
". PAULO, �(j.

das v� bUnHt Irupor tanc!a H'JS }!.).. -

recn .. ,al1ont-ár (, l'olltr':tst� ô(l. �

xitu de um nLÍlltBr. Ijue 'lIH!' a,

tõra, poütíco, na aCGpç!í.(l de 13[,··

mem dr.' 1I<O'Udo. com !) frsc'.ls
"o til) militantes partnraríos que
passarum esses. H vlda a JTJ.111.! � �

pular llui:r;.õe5, 05 íutcresscs t' (,3

caprlchos dos seus semelhantes,
porque envotvídos 11')5 vai-vens
das coi-rentes demrtel'átí":.8G. ReG'

ponsável pelo undamonto do

mecanlsrno do acorde íntarpar
tid�l"i,,-- o chefe müítar h.lgrn.
mantê-lo, por ontre as ,'101<;91-

tudes C' os azares de uma socle ..

dmi'c política de primarla::.
Soada a. hora de escolh,,!' o

seu sucessor. o género! recuou

para o- fundo do ccuarío, dízimo

do ao" paisanos:
. - "Façaut agonl ()- .';!;nhUl·�l.'

lo jog<:". •

Estão todo;" desde quaí.ro me

;;1"'0. com as cartas na mão. im

potentes para iN':,,!, esse
, j'Jgü,

: ainda que medíocre, que !hl';,;

salvaguarde apenas U 110T.t)'3; c

tcmcntar de llegocifjt(!or�s, O

que se comprovu, pc lo que � vê
�d é que a h{l...hUhlade 'do}� 1)0::;

�ü.� político i' se l'cstl'il);;� '111m

grosseiro sensua Iismo UO' 1,út1�r.
Colocados din nte de 11111 'p·Je"'.
o qual lhes consente () ;;0,;0 rl'_:;

...;�� '_:un:.:,.tHuiu nn :n ;Iulu. permt
ti�l o sucesso ",üIit!�u fJ o�hnilll:
trat ívo de,;:;c expertmcnto, deu
t 1'0 til! atua I quiuquenío. Há
ntah; de três decenios que H :pti.�!ij
não t.em HfllO tant3 ordem G I éc·
mnnhu paz nos ce'lllrilc;".
Convnlados O� p0lítu;u'; �.) J

Ll'és pudido;;, que r'iio :J�; rrà�'
tos fln- .icordo. p!-tr:j·-rrlosirare!rl
t1 "

•.-ida do f;ls...teluu. ..::1�i:1 fr.qc�l�'"
sarnrn ínglorh!!uente,

t ;1'1 exccssí vo �el!Lldo HHlh. i ..
duu.lixtir.n oxpítca ,(1: t!.Jel'Hid.a
de [lr:!ilk:. "O HIW. que "st,; por
uerruínar. O (!l,e se cncontru em

evidencia com perigos a vlstn,
6 a sorte dH dernocrncta social.
O sistema ínterpm-tlünrto, r'"

prasldcnte da Repúbli<:"

14�oi C()n�ll·tll'.·'.'" 1 "�I t, nt I � • �
... " h.. • t:t;� 1 erne '3 111�1:J.: onze , ,) .!!"O\��rl�(J c si is UL\_

cm Estrasburgo, r.u Fraru;u. (J, c';lDsição. Lorde Layton esteve
frutos do governo. revelaram-se

primeiro PruIarnentu da EUIO-! lli·:' ..sent e cO!UO mernbru d'l. Câ- l:erllpel'f.llnento;; u í.eis com mo-

I lus de facil mane jo, Chamado ..pa. na. A�"embléia Consu lí íva do i "}'�l'a do; Lorde s. Winston Chur-
Conselho d'? Europa. presentes chí ll '" Herbert Mor-rí. o n' chefia-

entretanto. a urna empresa. "

cento c um membros que r rupre- r In1 a�� dll�l�:-; seccõe., dn dPleu'\-1
�11l'11 reC12ll:1U iníclat ívo, rcnu n

.scntavam as l-'O�f1J nações que a

.:," cia c <.l:esapegu. t ran iÜ.. lI'lJHI1·UHl
�:n.. o brrtâ.nica. O f'Iag ru nt.e :).<:1-1 a controversin c a �)OlU(:=tQ t_lqintegl'am' Doze rnlnlstros do Ex·

toi-íor- tormaram o Con selho dc.
rn:l foi colhido qu.mdo o �..,l'. Her- ma ís fn.cil dos plo11!('nl�I,::. P'1 lj:�·

l\1inistros� O Parl"\111cnto l'E'Unlll
\�iot p!�etjdent:! interino. inau- gina. de anarquia nH�nt.·Jl e ln .... '

guni\'[I a As:;cmlJ!éia em Estt'<I�- ]'01. qw' é n1oti\'o de jllq!1ielt,�,\rl
�e �ob H pl'csidênciH do yeterü'" lJur�'J (Falo B, N . S.I, para es espírito:-=; ,-::nlpüI1hfH..!i1B!
110 estadista fruncê�, Etlouard

n" ::;utlrevin.'ndu da;' in';li1 !li,
Herriot, sendo em número de de
zessete os dcleg<ldos da Cama

d" Grií-Bl'ct,,- TREMORES �E
• .. TERRII NO JilPIÍO

O trl O II
\'JTl]\l:\:� i� })./\NO;': Co'NI:UDE

-- JtA'V.B"JIS _.

,
"

. -_ -' - _-

"

eõe;; livr·,f..1� nn Bni�i I.

(-lu�! f; =1 cienlOCriJ,Fl,l'? oi\. AI'" 1)\(1

,·t",l)Ílf niio est:j lod .. ;-j" ('(}l1lir'"
n::t definição th! Lint;t;lp, do gt.J
vel-no do }lOVU. l)"�lo V'_;\'(, I' P'II'"
o �)Q\-O, t'·iria. melbo" LÍllf', \,..

feito e"se gOVCl'll(.l por Hlll ....j f"li

t<;. í:iobretudo n()�t" :""('111" ti:,

pro}}aganua. ('l..::tl1 as !:tl',,; i, i�:,!
.a.t·nlas trcnlend:1!-> {PI: :")::') ') r"'!,_

dio. a imprf"!n:·n t: ':1 t f..'1r·�.-i.Fq�_·"- n

pOVO i_� 111uito tJ''1i!Í;:' :":�U�!11_llt. do

qu(:� Ji)gl;U. -c�t" ·r�Hz.!"if' Vtit" . .,�-

flucnciar (�'·Hl UHlH \,o�\l.adt· :que
�stá intciramcl1tt, diluíd:, I !'uL,,:�

O espírito .JO:5 sem; potlrluto!'['''.
Quaugo fiC -,fil'n!:L '1"" n. ,1,,

lllocracia: é urna lllaiorifl ""'" �f:. \1-

tades. logo se pre,,;;upõ" fj'11' ':.'<

'!:las YQntad-e� estciti1)l QfJ{)rrle1'1i:\�
das c enfcixudu::;. dC.ntl'D {.h� l1'l"l

(Conclui 11'1 I.err'<:j,.", lJál;irm)

Trc:-;

de sua.

nio. 27 (M'Jl'WiIJna!f ._

IIl!Cr-ller l. tlUI, irá
Í'l.Y'''- LI d!'le[:"a;vu ([r> seu c!!ndW"to'·.

rv�lat' u lJC]:t lTllortngc;u 50l:H'f� unI llH rtldQ ':� (�1l;1 1 �I t�ul1i(:ã(J '1'1(' Ao ser i!1terrv:sc-':.l":" .::!..·b15.J.

como interpretuvu a \.';agcIH ctn G�:.:'! l"od::ró 01JV;1 ':" São jJPJ·!::unl.a..; )'on;..;ibilidadc df� n PTB -,Ir -j_. :::!.

sr. lnnaral pcL-,:;·o1.,u ,a. S�l!io$ I:;[UC e'-ül':!uciaTH :'1 hll}Jr:ltil.�abilí- ·poia.r a (:'!1JcnuQ· !1!'!'{':.t}l!r::t.d-l, n�l.

{{eis. respondeu o St'IHJ11or SnJ- dai '-� .dH� trlci0:. enlpl'�g�dos p ..l- Câmara cstau.'ual h!lHt1eirt!n�.r

gado Filho: "Qualquer missão j- ra um "ntnndimpllto". , extingindo ° C<11'I{'.' 'l�: ',icc-i<·.·

!Oolada junio ao cltefe do PTB Após omras con.:;idc!"ações, a- vernador de Suo P�i1)b. ré. 1': �l'

Eniret:>.ll1to foi na prepried;rde t,r:;nador Getulio Vurgas, t.enho acrescentou: "Creio qU2. }101' me·
I deu incisivanu!1l''': "'y l'TTJ te!!

do agricultol' Fl'ederkh Schul impr%são de que será

il1fruu-llhOJ' quc seja. a. ptssoa apl'.f.iÍ:l1: ,
un:a UUh.� ::Oi'!,�,:l:�,O., de �'�:!\:i:�:,�'

l:";'ü�t não ;::.(�l il. o Lla�t(lntc. So na FOl contr::L a C ... .,. .. ;lv.,f:).(jÜ J - oh. , •.
-

, ,S '

M
.. .

d h! dnto "0 ..�·.,lnpl!t,,,!. Fi '1 ··.·'r.
• • "! unl.a n1anel'!"a prr.ttlca e 3e (; .lC- t ..."" "U .... _- u..'<.J "ti � ••) _-;._ _ .. �_,

era 1ne 1 r t)
1
t:UI' a um r;;sultado bel1efico ao I �into, deve ser contra a U·ti�l-

.

