1ltOTl quando a p07·ta foi fecln- um gesto de carrlJsco: I ela regula.o ápetite.,·8, nutrição,Pa.··l'" (S.F.I,l - O COll'''TCS- num o touro.' _- Normnn Ro"s I•�" •

'! í'·m.fÍo ia aporeccr, v; ndo ? a« a, chni:c, Ficou nlí do ,1ttro .- Iãscurn. s6 o ch(Jl'o dele! E'

t
as funções digestivas,se da Assoctaçâc Nacional dos

j L II tose! I dí
.

d1';;('1,· 1'0810, emagrecido pela �V' 11<'([8 lC oseia: em II ,;no: 1'1),,",. ,Iado , vento (/0 nortal . solu çn.ndo (Conclui na 2,3. pág.) (Letra:8) Um me 1CO isse: DigcrfmosPresidentes 40s Conselhs Ger.ais I t
_AS"'TIAI, DO DIA I

t rim.en.ta, deuoraao l1cht feh,." ..

· o,
da FrJ.nça examinou (} relatório •• .

E I
. • I I

cheio de: er.1Jill1!W{., avermdlutda,ç, •..
_. ,.

,TPu., 8a-,. JH. ,,,gora mC,mll.').sobre turismo, apresentado por
t '

_ ·'.r' tOl('01t 10(10 !Im "1' de (Un'" :'!l, rcpe 1''1. Ci·H com nina· ll1mN-
Martel, da Haute Savcíe. Este por Huga, :':'v. anu ," ,

• ,'. f ,_. ., ..
'

qua &i de [u.ro r. _4ga,.1'0" ('0111'111· I, lI( 1,( m .• ,.' "ou guendo·,�e (:0revelou que o tur-ismo atingiu

l�il.a71leJltp. fl.� nH;os de ,'tua /lI/in. i Ieit o "f[Uf'j'''�)ld(} eJiljJ1.tr/'lli' fl ml((�
este ano um máximo- jamais Sábado. (Í de No�en�bro f1l'11fIrldo 1'''111 ,'u::" 1'",1('" e (/,11/11(."- 1)(/1'0 II partu,
igualado e que são numerosas as tânrt.e p"Rsag!ll, n taveee curas '.

. ,

__ Filli1, filho, JIÍ, imer!ifltflmen-
repercussões favora,veis sobre a por r-,lntl'il'iclaae. [lrandes desno- )(/nte: te•....
situacão financeira, Os Conse- be7'Ur,�, fllld.a::es 'in.i(';ant·u ..�. no·

_ "IOll,·/'t"j ('ll'!j'O'''',' 1IfTlll,ln-o D
-

ll" "', {ofiel rt]1f(n?Ce11 no paIl111<l'I: .. «-lhos Gerais·' deverão tenl�er pa.- vos h,n"-;:01Itf"S pm tudo, Rnge a5�. f'mbO"fl! Niio qll"1'O ,,(-lo, E�tas flllHi/'!'flntÍfI-s, """ 1(/1<1,,[(18, E, .. ,.
ra organizar o turismo na bn,s!', �unto,� mi,litm'c8, jlldicia'i,", tm'n·

.?sc1ltandot Silo í[lIel'O 1:é·10 mai.':, '1011 }lol,,-c grl1'oto imboabl. r:om
departamental. facilitando a

J pf!lltlco", I,utas p07' ca1l..�a,' jllRtas,
"t"'U"l m(ll,�. r..<!(Í.g esclltalld(l;'! uma r-/lOnn(' ef1fll?çn' lJClldelltp.construção de hospedarias pa.ra ,i ·manhã é benf'f-ic-Lrrãa pP/a Llln,

�1.8 pala:t'1'ag ,w, {·stmn.'lUlrl1'anl Tinha 1i1IS ,.";)f'lo� ·t-ú:. loum"
a mocida.de, de maneira ,a. encO- lJile gO·l.'fll"na !lrme,'08 de rJ1'imeira

cm S'IU! [/rl1'!lantrt. ióufocado pm' 'I lU: ute' pa,l'''cirtm b"(tI,,:Of<, Se'lM; A bela soberana da França cul- gens lnteir3.5; con1 frutos, ca.sa.';, I pedraria,
, tUI'l'''mo TlOpl11ar " ...

artell·!�o,,!g�id([dP' [innid! g e. ·!:i·ngens.L -" " t' h '
..

I tuou <l, vr�;(l.'<J.e fanat'l'camen'te, 'na\'!'os a vel� s'o.b· l>e·nla,..es re"ol- A fl'lh�·de Maria, Tereza. d.Aus-rajar o " L'
' .u. ",.

: <J, .' 1I1n fW..8,� .• ne ,0,%'(" a1)('''' 0·11 )fel' oi ON el'llm ',OCfW ninl'í 08 {11m � �.' '" • ., �

acresce·ntou ainda que o turismo O.� l!n,gc�d(J,<; lIOJC, 'ILniCamelltfl
l'o:mVlC'lIte a,� 1nâo,� 7I!atlJl'llfl8, e [,()l"dc.jrlJ, (: /lfuitll :!FlI"S, ('om dedicou-lhe rito!' que atingira.m ,tos...

·

. Leona.rd ins}>irava-$. nos tl'ia fEz L" \ . eôrte france3a um
=deve "er iniensHi<'ndo na Fl'an., 1vmrlo d.i.sereto,�. podr;n'i'l I'pitm'

80b1'l1 8e-!. pAi.to (I crtmisl'l p(f,/pi- í ngns cilios cla1'OS, I. as raias do ridiculo e do exagel'o, [ acontecimentos ,da dia, para .criar
"a ult'ra nlarl'n'l, .r.r.,,·lIi.o'l]s, ,,1 forhmn é TJlJ81>it'f'/- .

"ri I TT A co'ne francesa de enta-a frl' oe. n'ot,·"OS de seu'" penteado",.
_" _. __ _. .. _ ._ ._ _

tm'a. l'n:1'e.flbl'!I1".o-se � ca a. c.�-

I Entro·tI sem di;;;m' 1!1tP'!. 'J m.a· 'c., • ..; ." - � �, .

.. - _ .. -. -.- .. -

{m',o, 'l'mha II 110('0 mChrtrifl, .f"

IPfll'1i118iH.
fil'(iJ'f1.·lh., fi fula. JlIa.<; voh.e amante <lo' esplendorusls 'que exigianc o auxilio de gr:>.rn-

I) 1" r "8 e�pi1l1!f1S ri!"l '

r I / C} te P'" exterioridades, serviu de estimu- t pos enormes e r�gidos cosmetl-p,;,-II1'·� ANI,T'ti'J'RSillIOS, C;\.SAu,IJi::N'l'OS, em seH- li ·f:<'.J .•. , , .. ,�. 1'P.·"''''fJ(1l os.,. Ilf).'< '·0 'o,, .. ,.,- lo a"s .�ua�,. nlO, !2'nJ'f,'centes e�,t·ra.-I, nos, ASSI'm, uma opera. de Gluck tornarem tão f'idiculas" .
•"1.l".'1 " �'J • -

t1'i('(/!ulo f01'mo·ram. pallwlZ(I" i7f1dog 11"/<' "O'lI! '''"fi e "e"[lW .0 -
,_� ,,_ � •

imtizn.d" ou fj119Jquer recppção em sua rp.�idenei:J" Rolidte
G/{),qt({.� que' c-,m O,� n"pelões .w; CI'lU3/. Parou no meio do (/.p .. sIé'n- \'ag-ancias, aos sell'� aIJslú'll'Os ca-

I fez surgir o penteado "Ifigenia"O,.s behidas preferidas pelo tf!lefon.e 130(j. .. .

h 'd d f" � f ne
,.,.

En.fn:llfl.sfJ a domicilia fendiam e ,.flll.gnz·,,/!'f11, to, fI}Joi(/([o 80lnT fi" m'lI11'tas; ir- prlC os, guarnecI o e lLas negra". u -,
,

'. Cereal,"lela Catar·ll'ent!>e A. mi1" fl(�i<l tudo lJ{!j'(( (l.c<//- )'C801IltO, afIo alisando fico' ne- Rendi'l. honlenagen� á ....aida- nbraO,'s. com um crescent.e de

Dia-Is. � , "" mrí.lo. '117111111 1'(18,'0, SWt perna. direIta. de def'de manhã. A ca.nlareira.-
nUa. S, Pa.ulo, 9_1-=-._Er�_ _l'_l_'.:�!:_�E�Lb::.!��.�EJ.L_SA. Nela, /lao. tnl!i.I/7w, Til mio {o/·frt. t' ('w1fl., IiI/h(/, 11m ligeiro mór trazia-lhe o volumoso livro Quam"J Luiz XVI foi \'a,cina...