' pai::; no :;elltido de sua tranqui- I çao do cargo de vlcE-ír°\,('I·!'il.!'"
lid:Jde, qu'.: é uma lCUllião de to-I de Sii.o Paulo, que i:;.npod'_Há. sl<L

C d
·

d !I' dcs o., partido,; cOllcretisand(J I cassação �e seu�Ymmda.to. A }10;;,·

O f a.n 1 Q t O idéia:!' Dum plano (L� governo e �oa. .d� v�ce-��vel�nadO!� �'!I�).��'"
depois. exalninat' [tl]uele q"v! iJ f contla;r!3 a nos. J1c:tO no:-, .Li'I.; _ffi

Declaraçõe s do sr Nogueira f;lllo PiJ3"�",:�C;��;���. ALI:'L.'\iÇA -:- t s��ordund�. ,:�. �!Í=enÜi1J1�l1tos
.' , .

II II
E Dlais :l.di<lnte, "Não aCl'"uito . ate -agora p.oce�>;aI.tO, d!,,�?: "U

SAO PAULO, 27 (l\L�l'lU!{'ll;tJ) que tambelll 'se Cllt:ol1tl'H, traba� num,L aíiança do PTB com um que se tem feito aI:) n:;"l'ét. ",ti

A5�'im cómo em t.'\llto"
.- Ante5 di!' el11bal:cUt :paI'.l ü ·Il�ando. n" prohJclna da M1Cl'S_ ouü·o p:trtido. tomado Í:501adn,. arrcgim-cntac;ão tl,� gnl!·(J·, nn

pontos 40 território nacional,
Rio, 0 ...1'. CÜ'UQ .101'. declarcu: sa�, dlEse����;�l.o.utro ,��dO:. ., I mente. Pode ficar certo de que torno dos nomes. 'J qlíe. c,"l�n-

- ,'Encontrei em 'São Paulo. 0. �"l_o.l�",to_. se." .1nlne.. � p"l.t,·do 'I'I''''!Ja1111'st'' BI'l.!;;il"i- temente, não é pos�iveJ. 1>01' tlu"experiencb.s com a cultura do b' t p'
-. ,,-. «. - �

trigo fOI'a:m feitas no Vab do
Hl11 lcn e ropwIO para. a esco- 1'0. qU�'�'iml OH lIa� queu'anl": ! 1"0 n�o servirà de espantalho de lhe falta uma. bus,; iI. eO!'JgÍ<':l
1111\ de um c:p1(liduto à presiden_ Jm"t]flcoll ·stla::; palayra" eh.

t t'd contl'n ie"ceiro para servir d'� ju"tific"jÍ""_ Oc,.rtaiai. Sementes foram disl.ri- da <la República. A r{',<:peito d ou 1'0 par 1 0 u a • '.
.
., zcn o;

,E o r".to de não ;:,e chegar a mn isto franCanlel1t.e .. t.ud'J " 'luO ,�buidas pelO Serviço d� F:'0mento dêssc resultado é que 1'OU ago. _. ,.Telllo>:> que H'JS l"t'llll'r i - .

de mais ab«ul'rlu � impo"i\jvC\Agrícola da Secretaria .da AgTi� 1'[1. ao' Rio eonVl'rsar com o sr. (:','idencill do,.: fatos. J\lma:5 Lcrr entent-'Ínlcnto comum não valle
cultura aos agricultores que se Amara.l Peixoto." 11m contingente- ll1.aJul' de clr-ito. �ervir de ]l1ctexto a nenbUll1 gol- porqUe 1150 contil r.o;n (J ;'IJ'11<>
llrestat'am n. realizal' a ex,pel'iell- O deputado Nogueira !,'jlh".. CS' (' lnaiope- [1robnhili{lacles·. pc. porqu,' é da ",""encÜI. do

'''''1
do eleitol'udo tJ qUJ l' fHnda.'[i�ll

�������������������������������������� ������������L���������- �ln� rlcruucrãUco que c1da pr� t� ne�e a��unfu. \�m(8 lo\'cr

FestejadO condignamente em Blumenêumais �: ;:,�,:;:��l",��::��:'�:; ,�:� p';';;�:':�"'" '""": d� ':
um aniversário c/o nascimento cio Redentor !A;;;ci��&-c;;;;k.I;1
«Papai Noel» a�do� pelas ruas �a cidade distribuindo bonbo�s à llndustrial de 81umenaulSatisfeitos os comerciantes (otn o vQJume dos negoclos t' C O 'N V I T E t

Sal�7a�

I
,1'J llf)nb(ln�� e ClU'ittl1plu:5 á b'l!"l_J. t �-;a.t' c!J!l\'!dudofJ t.tulú�, o.:') {hHl-crel�tntt'i: !� indu��.rid!S �B5H"! fI w:lu. M!li,; t;.ll'dc, Q �undãl'io (

•
.

CO!1l0 todos 03 COlllpon�ntc5 da;, f·lú ..�.3c� Hbnr';_;.h� (lU"·' �il::!t_L:, &
A .. tc:;l,,� " bailes. pur seu Lut·- ,h\lnclo,so .... t'lhl,ll<! !!lTlUnzcou nurLJ

]1"0 façam parte dc n6;;,,0 'Juadl'o ,'uci;d, o'. lor] in�(!,·(,,.t·;l'''! 1!�:!.'1 "
110, tr;ulsc{,rr�ram� um mciu ue ellmillhão P flerCOl'l'('U • 1

I ;1�suehH';�u de ela::-se para quc'. Utüdo;� f-Ji.H. l�I&'H.J d' orJ.' '11úen !!
grl.Ll1do entusiaamo, prOll�rcio- eli's I'ua" flla19

.

•
id('al, ,,;eja 1lUS�íyel i1 utual dil'f'Í_u!'j" ,k�j7]( umbil' i'>' <.!(., rUH!', ,nando .nomentos dI; l\f'fmnantc dade, 11 tGl'OH eumpl'Imenlunrlu .hl '\'1" llH' foi out (.h I l' 1 t it 11 J' I . j

lllef>'l:�iu. aO!i.- que deU: � Hlrtiei- ale'lrelnent�•. (:1}1 rueio du ruidcr
h ou.'" 'orga �..

.,.

tJ 1(.1 :�C!l!' {. (. ':.1 T"t" ti �t�r' �!' fJ..
r f:-

"O S J é

I'
i �en\'ulVlmenttJ }�Elnpr� D1UIUl' di] l!Q::'�tJ t:',)!ner�.;tu. l!Hh!E"t!Hl e

•paranl. [:"Cnl (iUe S(� t'c;;i:':it.:.l}��H� .e{[1 al:'l.grlu LOS rf\Cnlnt�s. que u- , c:1u. ...�t:(!.:.5 correlatas.
U11l ún.ico s'.ltlÍio NL!':l>l I' di111j· j):Jrccer:'n1 pilO' J;"uda.-lo. l'l""'" A'" t ... .

..... ' . S 1'10P06 as Ildw.t:I1-se t1 tl.'l..:.j1t1;>II·ao dl.'';; hllf�re:Jba,jo" I'a :;5- ,ul·ilho. Jl:Jsscata. Ol'lWnl�r Ui.L p(:J'):-; lll' \1,) .la ASliocíação.' 'l'I dusfriai)' W. �.tralleh c An1.I.1ilj,; A
Cunlllfilca-se, out.1'os�jnl, t'ue !m.ra a>l Ilk'!TÍt_'O"!':S "ti', {felcm I?!!- tPAPAI NOEL PASSEOU 1>f C (h Vcwa, con;;titulU-S'J , - • ...

. ." .".

,
t l'Ud8 até o dia 31 'de Dezembl'() déste 1<.110, e"táo dispcn}-i[,(lv'

•PELAS ,RUAS numü iniciativa da:; mah:i feJj. os ]lagamelltos das jóias.A nota mais intm'cssunte da ze�, tendo em vista o 8uces;;o • l3Iumcnau, 10 de Dezcmbro de H14' iseu manhã de 'domingo foi o ]Jas3cio que aJC�U1çou e �t contrihuição A lJTI;;l!lTO nL1. ,
n,,� feito p-elo "PalPai Noel" pelo que trouxe puru ú maiol' brilhu I t ---�.'�.{:'-""""'�"" ""W>C"___"""'" �-. A

15 de Novl'mbrCl, dístribuin- das c{)m�Ulol'n(lÕ�s. . �_�--=_""""'__-.:'__�__df'b-'�__",1,

1lalos :5ísmico:; qUél

I
oito }Jc�soas e 3"\"ariarahl [1- 1

cia. Convem frizt1r que, :;e fn;,-' :;�..."m ""i:Jl'lil-' qUI' i ('t'e! d�' U�ll�J : lérn db:<o, dua� mil" qui-
se o aq;uulI'uto Htem nWI:5 jl<'l'f,'jt" rI H, pOS"llll' nI1l'nl"" ('aSH.:. No!"' tremorcs i
consa.grado llcla mainria, (('0 qUI) ,1i<.1:u.!es da "ludiel" ('uH ur'l !li) <1" hoi" não houve d'll1cs nem
o trigo "';:;ó €C: tWBpta a. clhrl LS l1:.dai. O }'cff!rido ngri- vítinla<..:.
frios, grande 11:JrtIJ' <lo V:lle ,lo lConclui na 1.Cl'cCil·1! pá!;ln'.ll . . _

Haja,i. notaiJament c
niio Jjrodtt.mriu um 1:;1'1;0 ,;i<lUf.'l'.
devido {) calor Iropka! 'llle [l

'luí impera c [dUa. de inw·l'Ll'J.
como no. correnle ;.JIlO_ l'UlS foi

aljui em Blumenau mC::'!ll1} qu�
a nossa, reportagem viu prU11l1s·
soras plantações de tdg'o J'Jtn
'l'edo BaIto,\ o imhwtl'iul J_qC
[(arstel1. que possui r:xc\:!"nl.c;;
Lern'5 de culturu., nu;:; illl€dh,·

ÇÕC3 do') sua. teeel[lgf'tll. jllTlntou
30 quilos "·e semenl.lJ:;. }lclfj fli'j'
tema {Ic hnte. O repól'l.ei' tp.ve
oportunidade d13 verific'ir {.S' re

Éultados, qu,; foram cs Ul2.;" t.:L

tisfatóL'ÍDs pos,,<h·eis.

NÂO FARA' ALIANÇAS
ISOLADAS O P. T. B.

r

que ...Js s8.fro.s se :.o.volumam ano

por ano, Dlima l'i.�onba perspec
tive, não "ó para o -Brasil como

pat'a o mundo. E' que. tornan·

do-sp- n.()1!SO �!l.ís produ tOl' de

trigo. gl'and'35 porções dês::;c C0-

real poderãO ser desviadas Jlar,a.
outr3.s nações mais neees;;H.a
da�. Isso é bastante conforta

dor, principalmente
que,

•

vez por outra, se registam
graves crises üe lJTodHÇã.O
c�l'eal rei.

TRIGAIS NO VALE: DO
-- ITA.JAI' -



SEGUNDA

Sucúrsála:. _;�.q. ,I.

�JO .

Praça -Getulio: ;Vargal.
Edificio Odeon S':íP,

S. PAr1LO:,.
RUII: '1 de 'Abril, 24.� _ 1.-

.

·Aridc:
"...

Belo Horizont�= iR: Golá..!. 3�
Porto A1êgte'�' 'Rua JOM

Mo�tauri,"�:t'1
CUritiba: R. Dr lViul'iélV'108

2. andar - Sala(iS3
. Joinvile: Rua' S. Pedro, 92

dcs enigmáticas já não
sulcados. Os homens estão mui
to sabídos. E para provar a ínu
tilidadc de certos recursos femi

ninos, aqui está uma hístórta. ou
melhor, um fato, comentacllo por
Ple:o:sis Char'rnont.:
-- Conhecí uma criaturinha

que achava pretexto pura cho
rar, duas ou três V,€VLi3S -por se

munn, para conseguir
.

fazer-se

-

I·to
I companheiro, Então começou a

I
zangar-se sem motivo. Este re

curso teve igual sorte do empre

go farto e prolongado das lágri
mas. Por ultimo, tornou-se ca'a-
da taciturna e enigmática. R3-
snttndo : Até hoje a. "esp<n·tal.
criaturinha procura saber onde

o tieu mnrído sé escondeu,..
.

---;.�----------

ENGENllEffiO ARQUITETO

)r. Oscar
RA.IO X

Doenças de Senboral
.

Operação e Partos

CODsoltórlo c resldencm:
Rua Bom Retiro, 21

toras às seis horas do dia
;uinte, cerno é de praxe. na em

. »rêsa reclamada. Essa mudança

. f!(l horário em nada alterou o

.ontrato de, trabalho do recla
nante, .

por isso que manteve a

reclamado, de vês que passaria
't perceber salárto maís I'levado.
modíftcanoo-sc, para mc'lhor
,U), situação econômica. 3.0-
Alegando porém condições fifÍ
.ias dcsfavorúvcís, o que ainda,
ião 'Provou, certo como é que o

inus da pI'OV,L compete a quem
alego, o reclamante negou-se a

.bedeccr a ordem de serviço, não
naís comparecendo ao trabatho,
"té o dla 9 elo corrente mês, da
.a em que entrou ern gozo d'e
'êrías, já escaladas no principio
lo ano; como de costlfme. Co
mo premio de sua insubordina
.ãc, pretende o reclamante ser

integrado no .trabalho diurno
sem prejuízo de salários .durantc

. , 3'(te.mpo que nàp trabAlhou, alézn
-

do abono do repouso semanal re
munerado. Não se conhece expe
(('lente mais proveitoso, nem

mais ousado! Em vez de acatar

I III' 9. ordem de serviço. fazendo juz::1I11l1l1lllllIHUlIIIHilIIHIIIUIIIIIIHlIIIIl1ll1ll1ll1l1ll1lllmUllllmn 1111 S ao salaria e aguardar o pronun-- ,

cíamento da justiça do Trabalho,

IRar e Restaurante Popular; !��:�" :;:���:��:;:����
__::

.

__-_
tos. isto é, receber salárto sem

__ Proprtet.ârlo : ALBEI�TO DIETRICHKEIT
trabalhar. 4,0 - Acontece, porém

�_- .' ª_ "que a lei c a jurisprudencia 50"� Praça Victor Konder (f!]squina Wil1y, Slevert ) bre o asunto repelem a preten-ª REFEIçõES COMPLETAS - CHUl1RASCO - CAFE. - ª são absurda do reclamante. A
§ BEBIDAS EM GERAL - CHOPP'S DA CATARINENSE ª) 'ntelig:nci:: �t:o artigo 469, . da
;:: __

o SERVIÇO ATENCIOSO --

:. Consoltdação das Leis do Traba-:: :: lho, -permíte ao empregado";::,llllllIII1IIIIII1I1UUlJIlllIllIlllilIlHllllllllllllIllllllUU!.!!_JlUIIIUJ�n�l� transferir o empregado.. desde

.���, q_ue_n_ão�$_j_a_pa�ra_i�oc_rui�da_de_(�li'�!�������������_��������� __ESPECIALISTA EM DOEN�::A8 DE CRIANÇAS I NARIS E GAHGANTA
DO

OonBuJtLÍl'io (J Rcsíc!imGÍu:
, I DR. ARMINIO 'I'AVARES

,

,.. ( mudOU-SE para a rua 15 de novembro, 1.135 - 1,0 andurEsq. 4as RtHI.S Florianó Peixoto e S61:e de Setembro, (Edífício novo f.\ Instatacões modernas)
!f �I ----.er....cr....erJ"J".....ccr��� ,

,�- ._,......................_,..�._ ---_"1� ....... -�-_�.

Fone 1.253

(em frente ao Hospital Os
tólléo S ..mta Isabél),

CONSULTAS

� 'UUlUmnnmIIUl,.,.tnnmmnm

I Dr:êó�'alho.-
= das 9,30 ás 12 e::: DOENÇAS DO CORAÇAO-

das 17 ás 18,30 hora!E (E[nctroc.ardiografla)
.� tlllllUllllllllllmllllWIIHIIIUIIIHlh .-

Tratamento de Neuro8ell ,.,--------. --.i AU:;,:;p�r:�:;.,u.. :
-

FRDNZ -VON li Aluga�se f§ sobrado. ª"

I K NO B L n U C H i UMA MODEt:lTA MORA- ,
§ (Ao lado do ClNE BUSCIl) � II , DIA. sítu rdn nas ímeuía-
";,1I"lIIl11lmllill"111111111U1II1I1II"� Rua São Paulo, 91 , çõ"?s v.a Alameda Rio Brall-
�uunuumumnmnunuuuumu PROJETOS DE EN- ,co

a um casal sem filhos.
== = GENlIARIA E AR- Prefirivel pessoas que era-
-

UI
,....

L ff
-

) baÍham fóra. Jnformacões� mêr a ronl� QUlTETURA -- CI- com OTTO WILLE.
= - = MENTO ARl\lADO
ê

(J O Ri B E TO li ª

j
.

'Fiscalização e Direção
Ê Rua Maranhão, o ..

: ê de obras - Infor-
= . ..., ..c .....

:::: ::; maçoes
4mmUllllUllllllmllllliHlIlHlIIl, '

------._.."'� _------

__,.,......_- .----

DR. AYRES GONÇALVES
Advogado .-

Rie�lt1ência e Escrltôrlo'
BLUl\IENAU

'

Rua Brusaue S/N.
mante,

Empresa

;" I•.

Santos,

fE""laIDorar"lIllll"ij""rãl�lü"'lIIfalblülntrl-

--
-=
=:: 'A' QUEM PODEMOS, CONFIAR o CONCERTO 1'. =

ª NATURALMENTE 80' A' OFICINA «RADIO FlJNKE:a. Ê'= ESPECIALIZADA EM CONCERTOS DE APARELHOS :;
ª EUROPE:US E AMERICANOS ª-

�5 Estatelecldoa desde 1982 neata praoa ::
� Rua 'J de S9t-Êmbro, n". 18 - BLUMENAll ';
�lnmIIU!Ullllllllml'UUJlllllnUllllllllllllI11111Inlllnllll'l1IIIInnIIIIIJI).

Pereira
- Clínica. �Iédica -

Atende chamados pelo Fone 1197

1J�1 BOIU �IECANICO com

de sua profissão.
E; favor índlcar aptldões, estaão chi', mauday.do

fotogl'afht ou tratar com
,

)NDúSTRIÁ AUGUSTO KLIMÍtIEK Sr,t\�
,
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i ' Rua MInai Gerals, « - BLlJMENAQ
"-".",auUlluuiulllunlfUbWlIlIll1nl. 1""111 flf'1111furnnlllfflll i"" II fTJUII" ..

o Yítaãísador Elétrico WOl'UlS, restaurando .a
energia elétrica humana, põe todos os orgãos em

perfeito funcionamento - 'Encorn. no Rio;
INSTITUTO VITALIZADOR WORl\'IS ;...:... 17. '

RUA.' ALCINO GUANABARA - �L'l,. 606,
6.0 an,dar :- n,IO DE JANEmO.

.