.

_,,,;;;;'::�':;;�:'::;':;:;;;;';;;=;;;�;';;;;;;;';;';;';;"';;;;;';;;;;;;;';'';;';';;';'__B;;;;;;.;_I (tl"IJlO!' l'(,'ce.[Jtf.pel. de amostras� onde figur:avam re- do, a rainha o:-;tentou �obre � ca-

IJlIc(ts disse 1m)'" ,,'11ft 'lHrte.: talhos de todos os seus Yestido t,eleira e.nol'me os poufs de Ii-

d toses
,- que é 'II/e "",se f[.lclj(l(lJ 'L'do jJronto::, para que eb pudes,,? noculation. As cfl.heleiras d9. rai-

erln!:l f(/�e1' rrr[ili!! E.J:Jllll,m-o! QJl.C1·() escolher a.s toiletos do dia. Possuo nha e das damas da côrte atino
U ., 'file tn I) mrll!eLe,<. nn hom! Esfrk, indo cent-enns ce" vestidas, é (Le giram tais astronomicas propor-

. "sclllr/lldo1 .Já! .

se prever a:lé que r;onto a esco· ções. que el.::I.s se' viram obriga.�

d Z, e D(}ltie!. Co fIIl/i'6P.1Idn, e nlhrm Ilha deveria ser difícil e dEntOr,.- a, viaJar de joelhos nas Ca.1Tl19.-'

a p o 1"11'(1 (t lIIad'/'astn (l'lC já sc Im'a.,;- da... Trímestr?,lm.ente enco�enda- gens,

U !f, IIIT'I'fI. E tã·o "l'!l7,1i(!(lnt,· ..� (mon, ús I'··t doze ,:esbd?s �e, fantasIa, do- A terceira preocupação ma.ti·

,�['11" 017108 ('fllf1 P/n não tCl,e é,- ��.} de cerimonia. IstO sem conbu' n"'] de Maria AntonieLl, éranl as

311t".h iO" '''ICn ,.,.,r(w", de Il-'(I·,'
..

";·okl?cia, Então. '05 que eram feit�s alem �essa joias. Possuia centenas .de cole

U II 111 p,'<'!ri(el1r!o na ((,ri la 1I11L(L· das mn- cifra norm.al, E ainda. haVIa o� ções, eOlltraÍIl, dividas cspanf.O-
Idos, Dmlip.l !c:J eom, a. mão livra xales. fichus, rot�pões, coletes, cin-' sas pl.ra adquiri·las. Gostava de
/")1 !IGS/O rle riegespt3ro e lanç01/. tos, luvas, meias e saias de b"j· escolhê-IRS de acordo com, cad(l.
li III 'lI/Im' l)(Jr(l.::: lJlil'n a W'('fI, n, xo, vestido. Enchia. os dedos de
('oiltu rio (l[HI.�(!1!to, Escolhidos os ve:;·tidos. a mi· aneis, cobria-se de dia,demas e I

A rJllele OlllW' '1l1fTirl tli·:r:,·: nh3. l:ecebi:.l. Leonard, �eu cahe· correntes, pulsCiras, não esque-
Estol/ f'om fonte. Ileil'eil'o o�icial. SeUS cahelo!; v�ra; ccndo as fivelas dos sapatos e os

.' �'IiO, /lã.o! .Nire- lhe dÔ8 }/�.t1.a./ I
V:1l1l entlJ.o monumentos, palsa' leque� de va retas fabcantes de

COlVIER.CIANTFj. PA-
_. I/OS'"'' (( !l/'/fro' Lucas (/,IJLttlil,'

_,_...... ...,..-'- .,-_... tfo-."" '1/(1 carnfl (' impolldo ti. po- í�,'-
TROOINE 1\. CAMPA- im' mil/li,..,' sc'u c(l'iJ}l'icho ocl·ien-

.��::::::�::::::�:::::;::;:::::::z:s;:����:::::::::::;;:::;::;:::::::�:::::�::::;::����::::::::::::::-!mI NUA AGRARIA, N.-iO' lo -. JVf(r/rt! Bola-o prm!, f01'a!
.

r EXISTE OlTTIW �rEI0 I DaHid inclina]'(/. p(wa" pei-

C· B··
.

hPARA U�'l EXITO PER-
to I! I'abpç{j)'ra wsar!{!,; fi tremia.

Ine use·• 8F'1I,� 011108 jti (/!101'1l cheio,,, de
�

... \lUANENTE! ·llá!71'iIllf!S, Qi/lllldo " ma(/J'rMfd, lhe i

-------- -------- tfJOJlSQU U1it(( d,' ..... IHf708 110 Q1nb-r') 1
I
I

,------

I
I Pht,',a 4,00. e' 3,00 - Balcão 3.00 e 2,00

I Anlanhã•.as 16,30: e 20..15 horas,

! ..i�::�;e;�h=�;dW;�;;�no ;;�ha;;':
i (Impróprio até 18 u;nos)
I O mrds s"n�acional e emoc:'nante filme \le mistéril)� u.t� hoje

para telhados 'e paredes I feito! O te1'rol' guiou �etts passOs pelo corredo!' sinistro:., o

As chapas ondulodm poro cobertura da telhados e po'
amor levou-a n. descobrir o, " "segredo (ta portu. fechada", ; ,

redas, e as chapos lisas poro rS'Iest.nlBntos, fórros a div;· �l f' Snpet' prodnçiio dá Univerl"nl' Internation,(, Acomp. Camp,l Na-

I'
":o"'.....

.&iA�
..........-......

AC�L�'N�AIOl::CO""AAO""
......;-......

AD'!YAE�
......

...r...;.:;oerA....!�AH�OS
�......

,./';I i
sões interna., repre;eotam um material de construção 'Il,� cional e ,Vamar Jornal. P]atéa !'i,OO e 4,00, Balcão 4.00 e 3.0C!de alta qualidade. São incembustiveis, inatacáveis pelos :1 (ii A' noite, ,pJ:néi). numerada., Cr$ 6.00, .>l
insetos e agentes atmosféricos. termo·,sorantes e incor' 'l!l{ Aguardem';

- li)
ruptiveis As c;,apa� EtNnit podem ser ,errados e tro, I � lif� , bolhado5 como a madl'iro

..

: �

i NARIZ • GARGANTA II ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S. A. j ;:z.:.:._----- -�- --

�-fdo Dr. J1rminio Tavares §l I�
••. �=-. Ül:�?�Ü:]:���s· Irt•F.--ÕE·'f'.!J?�«�IA·I�Jsê·� l!fP!!1çõ� �.E, ..foT!S���!.nmdo08se paro, a nUA ];') DE NOVEl\ffiRO, 8 '''''�.

,1135 - 1.0 andar

§IlCio.. Mercantil ... Victor Pr()bstl t ,l·nos �

FOT��All'lASl\<��::�Ç&ES
- 1'W

t.. (Edifício novo e instalações modernas)
I I i n1la 16 de Novembl'Ot 425 - BLmIENA'U., ABLUMENAU,"· Rua 15 de �vambroj 597 ,

• I ,����ãG@il!W��g§§ê�N... ESTADO DE' SA:N'fA CA!AR1Nà I i
,. _ _ _) _ t

--_ --_._- -----... -.--.. �m:���tiiN ""t--:B'li"-k-lfd*·-,n?::tti-t"JE!lS

'Vida
���

A l'fIlJLHER E A POESL4..

MAIS TEMPOr lA'
f

NÃO
Já não é mais tempo para. te chamar 'ainda,
Não quero mais embalar este sonho:
Assim o raio de alegria não durou senão um momento

E a dor infalível logo voltou impetuosa,

E depois a bruma já se levantou a meio,
A rocha esteril exibe o seu flanco nu,

Onde o sol e os ·primeiros olhares da, aurora
Acabaram por adorar suas imagens nascentes.

�.I'. ':'.,; ,.