.IITERHAJlONAl

no 8.0 e último :;orteio
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1Sl}7

1900

1937
1965

15 22
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164.'1:
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1746
1798
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1871

1901

1938
'lG70



possivel uma solução obrigada

arma

militares não
nacional

há alternativas
idade

_. Nacessaria e urgente
da jacto-propulsão

a
,..,.

conversao

ra esquecer a jrrorn-ia personall
dade, quando. "e trata (' �

.

;;>1-

nhar o ·jo�o. Todos pr-ecisam jo
que é

·I �--�--�------

;Novo sistema
deeenvolvímento da têcnicn I

•

t
.

DeS3e panorama tem' 'ViV:l para PIO ar
compreensão, como afirmamos! ..

'

.. .

linhas acima, o m.inistro da, Ac-I O a I U 10 1111 o
ronautica, brigadeiro Trompows- ..

ki e. seus auxíüares imediatos' c I Londres,' 28 (BNS)
mediatos. Não se ignoz'a, mcsmr, iUma firma britânica aper
que em mais de uma ocasião, te· I f .

. elçoou um l)roce�so (lU,",
rlam essas autorrdades manifes-I .

'"
..

,.

tado o seu interesse pela orgn- .resolve os problemas lm-

nízacâo de um esquadrâc a jae-I plicados na pintura do alu

ia. Seria o íníclo de nossa en- iminío.
trad� .oficial na

é

ra, do "jacto". i O processo /consíste na.

As dlficuldades que se opuseram I r
-

b lumi
.

até a-:;ora a essa tr-ansaeâo não lap icaçao 50 re O a ummlO,

devem ser atr+buldas .

aos ilO-1 de uma camada composta
men.s.. respon:o:áyt:is pelos desti- I de Ingredientes ácidos. resi
ne:" ,r'e nOSSe1. aviação militar, \ nas especiais e um colorau
mas ii outras causas, indepen-

"

te resistente à corrosão..
dentes de sua vont.ude e fora

.-
'

do alcance de sua autocidade .

O composto gl�ava a, SU-

São elas de ortg'cm cambial. E'1P::rfície. do metal, a ela ade

a f'alta de dollar-s. o motivo ale-. rindo firmemente e propor..:

gari?, �ue _e�t1i atra.s�,ndo. :�'lciollando uma película ai1-
mo.i.ermzaçao de nossos meroz ti-corrosiva. '

de defesa, A r d T
Bnquanto às dificul;::ades b.U-: r p ica � com o auxi 10

rocrátícas suspendem o ritmo de I
de um.a brocha ou de um

nosso pregresso aviatórto, cento- pulverizador, 'Ü novo COU1-

nas de mocos, pilotos corajoco posto seca em quinze .mínu
c c�pa;�es de todos �s sacrtficíos tos, e é particularmente
:>SSlstem. de longe, com certo B;r util pará' as grandes estru-
do desencanto. a� manobras ae

,
. ,

reas ti" avlação tática a tacto- ·.uras de alumínio.

propulsão; que outros países rea- E' tambem aplicável .H

lizam. metõdicamente. I outros metais e ligas.

".

aetea parra a

as bases para' a futura C011.vel'_

são total de nossos .meíos de de ,

fesa 'e 'ataque, como um írnpe ,

Team

(jade c do seu equilibrjo f-stá "!UiHa do poder. T'odns amhícío-

gado à existeuctn' de va lorts. IllUID
a.prasíclcncia. como uni-.

(te: ,:·';legado.o da f;�culdadc de' mr;i.� qu" correm para UI;� cocho

cvernar do povo.. exerçam cs- cheio de palha, numa marice

a faculdade em beneficio doura, A empresa política ím

plica, antes de tuqfl. espírito de

tearn. Ou :;cia, o Jogo combínn

do, Vem a s"guir a aptidão pa-

J-1.('purt"g·Clll de J. Domfim :di""'t_noH da, uplícação daquc, 1'0 de um gencru] do �,;xücito.

1 �j() Na run JVlajor Avil!L Ia senhora. frizando ser a me. c o scu sonho é instl'llir-Se para

n' 12::;. bairro de Alldami. sede lhor aluna da classe, tendo f'ei , faze}' concrn-s., e dar ,i. familia

<1;1 Escl)l" }\funicipal Leitão da to. cm' pouco tempo. progi-csso o conrorto c a tranquilidade ({flf'

Cunha, funci.onam u;; "CUl'130;;- raro nos estudus. êle não teve. Alccbindcs con-

Ftrlluido.s:', do mesmo nome, da Na sala sob os cuidados da. cluíu suus declaJ'açõc;i:

Camp,mha Nacional de Educa; professôra d, 'I'err-ziuha Dias
-� Não fora a" aulas da Cam;

cão de Adultos e Adolescentes, Belford, outra dcdtcada volun- panha não tinha tempo nem

� sob li' responsahilidadc da Se. tári;! da patriótica cruzada na-l coragem.
para estudar depois,

ci-ct �ll'in dt, ]<::;ducação e Cultura cional. conversamos com o alu, daquela Idade. .

P---:-:-d�'--'-'
--

----Ik .. 'i-
-

,da Pl'dcitUl'a elo DIstrito Fede-I no Alccbiades Ferrc�l'a RiOS.l N� t�l·ceil'a. �Iass�" a l,nestl'u.,
O era ser co .��,U��" I

J :11. um dos mais esfol'c;:ados da
d. Vlll�lla da �ll',a TI,Clt_I.E.l' apon.

(CnndUisã? d3 1·a P<l",llld, .' cias!>c . .iUcehiades é casado tem
tou_nus um ulunu letlaldo q\IC,

cultor.. que e natural d'� Hr,i· () l'l'portt'r. prossegUIndo 1111
'

no fUlle!o ela la
-

lc
.

26 �nos trab· lho no Rio 1"
Sll '. nao e SVlava

denburg 'Brémero, na Alem�nha, "lUll pa.l·l'f\'l'inaf:ão pl'ofis�ional, ." ,

.

II _�
• e e.

Os ...,.',

onde se d.edícava J·ustamente.i! Solde em Nlterol. e ainda d!1e ,olhos. diJ, caltIlha qUe tinha

esteve naqueles Cursos, visitan- I

�ültul'a do trigo. mostra\'a-f2 d
< t d

:sobra. tempo para un1, c.urinho I
tI; mãos. Aproximamo_nos.;'",

h:\.st.antc sati�feÍto COlll o re,<;uJ-
elo_os demora all1en�e, e en o

ao filho;,'.":__ como êle llwsmo I sOube',10s tratar_se de um ex�

tado da primélira expel'iencia.1 <:omo cicerone a própria COOl'-

I p
.

h ,�. 11- 'H dF-

f dI'"se 'r"� balIla c enfc'�'11el' _

l'aClrl �. '" a e 11' "'Len cs· anoa.
ceifat?;) o trigo que denadol'H., a voluntária da Cam_

�. LC�, onlO 'u_

.:. . que lutara brílvemente ná pe·

l'ecolhendo-ú , a se- I
nanhu, d. J\.fal'ia Ângela Fernan.

PA-�-R·- -f-r-,--"--'
-

i'
ninsul;;, ita:t:cá. Agora era ope-

guir, em f·eixe�. ao celciro. Dei- ,'.. d' A d T DAR Ofotografar, juntamente; ülOs e

.

zeveo'. ...... r f\ lá�'io da inúusi!·ia. Estudava' á

com. slIa família, ao lado d� aI- E :lESUn percorremos todas as . .... nOIte para recuperar_o tClnpo

guns feixes que, com a melhor salas. constatando a disciplina DA OCUPACAO I P6!'.didO..A guerra. enSinfl.ra�1h.e
(Conclúi na 6". pga.) l' o intel eSse especial tanto dos I t

adultos c:Jmo dos adolescentes. "DA Al'E"M"AN'H:A J
�:�l1e:t::�:.a�:�: :;�iS:Oe\��

N�m�fl, .CI,:S�C, por cxen�:lO. pa= I Cj� �nsofi�J:üYel daqu(;las (ira.

lc,_t1811.0., com d. Onollna Da I ACORDO ENTRE A GPJi.-Br�I!:- D1atICas ]leoes.

Lista d{' Andrade. rl� ,j:� afil,s de TANHA E A BELGICA '

. I
illllf]e. r; qUt· tI'a };,..llJ I nm-,rr. l'l'_

.

,

.

f

f'idênd" fan i:ill·. l'(.'J'�>:':t'll)lqS_ BRUXELAS 23 (UPI - Um;' I
_

" :t ouejnLL)·()ll,l1. ;)Q1' !lU';' conve�ç�o entre a Grã-Brctanh:� i '·-D-_,.C·---m----N�I..-'-A--;.;-!.i-,'.'
-.

, e a BelglCa sobre cs estatutos c!""'l re e "ti
esta.Ya a11, e o que esperava dccor forças belgas na A1Jmanha foi I'"
lU'se d;;(udc aprendizagem. E a�sin�da ho,ie na s5de (.1'0 :Minis-j a Imenla a cutis f
f:em ei)d:;�ra.ço rcspondeu a :2in. tério do Exterior. Assinou em I
quentenária:.

nome da Grã-Bretanha o �mbai- A epidérmc é de c:-.trCIll<.· '.,

xador nésta capital 8ir Gcorg·J sensibilidade ao� l'a-ios do

"1
f

-.- QUi!I'o aPl'�ndcl' pal'a lel' tu_ í
Rennel e pela Bélgica o l�is- só!. Par:!' protcgé-Ias nas.

tro sr. Paul van Zeelan c o ti- prai:Js, nada. mais indicau'J

tular da Defês:l, sr. Albcl·t Dc
ye.;ie.

FOTO. B.N.S.

otr\'lDOS, NARIS

I DR. ,.::c:r�HL4GO
I
Assistente da. Faculdade de

Medicina da Unhrersidade.
1 do Brasil

.

f' CONSULTAS:HORARIO:
\ Das 10 às 12 horal'l.

I Das 14 às 18 horas_

j GONSULTORIO: - Rua 15

'ide Novembro, 742 - (Ao visitado:::.

II Compareceram á

�----�------,------------

Dissel'am eles li imprensa que

s('· mostl'iJ,r:ul1. nluito bem imo

pn;ssjol1ados com a cordialida

de da I'€cepçâo que tiveram em "Em toda a América' Latina.

l'a todõs nós.Clll1gl'e::;so dos Es

Hdos Unidos. quando por

. do' inicio á preparação cl[J �'ela- PI essou "inda crer que o descn

lono. as impressões COlhidasj
vo]vímento do Pl'Ograma do

.pelos repre��nt,�ntes da Câma._ Fonto 4 nas repúblic.as latino_

pl'óxi-, ra, durante a· viagem. CCl'tamcn- amel'jcaÍlas deveria continuar

se refletirão. na terminação segundo as linhas dá Hssistencia

está 'sendo
do documento. t,écniea a qual Os Estados Uni-

dos {'stãü oferecendo em Sl'to- n importância 'de' criaI' um cli

res tais como oS melhoramen. ma favoravé! a atrair o capital
T.ortc_americano.

Os lll,",mbros do

Unidos e a América: Latina. Ex_ construir uma

qUe trará heneficiosTais

ACl'('SCClltou Btll'leson que os

planos do Ponto 4 incluem tan

to 'a .assistencia técnica qUanto'
a inversão de capital e mostr'Ou'

todos ps paj':;es que visitarem e. declarou Teague, hã lugar para

segulldo as pa lavras do Depu- 'um grande �lesenvolvimento dos

tado Bl.ll'lesol1. ·;não poderiá. métodos e produção agrlcolas

mos SIOi' mais bem recebidos». e111 alg'uns paises
.

o potencinl

Os ):r.presentautes nOl'te-ame_ agl'Ícola está ainda em forma-

I rkanoti vi�itan�m o Brasil. Ar_ ção. oferecEndo vastas áreas pll

gpntina. Uruguai, Venezuela, l. la seu desenvolvimento';'_ Di'lS"!

"
Efju..clol'. Peru, Chile, Cuba e aiudil: ...i" expansão da invcl'são

l\IéxieQ, de capitais 110rtl'_americanos n:\

! .

'I
.

I p AmériCa Latina resl'ltari,r, ll�.ln
FOI'am J eU)])I( os pe os 1'('-

I t.,_ 1 aumento de empregos e P"Odl'-
Eidentei', Minis 1'0 Ú<i '" ,·�c a .

ções Ext8J'jol'es e ouLl',as alltc. ç.ão industrial;"

. Burll'son Iembl'HU qUe o aU-

J'idac1e;; d" governo üOs paI3e:;

Estádos Unidos ficaram particu
la.t·mc·nte impressionados coro

Os prog'1'amas saniÚrios, de me_'

c1icina prevetiva. e deS€11Volvi_

mento agTicola que se reàJizam
em muitos paises da AmE'l'ica

Latina. paI'a os quais os Esta

dosUnidos c.onpel'am através de

Instituto de Assuntos Inter

Americana.

- O Depl1tado CarnalJal1 deda_

lOU á imprensa qUe rec0menda_'

lla pessoalmente aO Congresso
a autorização das maiol'es pos_:

sibilídadts

(Conclui na Sexta

oMECANICA
POPULAR

do ... IiVl'OS, jornais, conhecer
que o Creme l�·1\·ea. E' um'
crcnle para o di;� c para a.

noite, insuperávei para a

liml)eza da péle c 'como bnse,

para o põ de anoz e o rou-

da' «duafanna». -:-

xilio dos Estados Unidos. suh o

Stõssões cio li Programa do Ponto 4, se exten

(�erá apenas aos que o deseja-

Jó está õ venda o últi
mo' número em tôdas'
as.. bancas de

mais coisas. Quando 1110<;a nun

ea tive ('SSa oportunidade pa:r-a

fl'equentu1' uma escola. ,Agora,
na �('gllnda fase de minha vida,
sentLme at!'aida ]leIa Campa

nha. E aqui estou ...
A pt·ofessol'a de Ol'lorina

f!tlll'!II li f1111mi i I jItiHlIII iU!Ifi'! I; II liIIIílllHllIlllllllllllIIl 11111111111111 II III IIIII11111111 II IIIJI illIIKIIUfIllI"liiiftI:!lhlh;lilllllllllllllllllllllUIli I IIIIIIII'_$
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BRUXELAS, 23 tUP) - De

aeõrdo com a convenção assina

da hOje entre a Grã-Bretanha �

a Bélgica, as fôrças belgas ocupa

rão, na., Alemanha, uma ár�a es

pecial dentro da· zona de ocupa

C;ão brita.nica. Essa área compre
enderá. Os distritos de Aacben

IKoln, excet.o a. área desse (:istrito

dirétamente sugeita ao· alto co

mando aliado, Rehin Woompein
e a cidade de Emer no distrito

Ide Dusseldorf. assil;)J. como as

!I'egiões de Arnsberg, Mesched. JSiegen,
.

Sóest, Dnna e Vitgnes-
tein. ':- •

ge.
Creme Níveo. é o único

crel;)J.c no mundo que con

tém Euceritc, substancia de

grande afinidade coin a.s cé
lulas cutâneas. agindi) como

um tônico renoval"or dos te

cidos da epidérme. Creme

Nlvcà pen�tra profundanHln
te na cútis, tornandO-a bé

lu•.macia c elástica, evitan

do O l'essecamento e a� rU

gas 'Prematuras.

d. Elvira Silveira da Fonseca..

Venda avUlsa na

"Engraxataria. lvliro"

BARULHOS

-..
-.
--
- ..
-

�

Banco Sul do Ri'asil SIA
Livre
po'

Seu Automovel Dos Inimigos
{

l:Pundado em lD20

«Dl:;PôSITOH POPUldun.;.;s»
LIl\H'l'I.;' n;:� JOI).OIlU,OI.l

PEDRAS
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CAUSAS CrIEIS. COMERCIA!S E CruM1N1U�

::"; El!crllório: Ru!!. 15 4e Novembro, 3S9 - 1,0 Anu!!J'
.e'!II

-Re!idencis.! ttU& ltl de Novembro, 1393 - Apart. 1

-

FONE; 1«7 - Caixa I"t'stal, 211 - BLUMENAU ª
-

-

_.

-
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FERRUGEM

Casa AmeI�iCttno s. A.
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�

lictírada!> j.'i':!llalla\:::; 'li:: CrS J.,tlIJ{l,OU, �cm 1!yh;u, lJa,l'a,

tkpú:llius até ü'lj; 10.UOI}.flfl: ral'a eoutas M!PC!'1!.1l'c;:; a CrS

J 1l.l)OU,OO. a" retirallu'i ""'llIallaeS "CUI ,n bu, "c'r,to fa·

('.ilihtllas na bit';!) ik 'W:í; :;OUI'C, (I muutlu!lc úo m1.t!u da

rCslll!(�th'a c1.)1liu. ,

.....,' ''''''''��j!,{

-------------::;;:;;::����;;��;.....-��-",-.�__.,..-..,.���."",_.�(.

O.J}\J: 'U:t\!t1 ElJ�L!CAfjiO Ul'i <dJNDJl:US.EiiL}} 'NA J1'i\B'l'I'; INFgIUOl� »0 CAIUtO J'; NA

'TAMPA DO COI"}::' 1'.: no MOTOR.

;)1\1;'/\' UM Vl�RJ)AJ)I�InO SJ�Gn�O DJi: VIDA AQ INVf:<:S'I'Il\lliNTO J)l<; Sl'�U CA

I�OIS LIVRll () SEU CAI�.H,(j DA FJ.�R I�UG1�M, coniio8AO, RUlVOS Dfli 'rl�,EI"IDA

CÕES 1<; POEIUA.
'

� d'N.m<I{8Ii;1\.i�}},J';' UM JU�Vl�:STIMl';Ni'o PRO TE'fOIt Ql.]j�; eONT1�:�l nOUUAVf1A NATUUAL.

,,_.;, .Ml\N'l'El\lOS. U�B. SJ!.:CÇlAO ESPJi:CIALIZAn ii PAI\.A ESTE SERVIÇO.
.

�l;-R-," S;I"
.. l'l,l'i\I_"

__________
-=-

r _

E'
ex. Postal 20 JS L U M 1<; N A Li ....:. Telefone 1078 � =

Rua 15 de No \'cmbro, 487

ffi11111118111111111111111111111111111111111111111111111111IIlIlIlIIIIIIllII11111111IIIII11m11111111111IIIIIII1111:tiIIiIIII!III"!IIU11111111IIn1111111111IIlIlIi01111""UIII;

NOSSA DIVISI SERVIR -

(\:=::;::;:�::::::::::;::::;;:::::::::::::====�::::::_��-.::.���-.., -�

,f ,vfit 11 _
Ricardo Hochheim Sobr. 'I\! ��C�·:;_�ntZa;::::::r�e�lli�·�P�ro�cu�;à �

í �c!'! i"""'.,..O
i, !!

•

'

�

:

I . .rurg-CJo - entlsta....: """" .u �,
l Para I curnee Mundia1-.

II 2. 7 -�'d" -
ElctrotéClúco especializado em rádio' _�.