Mas na memória fiel da minhaalma,
Tua sombra amada será eternamente emocionante
E Deus será o único a reconhecer sempre -

O asilo abencoado que abrigou minha infância,
Emíly Bronto

-------o o o �-------

ANIVERSARIOR

CURT HOSANG
Aniversaria-se na. da.t.a, d!� hoje

o ar; Curt I-Iosang, residente em

Timbõ.

-,

Curiosidades
\

OTIn-IISMO
_

..

",. " �,

Honoré de Balzac tinha o há- ,bito de fazer projetos sobre pro
jetos, Desejava €screv(r cerca I
de cinquenta comédias, outro!tanto de romances e dramas.!
criar renome universal, ficar mi
lionário, casar-se e ter dois fi

lhos.
'

, ! '" ;'I� �,�,:
-- Dois filhos é o que desejo

mais!".

Conselhos
PARA prolongar a duração e o

viço
.

das flores deve-se colocar

na agua do vaso uma pastilha
de aspirina" cortar as hastes das
flores e mudar a agua do reci

piente todos os dlas ,

x x x

PARA que a.s formigas não to

ruem COnL1.. de seus armártos,
tenha sempre, numa vasilha, um

em
Pensamentos

- Mas -- observou um a.migo
- ,até conseguires realízar a, pri-
meira parte do programa. estarás 1
com, oitenta anos, no mínimo! !
-- Oitenta. anos". - diz RO'

nhadoramente Balzac - Na flor Ida. ida(��"I!
pedaço ll'� tomate,

Turismo
França

c u ra rapidamente as.
outras afecções

Bacitt3Cin,
e
Efeitos do um
"\.Va.shington, oi (USIS) A�

• presentad.o no Jornal da As�;)-

experiénchs, recentemente 1e- cia.ção l\f';dica Norte-Americg,na..
va.dn.s a. efeito nos E:sta.dos Uni- De centena.� de pesEoas suh·

dos, indicam que o "Bacitracin", metid,lS it terapia. com o bacitl'a

um novO anlibiõtico... eul'<J. l'api- ciu apenas uma Re mostrou al.il'

damente :'c" deL'mato"cs contagio- gir,t à re'·J,ção da droga, Me"fio

<"a:<. impetigo, " outras afecções. assim a. reação foi bra.n!l;a. O

da pele, tais C{)lUO, a, a.('n.�,

fU-j
bacitr:J.cia pode. apa.re�tenlent::,

rúnculos, tumores, 1CtlOse. etc. »el' elnpregado repetldf!.n�enT.e
O antibiótico, ::,piíC}ldo �Qb :l. !'em. que cause hipersensibilidadE<

form'l de pomada, cura. o impeti· a seus efeito:>, E' p<Jr essa raLlão
indicado com "::mtagens sobre

as sulfas e a penicilina, no tra

tament.o das a.feocções cutãnea�,
O ba.citracin foi descoberto em

HH�. por um cirurgião nOrte-fi,-

! met'icano. num fungo encontra,do

I�ESERVE; REU LUGAR num osso infectado. Segundo os

I no I (estes. o a.ntibiótico é tambem

I EXPRESSO :1: '1' A J A R A i extrernamente eficiem.e no trata

I e \1aje com s'ôgurançR. de I menta da clisenterh amebiana,

I BIllrnenaU;1. JOinvlle I diminue a duração das sinusites

I ,., g ê n r ta: ! e cU!'a as infecções nas feridas

_________ . . ._ abert.a.R. Est.'i sendo agora expe-I

[;0 em ·iS hor:;." a partir l�.1 iní

cio do. trata.!Ilento, diz81U os nlé

dicas de dois hOf:pitais de \Vn.-

5hington., D, C., num relaJório a·

» "" ......, ..._'"'''��..��� ....."'''«.,;1.....�,.�"".._".� �., .."".."�1

I cp RO G R E S SO' �I#
"

! Vollroth & Stueber .

f j
$ Enearregam-se de: $1
$ ESCRITAS AVFLSASl. (nwsm� �tra�'lda�) i' � ii*' ABÉRTlTRAS 1<: ENCERRA�n��TOS DFJ ESCRI- �.$ TA� ,1
$ REGISTROS DE FIRl\-L>\S '$1$ CONTRATOS, AI_TERAÇ(»ES DE CONTRATOS ;� ,

i ." DISTR.A'fOS DE SOCTF�Di\Dl;:S CO'MJmCLt\IS � Ir CORRESPONDENCM. CO]\'IERCIAI, �

! J,EGAJ_,IZACÃO UE I,IVr.,OS COI\IEIWIAIS, l<'IS- � I
$ CAIS r� DI'.: EI\-IPREGADOS $ i
$ Ganhe. tempo e dinheiro confiando os seus

:!í
!';erviros I}Qr nos�o intermédio <I

,

1
- � C!, � �

RUJ, ];; d� NCH'f'mbro, fi-t2 a .0 �ml:lr • ,�nl!l n.o ;) $'
� (Edifício do Banco dNC01}) $

. �..r..F"""�..,I"'..o""�...................:r"""'J"..r..r.r��"'§p..Q'J��.;.::e •

.

O
.

mêlhor dos esportes,' a Inarch
Não passe todas

Consagre algumas para a. pra

I
ttca de spor+s, Se vocl não cos

. tuma frequentar clubs, se não
I possui os equipamentos necessa

.

rios a a.1guns deles. pratique o

melhor, o mais,simples dos spor-
ts, aquele que é aeeSsi1;eJ a, to.::_
dos: a. marcha.

Maria·
cultoo

'----�

Contraía' llivi'das fabulosas para

novo
rimentndo, ;;oh a fonn�L de inha

laçüt!f', pa,nl o t.ratan,,�ntQ das

!'i�usitc-�, O produto foi l)Osto ii

'�t'nda soh a fôrnla, de unguento�.
p01ll3.dns e c{q)�ula!i<

i'i,15 hOl".lSHOje ... ii"

II' I Phillis Calvert - Ja.mes Ma.son -- Hugh Sincla.ir. em mais um

filme dJe 3, Arlhur Ranll

i I "Eram irmãs"
I

M1!lDICO

AERO.sOL
'A ultima. palavra no trB ta mento d�s BRONQUIT1!lS,.

NUSITES, RINlTES

Seus beijas eram. unta maldição ... Seu amor um eterno tOl'men·l �
to! O dra.ma forte (Ue uma pai.;:áu deva.<;sadora. O filme quelficará. gravado nas almas sensiveis. Acomp, Compl. Na.ciona.l

� Fax JornaL Platéft 5,00 e· 4,00 - Balcão 4,00 e 3,00

Amanhã, às 1<1 horas
Richard Dh -, Preston Foster - Patricia MÓl'rison, em

"Cilad.a tatldica"
Superior filme' dle aventura.s e pa.ixão repleto de .a.ção e "sus-

.

lJens�". Aéomp, Compl. Nacio'nal, short a o fina.l do super se- !
:

rmdo; ,)

"O cavaleiro vermelhou

Chcipas onduladas e

CIMfN.TO AMIANTO



fundo",
4

OS iI Quando os elementos convo-·

..

cados pela· LBD, pertencentes
aos grêmios daqltÍ, mostravam

.

mú, vont(1dc para se locomove
rem a BlIunenau afim de par
tioíparem dos er i aios da Sele-.
ção, sempre rocebíam críticas I
e ssvérns advertências de n05-

.

iacrônica.
Afirmavam iHes, que, sendo,

corno evidentemente' serram
prejudicados pela ortentncão,
só poderiam acarretn- prejní- Os ensaios foram l"e multt-
205:: e dificuldadml. à f'ormação

"
plicando, o tempo acelerou 'sua

do «scrntch- da LIga. .

mari;a e veio fir".1mente a con.

Sempre procuravamos nfa.s- cratlzação da cuposts conjectu
ta,. ésta suposição de 1'3, dos clernr-ntns de Brusque .