Com anos· e prática DUAS AJUDANTES de palco com bôa apa.rencia,
-

bOllS costumes e dispostas ao trabalho consciellte. =

l> N
-

O 'ENl}]!; A'S SEXTAS E SWADÓS
- Sómente apresentar-se tendo bôas referências. Tra- -

11 A AI <

�

<
L

- tar das 13,00 ás 15,00 horas no 'reátro «Carlos Go- _

r
Rua Sa.o Paulo N. 1 :- mes». � - - :

.L_=:=--__
·

�,������- ,,) _���-����..&�

MERCADO DE AUTOMOVEIS,



/ QUABTA PAGINA

o fim do ano é uma 'época
ointil:mte de luzes, ioda aqueci
da pelo doce calor amigo que
as lautas ceius produzem, Diant �

de uma fe:,Uva meca de I:<atal,
d.cb:ul"l1os de lado to raa as pre
c iuções, t c dos (JS aborrecimen
tos e nos entregamos de corpo e

alma ao prazer de vir. de cc.n

ver-sar, de relembrar velhos tem
poso de saborear guloseimas in
finita:..::;, Mas. ns refeições abun
dantes. os serões que atrnvos
s im a noite, a excítucão dos
dias f'est.ivos têrn seus Inconve
ntent... s, Você, leitora, acor-davá
no dia serruíntc com a c�lb;}i'�ã
pesada. a boca pastosr, o <'0;';1'),

= amotccído. ° humor em estado
de pâ nlco. Isso no dia s'guin{.�

--

ao Natal. Estn indi�po,;:oi�ãú t'1-'
la-á olhar de má vontade a pe rs

-

pectíva dos f�stB.iOS do Ano No
�. 1,10. Entretanto, não é justo que
_ per-t.ur-be a espectatívn feliz dos

= outr-os, mostrando f'alt 1 de "peri ..

te. flagrante ou um ar

moro�o'l== entediado. Ac-rutcte-se contra f:';

:::: efeitos das ceias tardias, ponh-i
em ordem o seu organísmo re-'

_ volta iO, Se tomar uma sértc do
cuídados ,poderá pa rt.icipa.r d�'

,mrmlllÜIIIIII!IlII11I� um numero inca Icu lavet de f,s'

IUÍ,o, digno Ju',; de .Di rc ito da Uns. sem pt-ectsaz- preocupar-se

o ar. Comarca. com o rnal-eatrrr futuro.
'

cm I Aos noivos e Suas (:;;;tintas As refeições de N(!i.',l I.

farnittas, aproscntarnos nosxos _ ,A; refclt;õcs de Natal" {lo',

cumprimentos. dias que (} sucedem. são mal" r
I'opio"a" que suas rcfuições 11' 1'- I
mais. Pa ra evitar o abut imerrto
c a,s ind+sposícôns orgànicas p-rr
elas, nroduzid-ss, faça uma lit:::'el
ra diebt de tri,,; ou quatro .ri�s
antes do Natal e do Ano Novo.
Mande preparar a s"I!'linte 80-

lucâo : suirat o de soda, cru-ato d�
súdio. fosfato de "ódio �. hico,r-
ltOl13,te> de s;5dio. PonluL Uma

co-, Par"2 81 o!lf,"n g,·Slher rle eaf., dessa Eolur:ão num
n "l:i.. ;fj

"opa II'c agl1a morna q tonle-a pe- --,
-,----,..--'----------

la m'lnhii, 'I t"rdc nu;, nnit,."
Suprima. {1!' alim!:ntm; illdig"strJtl Ic ilS hehid�:; a lc('t"ll1ctls. 5° n. k ������;Jl".�.i:.�����;!.�,.:�.�..���i.:_�j;�"�"'�"'''''''�,..,�.j���i����
""i;,1 0" N'lhJl nu du 1\110 Nny'l I: '", 't
rl"",, s" )'('aliz"r mllil n j'3'-dn "I;H P R O B 5 T·!'"-ir.- J1-,�nlnnr:�r :"-t�.� a nl:-1drU2Tlofl'l� ,t •

�.

';
n;1n j�an�r �;; ni�f�, rnrt1(l' r. O"U

I
i, , �

Iríhitii, 0""I'''fl+'' �., 'II'] r"1l1"''''. �,4.': C;r U Q 1";;0 D.eIlnt",eta �i:'"pp.nn:; aJznn.::: fru'o,. Ar:F:ltTl vnr."'i
_

"!f � Y Ç' rkJ �..;
n�n nl)ri�ilr:"1 ..... t:'1l Pftorn�d"_ 2 _� t!
"h"nl":nt' 110\"0<; "linw"tns au!"'"

< AO LADO DO CCH-REIO TI: TELP;(]HAl<�O f
"I)" n', precedentes t('nh'lm si·lo • A' ALAJlirElJA ruo DRANCO N. 8
tlio· ... rirlns. ..:
A,pr'lRl' (Ir to"" :v� f-lU!,t; bnr'!1

Ulua arll1a úe seuuçã" fcmil1i- COU10 um fa:rtaz 501)1'(; o 'l',-,�io,
Im é a ::ocl'cnühde. C:tda mulher c- evitar tÍJdas as manirf::o',�,;ü·.'"
I :YC aprender por I"i ll1e"rntt a que doem Gomo cspelúculo D.Q3

lil)('rtl.lr-!"c da cólcr3, dJ. ir:quie- estranho;,; o 'IlHl lhe p3�S'1 ll"

t:H:50, <lo medo. do ódio. dá in- íntimo. ?,a concll.IÍSt-t ,".1 ,:�r('ni

';ejo" do ciume, do pesar e de- dadc lcmbl'e-s� sempre destes

'uais. f"tados Inentai;, que des- principias:

eXi'esso l'otll1osfns e uor'voO)'amo �;:e�n;()_fj�U p,specto calnlO e a-)
U

aDIra'OU JUcti,lrnÓMontoU dos
fi

C aOh�e los :����'�;::f�:�:;:I�:::��·liDetiU � G , b li U I ��:��I$a, a:O���.�],�ma giná�tiC�
d3

.EntrO! '1<" (' -. 1
.

._.. '<IU:-,a�-; (_=)S ç:t )'�l();; :10.; Call.-Ll:l dctl-nJlin:.nt{·s (:0 ..... ca- I pc1l' t a:.:; pes:''3oas qllry tenhaln I, .A. p:r ·.f�;.l fund-arnenlal e ....:UT'fl.-

lJ,.anco, prc o t- I.

c cr", cs ao o fator

11'�lO.
1"','0<""', "fil'lll" 11m n,écli. urna filosofia otinlÍ:;Üt ela \'iúa j

,:oura tia mulher. aqueI-l

n�trYoso. �s dC:-i�-::stOg, o tr:lha- co especialista. Pelo contrádo, IOi..l o nl�nos fatalista ;os�iveI. o l �J.�lU deslnmhrar SCl'Ye de f'�.t:o""
l·o e'';:C83!-51VO que produ'? o crtn

. f' I, "tod � f':' h..:.. n
- 'fi ,!-;(' �IT)J es, l1ta frefPi :lnteolente . que se ch�lnHi "uni bcnl tenlp ,_ (nl� 0:,\ o� nau lag!os uma-

,';H'O ('t (" lU 1"' i'XÍHt" hmt e o I I
-

. . ..'
1 '1 "

> " " "' .. " ) TIl u· em est�tfo de plena :<aú:lc da V",- l'<'!nL'nto". I'
nos, e es�a lnveF:.v� ,;erenlúM,.}

trn [Orn1� de ('ah'ich� precoce t�Jl� (':'1'ne(;:J .. a f�n.c.ancc;�r ,no.:;
..
'�

.

,

' que, infelizlnentc, nlu:tcs poucos
aa qual nao entram todo, e:sses' 25 anos, �,s veze� bem ant:s'� ji,

P R E M 'lOS
eonsegue� ohter e cons:>rvar_ I

j atore" ou, pelo menos. ntio são 3,05 30 t"m a, cabeleir,l ccn1pi:;- A nlulher "erena, símpl:!s; cOn-

ASTRAl, DO DIA
Lamente b1'an':a, De\'ido ü sua descenclente com todos. aparece,

,

boa' s:Luue esc'" pesôoa tem, em' 'Hurninud 1 pelo prestigio que a

(POj' Haga Swami) ::;eral. um h"]o a,,;pecto, um rOf;b O Prêmio literário «Deúx ! sua atitude cOllqui';ÍlL Dei"perta

� QuaIta-feira, 28-12.\1949 juvenil. olhos risonho", tempera- 1\1agots,,,, de 30.000 fran- sempre admira�.ão, [0:5 a sua 1

Nancy Kel-::
Venus inspira arte; mo- mente> aJegTe e sanguíneo.

cos, foi concedido cm Paris I sGrellidade é. urna, atit.ude e"piri-'
das, c1Í'1!ersões, favorece o mais curioso nesses casos, é 1 d" t O

tm!.l ccnseemda atnlYLS dt' I",ntu I
ª ,;01as, passeios, jardins e

que v:3.l'ia" pes;;oas da mesma fa- pe a eCllna�S,ex a. vez, , I processo Lle ap�rfeiço�mento in-!
ª r, adornos, Rege plantações,

milia �i'to tambrm as�im e não laur�ado fOI � JornalIsta dividuaL E a mulher :'iupel'iot'
_

se po"" explicar o fenómeno. AntOIne Blondln, pelo seu I' _�O"S,Ui sellllH'C o dom da

::
.

'�3pecialnlente as que inspi- Mu,;, deixando iHso aos estudio- {,Eu- : ,:tele.

§ ram poetas e pintores. Dá so,; da hereditariedade. voltemos Como adquid-Io? Tnttan(lo de

sorte em amizades, amores. à pergurita muitas dominar a situação
-

umoes, sociedade, festas� Deven10s comhatcr s'),nt·, :::�_!m sOEu'e;:;salLos nem

O mais scnsacional 'filme até hoje feito no campo de aven-: br'lncos�

t 'Ch-
- Pela manhã, a Lua .governa rC3<;ões innteis, disdplir:.l.uúél os,

ura, lta, a celebre luacaca mais teimo:3a e éngraç:i.da do = 'J Muitos sc negam

que nunca, Um filme maravilhoso, Acomp. Comp!. Nac'on-,,' = alimentaGão. Os nascidos impulsos para mostrar-�e tmn-
_ - cabelos" conhecendo quita, scrridente. imp<!rturbavel,

o chor':,: americanos, Platéa 5.00 e 3.00 - Ealca-o ,I. PI) e :! 00 =_- hOJ'e são J'OVl'al's experl'en qu'" tI' f I,J."
"

, ,
-

- n. n,.ur'l poc e ainda enf meio da,l m>Jiores tem-

tes e felizes 'nos empreendí- Outros, se, vêm obrigt�dos a isso

,'I;, ,!l!"lHllIl"'llllllllllllllllllllllll::liIl1lllJl� mentos. Seu destino se liga ,,:ot'que não tiesejam ,parecer

rão a assuntos fluviais, ma- mn.is velh03 do que são na 1'2a-
... - - _. ------ ._-_

1
. lidade. e outro:.; ,porque querem

» rítimos. ou fontes, '18>dmulllr 511'1 verdadeÍl'a idade.

':'UlIIIlIIIIIIiI'I'!11I11I1I11II!l!IIIIIIIIIIlII!lllntIIIIIHlIIIIIJHIWIl1!IUnnnfll�;
�--_

F.s8e p <} único meio até hoje

;: ,
' :: i ('onh(widu panL corn17t1tcr os (,,,-

ª DR.. BENNO KNUDSEN g:n helos hl'anr,os. Agora. vem n }I'r-
_

I f�Ullt..n.: Exjslfl \lni nu'in pa!�a f!vi-

ª. -- ME'DICO - OPERADOR -- :; I ta'!:' os etjlwlos hrancos ou o s'm
:;;:: Formado pela. Facu1dac1e de Medicina de Porto Alegr'õ. ;: I

ª Abrirá sUa c1inica em fins de Dezembro mn I N D A I A L :: i
ª, (t,Ia antiga l'c"idenCÍa ú'O sr, Rcnard) § I
�!lmllmllllllnllllflnlllllJllll'U11l111111111IJI'lnlHllllmlllmml'JIII!!nll,� I
.' !

r"2rilellll�ezeirolllll"nõlll"pãssã�o"'ll i � J.

�!m"l!IIIl!1II1 «UIIIIIIIIJII � I
<� .1,ANDRE' NILO TADASCO ''\-j ,

I .

A data de hoje recorda-nu;:; que: •

" " ..........,..z� ..._,

€.lI! 181;1. 'no Arroio Gt'antle, Rio drande ll'O Sul. nasceu Irin6u

I!�'\'a!'1ge!l:t'l eh S�luza, mais tarde Visconde de Maná; faleceu em Z1

df' nutl1hrn fln l-XHH:
- €m 1841, Bento Gonçal\'es da Silva. assinou corno Chefe da IRI";\."nl.1H·:iQ njn;..n·;lndt'n:--;1� cnnl o G��eral FrutuotiO� Uivcrn, 11rc;:·i

(lentr� (1;1 TI"pública Ol'icnt ,I. 11m'l convençào "C(Teta dn :.\Ilxilir)
ti€' ,rllf'ITI;

- 1.8ÚO foi in"taloct" n Comarca de S . .José. neste Estado;
'- em 1864. o Forte de Nova Coimbrlll eomandHdo pelo Tenente

ce!. Porto('anero, mant:!m-se fo rte na. defez'l contr'a o ataque
c1()� Ty"·... '�'lI"jOI', E,,,rol':tdao; ns 11111 nÍl;õcs O comandant" reuniu um

Con:lelho. resolvendo fi evacua(tÍ.o do' Forte, qllc foi e�:ecutada du�
rante 'I, nnHe, a bordo do "Anhambaí". para Corumbá:

- em lX72, em Ri Grande do SU1� faleceu o Brigao'eiro _To"é
r-tal'in rI" Cama Loho cl'E:;a,; Barão de Sàican. nascido 0m Santri
C"torina:

-- "m lR8!J, no Porto, Pnl'tu;:ral, faleceu D. Th"reza Chl'i:;tina l'.1a·
ria d" .Eotlrhon. terceira impcl'ab-i 7 do Era,,"- esposa do Invp''''a
dor D. Pedl'o TI. n?cd,·o em N7lTl 01"", " 1,� do; marco dr' 18:22:

-- €n1 1918, no Rio de Janeiro. f"lecell o ��r�n '(> ,110M" Olnvo
Braz dos Guimarãe>l Bnae, nascido em 16 de dezemhro de 1865, I

" �

Sociall
. �.

�.;;wi.�������J��

Espírito Santo
::'IIU1l1lUllilmUUlUl!

.

I1JilllllllllltllllJIIIIIIIIIW
- De l( m.cc ({ir� tré« PCSSf)i:" tt« 1'ritul.:ulc :E..
- O nOlHe tcns, Ó TCI'I'lt de SOlltiIlJIO!

-p
-

-

-

....

Dá" fI'. [10/' í880. 1111 fclidda<l.':
E l1/11tt. c,�{Jel'allç" eterna. ele eal'itllio,.,

o teu. r·.,mi nh») d 0, flllyido cuminti»

1)(( lY:1Hurr(� do a.msn: c dtt oonnnde :

Qucm:�;ic t:.-,w·oh)'c, rlcgc-Ic O sc;r "illho.
E (jllC/)! te ,Ici,rtl morre fie !>(wd(ulc.

])OCf' P(��S!!!Ie}1t sot» o azul oclcsto
r .... l 77' HI,i...n.l'ofl ('Fil ((l/�- tf! (I bf.'llf'f't{I('t 4

Tzulo de uonz na l'idf( tfi 1ne de ltC:

-

-

U'm lUTe ...F> um lar, [lU ,,,,,., •

rH/reSfl brilh.u ,

U'm a c.c:.po :'( flue lHO fi IH((. linda e boa.
E f;SI'G r((fo de ,<oi fJlle é minhn filha"

AL\TMAn SILVA
-

:-'�Im II lIt 111111111IIIHIlII ,

ANIVERSARIOS
- Antversaríou-se ontem

lI:urico Heidp.d;c. rcstdcnto
Massnranduha.

Ajusb.r<!4ll núpcias. dia :li elo
corrente. a srta. Or'Ivalda Hu.rr
de), filha do sr, Ol.to Huaadej,
� () Jovem Oswu.ldo J) lb"!ntcr,
filho d:t sra, Vva .. Angelica Dal
senteI', Aos noivos c respretiVl!5
fanlilias que pertencC1l1 à socie
dade lucal. <ipl',,:,cntunlOs cftwl
vos paralJen;i,

VIAJANTES

Fazem anos hoje :

- A srt.u. Enumgal"la, filha
do sr, Germano nehlup. rusiden
te em Jbirurua,

- A sra, ElizalJ"ih Junkcr,
Muüer-, esposa do sr. Heitor Mul
ler residente ncstn cidade.

Orlcsüd.» II1I8odvl - O",effl
ilo Dut=entor

N O I V A ]J·O ti

l3o\�ia Pas8ol1i - Mauro

J.J1Ü: KreibicTt
CfHÍl R SCllllo[·íta. Sonia _Pa.s :;()

l1i, filha do sr. C3rlos PassolJÍ,
gerente da Agem'i;" 10':'11 ti, t Sin

gcr e pessoa de. destaqpc na üp

ci�dade blu1l1('naUent;e. vern tlC
ccntrat_Il" t_'a:-:a!neJ110 f) jnvrnJ
Mauro Luí,� Krdloich, hknt020

J�ln visita a 'pessoa:; d.e 5U�l fa
nllHa. a(:ha-5e n�5ta cidade o

jPV�Jll t ;entil
>

'J'el"·'S. cf;fud'nt ....

de JlireHQ lEI, C Ipitat I"(!lleral.
filha d'} [',._ I'ro,'cpi[1 T"jr:;. C"T·

reI or r"'.,=iripf1t� uo;::.:ta p·ídnde.

ContarIo!' B fig!!!"! (_If!

meios contabb e na

rr .(_!1ee IV:.,

sociedade
loca1f f!lho do rrt f'':f;G0!' I{re;
bieh. do r:OI·po {1"� pl,�efr�SIJ!'ad�)
l�U t.�;o\c?:il) t;ar!tu Antonio.

AOE1 "si into"3 noivo;} c �tHl'l

tligniSSltlla'3 fUllliliu'.:. upn:-zenl',,·
l!lO�! 11fX:St)� CnTllpl'inl"n1 ti!]. C :1n !' :�_"Ó; _

;... •• '" 1111' !flll" ri" f""'",,,,,,, Inll'
-

.