-ptavers» af'írmando e incutin- Efetivamente, a conclusão foi

do em seus espíritos que, se-. unânímé : Blumenau nada que!'

riam os brusquenses considera riam o auxílio dos rapazes da
dos igualmente aos elementos qui.'
de Blumenau. Nem rua ('fõnirll espor-tiva,

nem sua num('rosa torcida, nem
ninguem - ronsid"ra ou prr
i:�nde consjderar o va]ôr de
1 }' SSOB jf)gadores.
Não bnf'toll aquelas 8 (oito)

vitórias dos dois grêmio� locais
contra apenas 2 (dU'ls) rl0s
trbs g-rêmios blumenall(,�1;h:s no

('<'\rtamen oficial' nüo foi p'lfi_
Ciente vir n:'l.rn. Bru�Ql)" o tit'l
lo de ,:aríilheiro abeoluto do
camu{'ona.to:; e fil1'1hn,�'1t.;> n'lrh
l'r',olvl>l1' a necef'siOn.Qe de um

[;Jemento daqui ('f)"p,;gnar dois
tentos, domingo último, para

a

titulares - 4 a

marcadores

dos
a e de valór real possuímos.

Afóra isto, como já frizamos
-em' comentário anterior, tam

bem a errônea e apressada con

vocação, foi muítr, prejudicial'
aos elemüntus c'estra.ngeiros·,.

garantir ti vltóría da Seleção
·;;de Blurncnau .

-- corrro diz a

maioria, para que o futeból de
Brusque fosse classificado na
mesma t:at.?gorÍll do de Blnmr--.No gramado do G. E. OUm. í gUHll'", o treino, isto porque os I

co, os joguíilores da

s�I;eC;ãol
jogadores Se empenharam. sem

Blumenau realizaram quín- ram a, Sé' empri>,gar 11 flU1ÓO. 1";"
.I('ira. o exerclclo coletivo d::: ''i, a .seleção

.

de .Blumenau �.

preparando Se para a,

I
ante (te um comprnm",,'lo di,

h>\ia de amar bií em J,)invile. fii}il e alguns e:klpentos aind':C:

,P''''�AA b=.:_... ar�� :..:_�....,,:':..:'b"'�..,.. -;�.. '

i
""i�S�I";'��"I11;;�;�;";IIl;'l

-

.. .0 técnico I:<'eljz Praum, dL'Ul
t.i' disso, T-l'COD'lt"ndoú aos seus

jogador«>.;; tit.ulare\;) não chega
eanteto, para evitar qualquer
contusão. Em vtrtmle dessa.
dete,rmin..1.ção dE' li'elix

. Praum,
o treino rolo apr=sentou aqne.
1" rne-smo ardor qu!' .s,e 'ó'er1fi
ca eUI �xerclclOs comur i; 0"
jog-ador-e,,, 5" e1upenn.a.raln seus

exagero, o qtW fez com. qu",
mesmo sem gra.nd� movímentn
ção, {} f·xl'l'deio e!lU,.;.aSS'e im
[lrp<;.mo f'lv01·'Vl.··.·I.

..

'tO )nNUTO� E E:\fPATE

nau.

Ontem ainda (quinta-feira),
quando. o único elemento brus

qu('nfo€ qu;c formou na se!eçãt
«(OlíJl1pico-Pa]meiras:>, único a

liás de todos os demais clube!
do vale do Itajaí, recebia ums

bola., sem mesmo chegar a con,

cluit- a jogada, ns vaias hedion
das daquele punhadínho dE- tnr
cida blumer] lien:,,('

.

SI" faziam
ouvir por todo I) I'·-táflio m l'T'

fltestarlo eloquente da vcl'dadei
r�.. campanh:ot de rlc:!mo!"aliza-FAÇA ANTES Ul\'{t\ VISITA .<\

DE 4- n ,i

I
Anl'n:t<� mi (x]f0.dath'a. dp I!'unlrJ1"'r nl)'-él. enll)'1l!i'i-m'-' (n

trl' os torc"'c1o-:-·" nfts :l.-quiba"'- Inn(l�.�. ,-. p·,''io tiv,: n (\1),rtnni_ 1

dnf1fl: ele :1S:��:RU .... n !Y.�"T?t1(\ PO'l· !

tc..,t;lnl�T}to n. �-r��'li1-1 do 1--,,_

llnlhf) do NO:ltch') Pr!l.lJl1. Con
t-'r���:=;rD()...,1 () -- (1 llJ'lsrery il!"jr

que f'C diq!l. - not'ldo nos p!l.l
m'ei!'ensn,,, e gl·ünai.!'. mais pc-

Os acontecimen1,os foram se

sucedendo e agora. até en. es
tou convencido d(' qu('. em BIll
menau só tem valôr qllem ,:é
de casa::.

Não qu!;'l'O me referir exclu
Eivamente a atu:1ção de Félix
Prrl1!ll. :lfirmando esteja êl('
prrjurlir'ando os elementos Que
mandamos ii. RlumeTIau. Nã.o
posso y,leSmO te ... "1. certr>7.ft (le
quI' Felix SI'h () (m.ico !"decio_
nador' (' o cOllstl'lJtor de nos!":!

!

�.elceãf,.
Ele nrõT-"'io considrroll errô

r�1. sua escolhrt para prepara
dor -_ à. uILima hora - do sc

I<,danado clebede:mo. A pOlIC"::
;-,.mbientação c c:onhecimonto
r"�e tinha com os el('mentoR de

BrUflque e Gaspar não lhe ))er
mitiu selrcionar o qu" do iJOm A DELEGACIA REGIONAL DE POLIClA AVISA .AOS

INT1-':;RESSADOS QUE A "COJ\ITSSAO EXAl\nNADOr�A DE

CANDIDATOS A MOTORISTAS", ESTARA' NE:'\TA CID�l,.

DE NO :DIA DE'Z DO CORRENTE 1ffl:S.

IfC r:ão_.. A pl'.!!.tica ,L'; '·,ele�fi.o t!'Vi" a

dur:u;ao (Ip, ';0 minutos: apenar:,
_

.. cllPgnu no SO'H final, edm
::

,'l'mnntc
dp 4- a. -1.. j'�nt{l" fk, Tej.

: �dl'jnha (3), Sa.dinha (1).
= ·Par". os rI"S!"l'Yl'.'l mar4'arain

----;::-1
SduulCf'k (2) '" ,\rc:-lt1 ('=),

_ OS (.lr:\nnOS
Os quadro� trei.nal'uan assim

lnrma4}o;; :

�l
::::1

- ._-- -- --- -� -- --- �-.

lna·s II BL JI Me
que tem á sua disposição um

. grande e variado s,p:rtimento de:
l'U.U,AS PARA AVL<lO
l,IAL48 DE COURO

lliALAS DE OLEADO

iH:A 1"A8 DE l\lADEffi}\.
.

V,U...ISl�g FINAS

PASTA'S DE COURO

BOU';l\,S PARA SE1'\'1IOflAR

II!"! l\fA'LAS PARA MOSTRUARIOS
E ARTIGOS Dli:: COURO EM GERAI. -

Rua 15 de Novembro;' 745 ::
. Blumenau

.

::

If11lll1llmUliíllilílllllUlllUmUlIUlUllllfUllHll11111l11lIHHfIIUHIUUIIIt.
- __. -- - - _ - -- --- - -- � - i

Dili dia, Joinvile! I

_ .Qu:uko A: Os('ar, .�nto.
ninho I' 0;;>'.1; Paeh.CllllÍDO,
Aurf1Fto. (' .hhao; Chico, Ni"�O-1t-'H, ,J1:!1rr.r.:." (�(']mde{'.k) tei x.f'i�
ri Ilha '1" Sadinlm.

'. i
Quail.,ü. - n': - '\Va.ldir, I

Afon' ; " E' ·h''i!,·er: \_(hllwrt(), i
ftfl:lonh"i p, T�""Tl�()" .Jon��. 1./1.

znha, Sell;ld('C'k (,Jual'(,z) Abreu
-e �-\re-cio.

AVISO
------��-------------'-

D<llegn.ci:i Rfg-ional de Polícia '�m BllÍmen:lll p.m 4-11--4::1.

do estAma.1 \- - - .. - - - - - - --- - - - - --- ---

(.T. S. GONÇALVES) crônica. esporN'lJa, sab:aguan-la.
'.'.'):86 nobre patrimônIo' que sinte- com

tu.a e, ass�m. como nós, nossos

pnwa.Ms colegas j.Anvilen8es n·un- coMa_iE IZIAS, CÓLlCÀS.
fIIIOOS E IIIDU AS I'EI.
TURUCI!ES D.D ESTOMlGD.
_flGIIIIl E IIHESTlHIl$

ca de'ixa?nm !l.e realçnr o sentido
grand.ioso dus.se entrc.]açamento,
'oTientando o espíritu dos'que 1Zv8

�remos a Jo Invile
CAll17A.LHO NETO

nau em .Joinvile.
A vitória ,no canipo da luta esportiva, será relegada a um Jll:;.

no secul1dário. O que interessa n. nós, nesta visita a Joinvile, é fIr

mar l.na.;is ainda �o:s tradioionais la.ços de n.mÍ�ade que unenl as duas

grandes cL'!ades. Queremos aproveitar esta oportunidade, p�ra le

varmos aos join'l-iJenses uma próva da sincera admiraçiio que por

eles nutrimós; e; fazendo valer o nosso el'pírito de Juta" propor-'

cionar sos nmantes do esporte bretão d('. Joinyile, \1m pspei.áculo

que prime pOI' exem}}lo da. rduc:1r,ã.ó esporth·a.
Jr .... n10.c; poi;;;. a. Joinvilü. AJH"aç:lrí·nlO� oz;;; nÍlo:;::�nq fllnif_'-ns da ('ró

n iCíl. e"TIortiv:a ioinvilen:w, e r.os uf;J.n3.I'e1nos desta nO'o'[L opol'tuni-
,

.dade de com êles palestmr'.fOfl, rendendo a .Tl)in\'ile o preito da I

I
$; �"""""'��V...r.;J.;r.r.r..rJ"'�./h_���..r�� I

i Vendem-se r
i

.'

TERJt�NOS E CHAOS DE CASA. pm dj"érsos j
$. pontos {la Rua Anja,zoIL.'ts e nua PI'o�J'ésso, tudo $
� no bairro dó Garcia,;

. $
$. ..

ll1'\-1A OAS.� de mat.t'l·ial,. tamanl:_o ,8�Jl: c.otn $
, �. um grande po.rao e todas as mstala.çoes },a.r,t 1 ps- $
t $ t.a�u-anw P ílualouér outro rílntO d(\ negúdn. Tudo $
I � isto a PREÇOS DE OCASIÃO. $

$ Os .interessados qlU�iram dirigir"'sp ao Sr_ Clrds- �

$ .' tiano Theiss, Rua. ;;\mazou!il'l/Gn,rcia., ou pelo 'l\'!c- $
'$ fone Nr. 11 6 5.. " ' $
ftIIIIHUlfllllU1nnUIII[jllili'�lilirililiiillmilriiiiiiliifliirnniUiflmlfilitH�

n(l!<�fl. �inecn1. admir::l.ç:lo.

1-
fatos!

105 primeiros e numa dOZ13 re

duzida nos ulcímos .

Foi nesra que ouvi a afirma

tiva 2a1.i:;fpil a d.r- 11m espect a
rlor:

atracões entre as qnaís a figu
ra do goleiro Barboza, consíde
rndo .un dos maiores do Bra
sil. E, ainda rue recordo per
reitnm"nte daquele autêntico

frango que nosso goleiro r-ngu
Ilu. e nnt C_.�3: foi o rr.al.ir ou

melhor, como queit-ar-t, golt-iro
(;0 Brasil que engnllll e nem.

!Jül' i;;;;o per·,j .. -r- <;F.ll titulo ... ,

�i< * �T:Hs.h. ou sem p re di;<s('.
Oscar':: o <maior::. Ol'a, bestei
ra qU1 o té'.::nico in fazendo co

locar na seteção o goleiro do

Paisandú! Só quem visse n

«frango:.. que engnliu domingo'
N"qneb hora não qu.z me'

lembrar de rnais nada. b:1stoll

que volvasse meu penE,�!n�j_�_o
para São Paulo, quando uma

JT:;nde seleçã.o nacional dispu
ta\�a um prélío de grandes

b. ".tllll<tHto iS30. Oswcl.l

do dl"\'e esi:.! r m3Itliz('n(\o n

:-.orLe que lh:o paf':joll dc fm'

ma rilo ingrala. quar.!:o ch

sua e::tj'eia no !lOSSO selecio
nado. O lanee que redundou

no primeiro h·mo para -os

.Jill\·ilense��. c·Q"p.stit1tilt-',. e nu

ma das t,;nt.ls infelicic1adc-s
- tributo qU2 [Ddos os jogs
dores de futebol pagam à

nfnliea, o publieo conhec3.

'1 �sw,) ]do. Vi:l as S1Ja3 ex�)JeJ1-
(heL' .. ' fitua!,?oeB no calnp�o.�.l
:0 de 5H. c m�';.no nn;.: prep[)

I rativos da semana passada.

Gobre a cOl�;tituié;ão e c:feti
vn cào d'l za�:1 Ant.onínho, "li
':(·êi·rame�t{'·.'

..

falho, e Osn; -

;em r omprornetcr, também ou

':i p condú.t�i o contentamento
rvos hlumcnsuerrses . Nêste par>
t.ícu.la.r q\lalClUer pi'(·tensão pa
\',1' Afon, inho substibtil' um. zn

:�11: iro. levando-'lc em conta

(Couclúi na (ia. pga).

Sab(' perfeitamente que (} ar

qUCll'O (lo Paisandu possue
méritos indiscul.iveis. e que

reprcs\:nt:1 luna d�·., grandes.
l'eve1n<;,ões de Brusque.. O

lal1l·�. infeliz quI' decretou
:;1Ia 'sllb:;tituir,tLO - medida.

;,,_.:l'Íada, deYido o nervosis

mo provocado pelo tento ini

cial --- em nada prej\ldica o

c-onceito que Oswaldo goza
no seio de' todos nÓf.
Do artiço de Crn'Valho Ne

to, pllpli('lJdo OlÜl'm neste jor
n�ll ,

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

Seguirá b o t e para
Curitiba o Vapto Verde

CONSTIT'CIDA A C,",.J1AYANA DO ESQl.TADRAO
-- VARZEANO--

Seguiu esta manhã para I Está assim formada a em':'

,:uritiba. a delegação
.

do I baixada do campeão de

Vasto Verde, que na capital 194.8 :

paranaense enfrentará a-,' Chefe da delegação: Fre�

mistosamentc o Vasco da del'iCO Bruns. 'récnico: Sar

Gama, da Divis�o Sccund:í- gcnto Penz. Jogadores: An�
da local. dré, Neitzcl. MorettL Qua�
A delegação do Vasto, renta., Altino, Osvaldo, Ju�

'Jartirá. sábado, as 6 horas velino, Neitzel II. Miguel"
ia manhã, l'êgressando a Bento, Pie, Toríbio e Afon�
esta cidade domingo à. noi- 180.

te. I __ iw�' _.
"

OFRRl;;CE PARA FII\I DE ANO OS ME-·

I"nORES ARTIGOS PELOR MENORES }'Rl�

ÇOS E1H

TIRINS

SOMBRINHAS

lLINHOS ESTRANGEInOS)
E I\'lAIS {IlHA INFINIDADE DE ARTIGOS
DO Sl<::'l!' VARIADISSThIO SORrl'Il\n�NTO

í . ..._--·�����������-����:;:';
I

�
IE.ÇONOM�Sl�
TEM P O

lDINHEIRO
ADQUIRINDO UMA BICICI..ETA

J<:J\i1 PRESTAÇÕES NA FIR�L4.

P nos D O C IM O H. A.
ii
'i�
"

;}
J'

Ik�_""�""";:'���-""-= 2E':::=-"_,,,��-._::,�'

SEDAS

CASEMInAS
C II A }> E' 11 S

CTJRITua � .JOINVJLE - RI.U]I;[ENAU



foi de encontro
•

I uma ,sup
Poderao os �artidos marchar juntos na esléra I :�����at�êsd:�tr:!P�!�rJ::
I·edergl D sepgradas D9S elet1po-es esta,lualls

t

Bermudaa.d (UP) -Dez tripulantes morreram eU U b U U
.

U !l . U outros três ficaram feridos, quando uma super-fortaleza
voadora caiu e explodiu a cem metros da praia, junto á

M IIt t �l' t
A b base de Kindley. O avião norte-americano partira paraanl es a-se Jt,novamen e so· re a uma missão meteorologíca, li noite, mas logo em seguida

I W I J b
comunicou que voltaria devido a um defeito mecânico. Conhecem-i.e agora maiores Os oleiros llidio Fer.reira. e I pronto, Antor:i'J e Tdi'[io f

'Õ)t
-

fl't
ii

t-·
· de talnr-s sobre o tragico aCi-l-h,ntonio Denlíndo, no dia 15 do .

ram embarcar seus respectíSI uaçao .pO I ICO O sr fi a er - o ln Quan<h> tentava aterrísar, caiu nâgua e explodiu com denta ocorrido há dias, na ei- mês passado, decídírarn reaJi- filholt: li:urlpedes, de 12. an
• vários milhares do litros de gasolina incandescente. De- dsde de Pedregulho, n.,este ES-l

zar :mI convescot:. na ilha ele-
.

Augusto de 6 anos, e Maria,
Pano Ak,gre, 4 (./.-{erid.) - O

I
Ire os papéis do sr. Nereu Ru-I conhaceu a política que deve ser bre as águas. . tado, qunndo Oito pessoas fo- nominada «Louquirtha.r-, levan- 2 anos; Neide, dfi 13 anos.;

ar. Walter Jobim decl:l.rou con- mos e Adroaldo Mesqutta, res- praticada, pelos pnlitfcos, de a- pois

continuo.u. qUE{ílI.lando durante. UIÍ.la hora e

me.
ia

so-1
ram tragadas\pelas aguas do do suas famílias. Tudo acerta- rnüa, de 2 anJls, e Amelia,

fi?..r que durr.nte este lf1i��, (1. ;:j- pondr.u que não, acrescentan- ,: côrdo com ° preceito constituo Washington, .1' I UP) _ Serão retirados hoje do Río rio Grande e '\tiveram morte do, no dia seguinte, Ldi lio e An- anos.
- • ':t: \ h

.

I tonl rrum am urna canoa
' ASSISTIRA:'\-! A' .1\10»tuação política ficara completa do' .

'0 1" or-rrve . orno a ar U' •,
-

.

.

I
CI na . Potomac OS destroços do avião das Eastern Aírlínes, Em comunicação telefonica, para transportar suas familias. . DOS lfILHOS�:3nted eSCI�eCi� �: :��� C��� �:����:ldoo:!e:�:��sPl: ,�' uma nova .pergunta, IUls�-1 hem como do caça que o abalroou, As autoridades es-

-

com o delegado de policia da- Ao todo efumam dez pIé'SSOilS•. Como a pequena embarc»emnrc es ra -,

_

J 1>
nnrou flUi' fi <'&.TlI11darura do Brt- - .:" � �

- .

lbI. 1 id
-

A I
.

:M estivesse com carga excessoRf'af!rmou. a convíccão para. li- o.l"o1'do enquanto o sr. Nereu Ra- ., .,
é

c ,;
o peram que o exame ues"e;:; «estrnços contrí lia para eg- que a cr aGe, sr . n orno > ar-

As merendas e hadida.s foram
. .

.

I g::uiell'o li.''',lill'dO Con1e:: nau ro.
1

. �. -

Q -1 TI' tina }\'fanseia, a r-sportagerndo· -

d a.s espüsas de Antonio -e TIma sulução hurmôriíca, do) pro- mos �sta credenclado pelo PSD
lançada ofio'ialmt?l1tü I'''!l. liDN

- C a�re<:er O nJlS�t':�lú fio .desastre, - uanto �o 131 ato ..lOS
DIAnro DA NOITE obteve preparadas. Na rnadru rada ;3.-

�E5nl\'eram permanecer na Tilblema sucessór-io, vendo com a pro"s�guir nos (';�tend1mentos I e que se assim. í'osse, aguei" Bridoux. OS medíces dizem que seu estado melhorou, .

t d quele dia, lá. estavain ai; duas
gern e azuardar que Tlldlr, V'bons olhos ii. t"ntativll. do pre com tortos os partrdos regfstra- P

. - _

l' t·
. .

d
-

tá r d
.

o b li
.

novos pormenores em
_ orn� .:' o. familias postadas ii margem do "

si,i,�nt€ Dut ra, através o sr, A- rios ",
. arttdo nao. po, erra .rlUr icrpar mas qu€' am a nao es a rvre e perigo. ,0 rviano parece cataotróftco passeio de duas

rio Grande, esperando que se
se buscá-las. Tudo acertad

d�oaldo Mesquita, no sentido de [�os entendImentos. Fmal:nent:, ter recuperado a vonta:de de viver. Sofre ele de uma

ver-1
famIlias. ultifiasseni. os prepa:rativos e canoa deiKou a margem do'

Sôbre ll. p02sibiiida.d� da partl- SObre 3. atitude 0.0 sr. Prum FI-
b f d l!., d

. - .'

e pouco depois alcançava arecómpor a situação, Pergunta- dP3,ção dos [,rs. Adhemar de lho disse que só o partido d"..-e te ra ratura a, prO.lLln as esconaçoes no rosto, tres NUlvJA Ei'fffi_,illCAÇ.iiO I a traves.:::ia _tive�3e in�cio. central. .Tustamemte nesse.!;li) sob",,, E€ existia cÍ'iGqlle "n-
Barros e Getúlio) Vargas nes�es ma�ife,5tar-se a respeito_ costelas quebradas e pneumonia no pulmão esquerdo.' INSEGURA Minutos ClepOlS, tudo estava

menta começou a odisséia

fAmiiias
.

Ferreira € Deolin
Uma das meninas 'perce
Qnando fi agúa comí'GOu a in

dir a. canOa. Deu alann(l.
stlsts.dast as. demais
r0J11('."·aranl a corrrr para
só 13do da, embarca<:.ã.o.

provocou o desequilibrio
barco {t-, consequentemente,
seu emborcamento. Os

ru aferá O aeroporlo
de Itajaí permitir a
escala de aviões de
passageiros até o
(Conclusão da l�riruein P.1g)

c trabalho está despertando en· a

Pdderá

•

arma maIs

destruir o

de que se tem conhecimento
se explodir a grande altura

-

----,----_.

l.�nt€nJ·;mentosl o :sr. \\'a.lter Jo

bim afirmou que ambos já têm

posição d.�finida e. clara na for·
muia. adotada. A fórmula sugei"e
um f'ntendinlimto i'ntre todos os

plll'tidoo> registrados no me,;mo

pé de 19ualdacloz. Disse que o

PSD participa dos entendimen
tos com lealdade e espírito de·

mocrático, consoante a. fórmula
tre as mais importantes compa-

em curso, que assegura igualda-nhia.ll do" n:wegaç;.áo aérea, que de a todos os partidos, sendo na.
prometem fazer escalas em 1ta-

tural que cada partiÚ!o ·tenha
jaí, diversos memhros do Rota-

aspirações em proporcionar o
cy Clube de Blumenau �,e muni-

nome do seu candfdato comum.:f.es'taram a ri!speito, n.presen- b I
-

Perguntado 130 _re a opos çao no
tando sugestões sôllrf! a. forma

seio do PSD gaúcho ·e a missão
em que poderia !Ocr pre5tad:t '" .

. do sr. Nereü Ramal", respondeu:c.olaboração solicital'1_1_
"Ignoro esla oposIção. O sr.

O sr. \VilIeclrp, diretor g3rente
Nereu Ramos está cumprindo a

dn. ·Cas{t Royal - S. ,A.,_ co:oc,:u, decisão ,C'O Conselho Nacional
desde logo, um cammhao a dl:;'l

.

-

h
-

d l'b
.

posição para o tra.halho, ineltI!'<i. d� PSD. CrlU�o, nao_ a,.. e I. em-
·

b t' I (j. I t;n.o em contrano, :nuo "ejo lmpe-
v,e o com tiS Iye.. SI'. ngo I

" t 'I " O �r \Valtc'r
l!erlng, tlUllhem disse que um j' ,m.en o a. �m .

O"
-'. _

,

dos transportes da Ci3.. Hering Jobim reafIrma �u� pOSIÇn.O fa

seria. cedido, para o referido ser- vorável aos gaúchos., Admite n.

vico ·revesando-se .com outro pa- possihilidade de um s.mbito na·

r;: totalizar os 25 d ins previs- cionaI entr<� pessed�st3.s. e .tra.c
tos. balhitas, sem. que. Isto lmpllque

· Assim, pois, merec3 a melhor I na �iança estadual. Acha �ue os

acolhiLú3. a carüL em apreço, fi-' partIdos podem marchar Juntos

cando, por out

..

ro lado, comprova-I
na .sucessão pr;Sidenc.

ial,

'se.P�'
do o que' dissemos dc início, SÔo rado:; na suc·o::ssao .dos �stado;,;,
b,e a atcnção que os rotarianos tudo isto sem perh"'baçoes nem

dispensam :í. solução dos probk�-' confusão. Comentan'_['() a recente

mas que, tragam benefícios á coe I carta' do general Canroh9rt Pe

letividade, a exemplo do que o· i !'eira da Costa, disse:

corre com o melhormri�nto d'1 ',o - ,"Minha impressão é de que

aeroporto de Itajaí.
. ..

!l ilus.tre Ministro da Guerra rc-

ao 5610, explodindo, e�
r-f o r Ia I e za-voa d o r

Trágico Fim cle-cluas lamilia
Oito pessoas afogadas durante a travessia de um r

Angustiadas asmães assistiram das margens a tragéd

controle
. ..

bomba atômicapara a
-------------==-----------------------------------�--

terrível
aluado

-- . A bomba atômica é a ar- nllas, logo após a sua chega-
I
tinha descoberto a presença. i cerca de 100 qlúlometros sob a

f terra,
de ll.i11a camada .de mole-

ma mais ·terrivel de qUe Se tem da. o prOfessor Albert Ray OI·
f cuIa.R de oxigenio, o cientista

conllecimento. Pode ser empre- pin, reitor da Universida.d� de IR II t I expllcou que esla c�ma�a con_

!f!-�,�:��li:.ffZna;0:���:2� �!�d���:;;�;�P:p����0i; jJ evo ou·se con ra : ?���:: d:��:?;;�=��báas relaçôes com,sells vfzinllos enbt: ntoSlestbudo� ligat�O� à.

(\f"-I'a prl·sa-o de Rereu
I ;�::J�:�r:�;:�:�n':.::lOS

b�n-

('orno nós {1 f'sta.mos, poderá co ,r a {a omua a Omlré!.

scr o maior instrumimto do bem DESENVOLYIl\-rÊNTO ·D.\S lhartdo vida e c.alor no

para . a hwnanJi.1ade, nestes PESSOAS

"
,ta. Sr, portanto _:_

tempos conturbàclos. :Mas é in- Frisou, ainda, o profes:"or AI· Kaplan � esta camada v�esse

di.t·pensavel que a bomba atômi- bert Ray Olpin. que a Univer� Mas tudo. na·o passou de boato ]. desapareCêr ou a..romper-se c-
ca· ('steja sob ·rigião é adequa' sidadc de Utah intrnsifica os deslocada bnis.cam.ente pela
do contrôle intt'rnaciónab - ( estudos, a fim de apresentar FLDRIANOPOLIS, tM:ericlio- de comentários, impressionan� passageIÍl de 1.l.IYÍ.. cO'll1eta ou ani-

mais valiosas contribuições no naI) - De Porto .A�legre; onde dO-:ü vivamente a! atitude de quilada por l.una éxplosão .. ?tô�
cm'npo das. Pesonisf<S ba"ic"'3. foi assistir ao consorcio dG um ,·elho fa71enleiro, de bar- mica provocada: par um. super..
Disse que nos EE.UU.. estã.o seu fiho,

.

regressou a· esta ca- ba e cabelos grisalhos, forte e foguete: -;-'- a vida desap,arecec
todos os meios cientifícos iU:2. pital, o prol�er uclenista Sr. espaduado. o 'qüal, esclamou ria da superficieda terra;so.b ()
resRanos em desen\'ojyer a' ei- \VanderJey Junior. indignido:.· bombardeio de radia.çõ�s -ultrac.
êli.cia nuclear, porque os nort"- Abordado pela reportagem ..

«E' um crime! SÓll dos que 'violetas elo soL'
.. ..

"\'nericanos conllecem pet'feil�.- 'da <:.Meridionah-, na esquina. do não vão 'Com o· Nereu nem pa
mente, as possibilidad"-s bené· Chiquin..lIo; quando palestravam ra o céu. �Si, porem, for ver
ficas que dif':O poderá advir numa roda hecterogenea d," cladeiro o boato,- desde· já. lan
para o mundo, descI,' que haja poitico� e âpolitieos entre os ço O·'meu protesto· contra -eSS?
um· .controle perfeito de; suá a� 'quais o 1'1'. 'Salgado de Oli'ileL inqualÜIeavel violência, que
pliÇ:l:'!.ção. evitando seu' empre- ra, jUiz de direito d!' Biguaçú; não passa. de um criminoso

gIO�_"m
finalidade que não as de Vir"'i]io r <oura, .Tapi Ferrn.ndes golpe do ·estado:;.. _ FILIPIN,�S _ Depois de outras exp1icaç

m
.

Q!'ar 11 Rltuação dos:povos E. Ma:a e outros, sobre 3.:0; no- E como o repOJ·ter o interro- pelo engenheiro Wladislau :Rq
S ANGEL�S (E.) - vidades que trouxera dos pam- gasse sobre qual a impressão MANILHA.,'. (UP) cki, chefe do DOP, e de, dem

.

U (õxnlosão atômica a gran-I pas. respono.eu: que produzia no seu. eSDl:rito a gundo ai" últir,Jas notici'l.s, o das trocas de opiniões.. COIl .

dC',_ntitude poderia provocar o -- 'i.A única coisa digna de aütu(l", do w,lho fa7.end�;ro Reu nÚlnero de mortos em conse- daram os presentes com a·

de11�nllr('ciJ1l"l1Lo I'le toda- a vi- ! nota, foi o boato qUe correu, correligionario, o dr. Wander- qurncia da catastrófica tém- posta do sr, Fr,"derico GuU
(la rla SIlIJ"rfid" rio g'lobo - tal 1 !OI'i'O apos a chegada do ·

...ice-, ley Junior. rl"spondeu: pestade tropical qUe assolou as me Busch 301'., notícia esta:
é

:1. eventualidade quI' poderia 'l)l'rsidente ela. Republica a Por- - <,:A de um ,':ranzi.nziV> in- Filipinas, quarta-feira, sobe a tante alviçareira, porquanto,
:<",.,.".�,,} ')1'.,,� �e""',mf'o tF'Vl to AJp.�rp dI' oue o m('smo ha- transigentf' na cÍelesa dos prin- 271. A lista dos mortos poderã ca, assim; assegurada ·a con
descoberta feita pclo <1:'. JO-I via S. i.do preso;). cipios democráticos1" aumentar mais ainda, um.a

vez J c�ssão do plano
.

l('ê pavime

,.
F·-nh V�� 1""1. "-"p.,s'·r,,. ",� fi.:.'- li cres"',ntoH """ rfl efl'lhe· Ao (lne o r"'Do"'l.·�r ohsf\T'vou: que muit3J::: regiões não pude-. çao das ruas locrus.

.

cn dá lTniversid.'Hle da.

('.1.lifor-1 UDN. ond.. o boato já havi.a - «Quem dará. todos fossem
ram fornecer informações so-1 Cabe salientar aquÍ a;

nin, dllr�lnte l"xperiênchs de enr il noticÍ'L. rorrell á. sécle da assim.,. bre as vítimas, em virtude da

I
vontade dos blumenauenses,

I_lab�ratorio. Anunciando que chegado, e estava sendo Ob.leto
.-_.� .

_ _ _

-f
interrupcão nas comunicações. caso, cooperando com a mun

- � . �
-

A Cruz Vermelha informou que palidade para que tenham: a.llc

EV 1-d e�n·C 1'"a d f·.

a tos·. '126 mil pessoas estão sem této mento as importUltes obras

OS
'

c 6 mil casas foram dcctruídas jetadas.
,.

.

iii Noticias da imprensa dizem Segundo
que 200 pessoas morrérnTll afo- engenheiro
2:Hdas no rio em CabarPtuaTnn,
na provincia ocidental de Ne

gro.

(Colldusao ri:! Qlllnfa pág,) cutinlmente a pOi'ição de cen- confiada ao canlloto Sadinlla ou

mle>'llló :mn. grar;J" forma e tro-m::dio e será loucura do téc- ii Abreu, êste,. já. incluido na

;;(" uJ:'ó,n,?3.. opiniác. ali,i" clldos. nko se tentar llfastá-Jo nova- \Coleção como prêmio ao Guara
,::lda po� centenas, de ("{>)Qctis. n,ente. ni, por ter ·her6ícamente resis
tas, seria cOnsid0r"da fi" ,ureI'> PensEi cá com os meus bo- tido na sua posição dUrante to·

TJois, por Ri só. [aitl. o fato dt' �.ões: Ora. nem Pilolo, por que do;o 'cani.peonnf;o, :tpeEar ...
não ter sirln eO'lCedid'l fi '\(:.,11, é ;Jrusquens'>, OU .Bo]onini, am- dos pesares.

.',

�in; ..) l1l"nhUl'l'1. oporhl,üdade. bos na. melhor :{.cenção de .suas Assim sendo, com Oscar; Àn
hl"Íin nos lxcir.o", quando An-' fórma,,,- merecem um posto que toninha e O;_ní; Pachequinho,
toninho ntu"'<",j in�"gurflment.c Indiscutivelment.e lh O,S cabe. Augusto e Jalmo, Jonás, Nico·

•.

COTno no 1"\"-"11'0 '1" d·Oml·il<:r.o **. lau, Ju.arcz, Teixeirinha e Sá-
,
.....

--�-: ...-----_ .. ����-���---,........_--�.--...--� fIl1fl1Hio.!]. indeeiE'i·'c�'�eap��'Ea�3. No fim até eu cheguei a me dinlla ou Abreu, estaria forma·

tt�"K B E � � \,')\,: ii � 1MB III � n � � E G '1,1 H j N � j t, de nossa zaga titular. dciar. Concordei com os blu- da.a ',:ve:n:iadeira')
.

seleção de
/(,

j, *,*

I'
menauenses: Augusto já: do- BIU:menau.

A linha. intermediária, por mingo deve ser laq:ado como E, nada máu seria se assim

t IS"'1 ll'i·no. bmbmn - 111., ..ni- centro-médio e outras modifi-' acontecesse. Muitos louvores

t, í
!.
n'ão dr muitos. f'[ll'eee d" rrto" caçõfs ainda rleverf.0 Sr> venfi' 'feriam rlados à comissão.orien-

, rlifica.-·"n. A T.lrç,nÓsitn, no f:);:.''''_ eRr. tadora f' l1 Ji''-:lix, .e, não seriam

" 'I ";";n d,' qUÍllÜJ-fr-irn, qnando Eu é qUe 1:.uge:Üjono; no ata- f,Ó .de. Blllmet�l::-U, PdoiS'Bem sua

Bolonini _.- cOI1r-:idf'rnrlo pri·· que, Hélio deverá ceder seu maiOrIa par lrlllm c rusque.

t meiro suplente rle Pilolo _. fo� posto à. Jonas, que, Reglmdo ; "'*�

• <Of!r.rlo ""10 t·4<>nir) "'lt,rn n ,hn- consta, é o elemento de

mai>'1
Depois d e tudo, não faria

t , !"<irA'. (leu a A\1f!'uslo fi 1JtI:lÍcão "<intelig€oncia dos con\'ocàdo.FI..
mal 1l1tla sugestãosinha despre-

toe t.it.ula .... """'P1.0S fi:-; mai;; 1.:11- A r:1.c.ia-direila está bem com ter\"iosa.· Que ial um jOgIúnho

• I "p;i,:��� �;,��:��<.S:'''�5;y''i (71��' �:c����. :��::,zd:,,;:��a: �cin��� ��:�:�a����:�:���:l�ções de

• �:::::::::=::��==�;;: t �
"al>,) fl s·o�i!inte, [tllTl:l1ilada P""" são que porta.. é o c.entro Qvan- ***

- U' t 'Im torc('(lor - nao sei .se do te indicado. isto porq11e sem- ·Estani.os cond.el1,ados' pdo Es:

·!.4 AVJO"'ES DIARIOS'DE CURITIBA PARA S. �PAUlO E RIO "
P��I1:���;:.;�1 oO�;:��C�t� indica- ���X��:.i;:��L,b;.�� ;���:n��ee';l�� I' �o:�ent��p�l':::::de:��'n:i:

"
�

,1.., ... ",.(1. :> S,.,]er;Lo tiiular. O classe. não p"de ahandonar sua condenação, poii':, positivam€n-
"velho;) Augusto merece indis- nosicão e a extrema poderá ser I te, se não fosse a categoria f'

IAGENCIA. EM BLUlfENAr: t· '. perseveran!:.a que adornam 110S-t Rua 15 de Novembro. 366 - Tele!ohe, 1455 i
.

'

sos clubes, já teriamos ido à

• ' g-arra sufocados pela exótica J�=_�E�.:��:::��.!���:...����:.:=:___. • ::n�a;i���:od�:�t��tres rureti.

Felizme-'lIce os dOCUMentos "':
.. o�· arquivos atestam cIaramen-.

te qu.t' jamais o esquecimento I
rldt",,:,á SUa nuv"....." "obr.1 3. rea'

Iidade, penn'lnec0nd.... incólum;"
'.:t .../m��f:}1!l. do �C;:T)()rt(1'� no, -v'l

Jr> do Itaiaí. refIetinr'l.o p1ir"l. to·
dos o;:;, quadrantés do f'stado. o
'progresso e' as canlpanhas dos
�hlb,...s r1.� RhM1.���'l, de Brns
on-p e.'de. tou ..... '1 '''''''1''''' r1 ...... TL..."..,.";,

Escréveu: CYP..O GEVAERD.

disse ao reporter, ;;m COri,go.

Colará gt'au
bUle o t v�m

. Iilso.. F. MeJro

1 �asa Ha�in rilot e Movelar
- ALFRED GOSSWEILER -

.A n:_js antiga cficina. e c::tf':J. de rádio do J:<.;"ta(l�')·
executa. na sua

ESTOFARIA

I}ualquerp�did,:, de estof;:U�Hmto: Conjuntos
tronn$, sofas, dlva.n!"l ('ol('hoe�, ('stra.dos, etc.

Renre:;entanr.e HlItnrizn.do de
Rádios "PILOT"

I:,'frigemdo!'es "SIBEHL\"
I\lóvt:is HC I !\[ O"
J\I0\'.::is HRCIIULZ"
l"i"1'nos "sr'H:VT()L'l.;'t
'T"cJlf'r:ari'Ls "ALFREDO"

e de mllit.:1_'" nutr IS f:í.brk,t.:">
importante,; -

OFICINAS PRO'I'RL\S DE RA'DIO. MO'VEIS,
ESTOFAMENTO ]i) TAPF�ÇARIA..."

- Plano ec.onômico de "pudas u. prf'stu.�oos -

REMPR.E NOVIDADES F:l\l DISCOS NACIO
NAIS E ESTRANGEIROS

p::U-J sala., paI·

Colar1Í gnul hoj,". no Teáln,

lVf.llllicipn1 ,lo r:'iü ri" ,J:ulC'iro 2

tllI'1ni) el(' b'l,('hal't'lando:,: dr
1 !l-jfl rlfI; Farulda.d·' 1\"aci"lln.l d.:
Oir .. ito, eh qual faz. p:utc o jo,
n--'Y"I ('� t·ll(l.ntnt�n hlt1ftH'·'1�-lll·:nr;-f\
'Yil"ol1 ct,l Fnlita3 :\11'11'0, �llw
''>nTtl l'n�f) hf�i1hnnUsrqo. ae-�h0.
dt' com'Juiz' <1 curso de tlil'üÍto.

-------,----------------._--------�------------�----------------------------------
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MOORE- McCORMACK (NavegaçãO) S.ft.:

íl
SAO E�PERADOS EM ';A.JAHY OS SEGUINTES NAVIOS. .1IIMormocwren,7 17 ..11 ...49

Os Quais trazem cargas iI(' irnDoriuI'ão f' recRbem rarp'�O:; nara (IS Ilortos "e:
BALTlIUORE -1\�W YORK - PHILADELPHIA. -- --

Resel"\rit de pra� c demais informa!.:ôcs com os'

1# fa. IíLOfiJerCIO e n us na a urg
J

. l\100�El\L4.CK
ITA AHY It4jaí
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AGE�'TEtS
--

Te.Iegrama

justificj_dó ÍIO caso;
. ,.

que, sem ele, t[!lfieilmente .o

viço prosscglliria.
....COROADA DE SUCESSO

.- REUNL�O --

..

::Motores
�=. Estra.ngeirós
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*' WESTINGROUSE

* I�D·E.B. -NACION.lUS

Max Konrodt

r
I

__,;;.. i:__ ..�_,....d!o