ê /1, ('olahura.('àu I'articu- ª
:: !:J,,' l'lllimm -�: e;c·tll;�L • ::
= tj.· (/111' n 1I� j" nf'('''�' _; ;;

1=_- ta p,na �('\'ar a hom ter-=:
ll\O, I- lI!n .''_a St--U'" u.at�:-

I ª imj)or.1'antC's movimt:u·:-

,=
lHl'o e a ·gw·n·u ao alia.I �

== � • ......,q;' ..... I =

:-"I!I1I·"I.1 !11I1JJlIlJ:lIl1!!IIHIlIlt.�
,

l�-ill,I,(1 To1'1,o,-"",I.,1/ -- J)7'1[ nrl
rirnl nnel JJritrIo

COtll n pr ..... n'lnr1::1 srt'L 1.1T;1 n*'

'f::tJ'nr\\"'·f3ky. filha do sr. Frn}1C'j:-;-
("o Tarno'\v81d. da �ocic.r[ld� local,
contrai 0\1 núpcia3 dia 25" jo·
vcm Tlía.lm1, Virm-nd L�iUio.
funcionário dn fil'ma Rodolfo

E:ander " filho do sr, O,�cnr r.ei·

�lIHIIIUllllI:millmIlWllllllmlllllll: lU i !:lIliilW!lif ii illl1l!lllllll!!lII:I!"

ICine Buschl
I-Ioiü: - - .';, 20 �O ÍlOJ·:1R

"Divirta-se Ganhando", conl o sorteio

_
Johny \VeissmtlellBl', o incompuavel "Tar�,m".
Iy, John Sheffield. OUo Kmger e "Chita", em

'

- "Tarzan em terror no �eserlo"

��.����������

Expresso
-

;Blumenau Curitiba-'"
Vla&enl Diárlal ,em LlmoUllnel

..
' DOl\fiCruO A OOMlCILIO ...

Preço da passagem: Cr$ 155,00'

A G E N C:I A:

, . ,. .

HOTEL IIOLETZ
Rua 15 de Novembro N.313 Fone,1065

...

...

Trabalho em
pro�uzem

,;

\ M a '-I-il- a' L
.

Grn..cioso nl,odêlo de PIERn,�
Cr�ARENCE em iinho 3!zul pas
tel. abotoado dos dois lado>" co

meçanLlo a abertura logc abaixo
das cavas e tambenl na ft'cnte,

. da. gola fi cintura. Gra'J.l(les bo-
I t- t

.

I oes num om nlOIS eSci.lrO, 1':01
I unico bôlso muito amplo, do la:
do direito.

Drsde que você se sinta. bas

tante nir-Ihrr. c'dregue a nuca e

as temperas. pois estar-á dessa
forma aliviando os n=rvos : d�-'

pols lev lnte e dia�te' de uma-ja
nela aberta faça exercício r-espr
ra.tór!o e os exercidos muscula-

fi

··o��("ão. Rêspiraç,ão Icrrta

nartz. Este exercicío é
bom para a caixa toraxícai

desenyolvc igualmente os mús
'll103 do tronco e <Das espáduas.
2 - 13raços estendidos para o

alto, colados àa or-elhas. Incline

ri cor-pu rI!' mo.netra, a fazer as

-uâos dcsnrevoe um cone, Isto é

ótimo ]::<,r,,- tornar flexivel a.

tuna. vertelll'al c (H�t�ndel'

músculos abdominais. n-pita
ses €''X.€'rcÍp.los

Desperta
que

sempre
sabe se

admiração
luanter

Estado desta lóeru(:ão". Há 150 "no�:, ;±

médh. de idade ria populaçáo era 27

anos. Agora, de :�:1. O total de jo\'e11"
aãulto� - en!.re 15 e 39 (:"lnos - vai

decrescen,: o progressivamente.

diminuição da fertilidade natural mas h-i. a limit1içiio \'oluntâ
das famtlia'5. O relatório diz que "as causas econômicas hahitu.

que dificultam a patel'ni'l:tde são agravadas, nas c11s8es <13:r
dimentcs' altos c m' dio-superior'_ ,por HIna inci<"encia da b_-

pais, nesses grupos� podem habilita.r-se. a abatlrnentos de ta

pOS1'am ser justlficad03 soh (J fundamento d:t equidade". Em"c
tras palavras. a Comissão quer dizer 'que a claf'se média na; G
Bl'e"anha está sendo liq'Jidada pela excessÍv::L taxação. O relatá
:to! elaborado por 'Peritos eslutí"tica" economia. biologia. !.1 .•

1" HESERVE SNU LUGAR

, no I
\ EXPRESSO I T A J A H A I·
o viaje lêom segurau<;a de I

B!umenau a Joinvila I
IaUl1\('nto?

Ati; c'!rlo pqnlv, 5hn; existe

[)r. Odebrecht
Diplomado pela Universidade do Rio de Janeiro e Berlim

Ex-assistente do HospiÚtl Heinrich Brau!1 e SanatórIo

Grabow,;ee (Berlin),

---,._----
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'. Jl;�PfliClALJ['I.TA

FOTOGR�'IAS - REVELAÇOES -

, lHES lUAQUlNAS
15 de Novembro, 4,25 - BLUMENAU

regolovel

Encarregam-se de:
:ESCRITAS AVUl,sAS (lllPSmO �.trazadas) ,

ABER'I'lJRAS E I�NCI<}RRAM}�NTOS DE E8ClU
TAS
REGISTI{OS DjJ� FIRMAS
CONTRATOS, ALTERAÇõES DIB CONTEATOS
(' DISTn.A'l'OS DJ� SOCU.1DADES COMERCIAIS
CORRESPONDENCIA COlVIERCIAL

.

l,EGALIZAÇt\.O DE LIVROS COi\fEUOIAIS, FIS
CAIS Ji] DE EIUPREGADOS

,

Gan_he tempo e dinheiro confiando
serViçoS paI' nosso intermédio

nua 15 de Novembro, {j4:� - 1.0 Anda.r - Sala n o 5
� ()Ddifício do Ban(!o «INDO)}) ,

.
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Convocações
bIíCDS para atenuar a situação,
o qUe é perfeitamente plaustvel,
e::s qúe (I Clube Atlético Tupi

descotthecidos
da escollla dos

lO fala flavio .Costa sôbre as

Mundiafparaano, fo .. Assjm, pois, espera () valoroso
Clube auxílio doo poderes pú,

craques a
m.eportágem de

FÉf'.NAND01.
que conseguiríamos colaborar

I
.
-.'� indicação dos jog'ado- depois de dois ou três treinos. índtscuttvct a impossibilidade d'�

BRUCE)
.

.

Jguma forma se rícasscrnos rés é de minha excluslva rcs já será dispens ada a p.tmcí a SD obter de fIeleno a garantia
Ric,. (lvferidion,al) _:__- Sén1pre daqui fi fazer pergunta!.. malício- ponsabüíjade. Selectcn rr Os 110- turma, E, com a marcha dos. ue um ,..:múnio sobre os nervos.

qU·3 se fazem convocações d_, SUS, inda,g"llldo antes do primci- mcs ê de sua exclusiva rescpin- tr-abalhos. outros jogadores ])0- Assim, para bem geral do
constituí vordadoíro motivo de jogadores para qualquer se eçã co treino, "por qU2 fulano ft;i! sabtlldade, sugere o próprio trei- I derâo ser convocados, à med.da I meu trabajho. dos outros jcga-

desaba, Invar+avelrnentc.. u.na . .::onvocado" e "por que se dei- -nador, vendo a necessidade de da necessl.vade. O objetivo prtn- dores do "sci-a.tch" e do PI ôpi íocrgulho .para os gusparensos e . .

tempestade de restríçõr s ao tra- KOU sicrano d.," tóra"
.. ,

um esclareclmento. E Flavio cipal é o controle que se tornará. Heleno -- achei mais .prudentc
a vida . .

IbalJ::.0 d� quem as fa,;:� Não nr s A pnul1:nt do trcnuutor não espera pela pergunta: possível, sobre as condtçôes fL,;j- não o incluir na rr luçâ.o dos con-

I Ineluímos; todavla.. no: rol dos . Chegamos mais cedo, ontem. - "Ha, por exemplo, o caso cas e técntcns dcs "eracks" b r-a- correntes".

que investe� sístcmà. i.. amente f a S. Januario: pa.!"a o jogo Fh� de três joga�ore.s· c; iuchos dcs- siletros, �e maneira a permitir \ E o trein::-dor cita outro .e�em-
.' ..

.
.

.-. I .contI:a. ecnvoca,dos. e. c011:.vocado- .mengo x Corfnt.h íarrs, na certe- conhecidos. e que figuram na o aprovottamento dos 'realmente 1 plo : _.- .�'E:'l. o caso de Zlzmho,

.,.,
, .

.-

.

'J' M' 1 D·
. res. E pela simples razão de nc s za de que ln encr.ntrnr+amos relação dos convocados: o a r- me lhorcs, à hora das pe leja.s em outro grande jogador, que por

.

;n"···t··erl::lJs'ea'
..".- n n a If..�,/II ,.� '. III..:.s..��::��::�:s!::q::S�iC:S,c�;�.-:�� !�;�O d�o�::�r:':::i�::t��a t: l.�u;i�:::�:,:�t: �:!�:�r�ã�lal:� disP�t:le�: �C;fz�n�� Mundo". ��l�e�e�� :e;��\��l'O�:. a�:��d�::�=

.. �.. . 4;1'
.

V'V J' .". U .g constroem e, pelo contrãrto, tu- ;está· em jogo o esquao- ão d) conheço, é verdade. Mas sâo Flavio Cada esclarece um de- nio que falta a Heleno. E, aliás..
.

....
.

'.
.

'.
. ,.- tio podem destruir.

. Vasco. .

i ; sempre boas as l'€:1'erencias que balho fiquem expostos aos riscos

I
terei uma 'conversa muito serra

.: ;., ..', Deixemos que outros, p-rtan- E realmente o treinador na- se f rzem a elef', inclusive as - ",Tá. me perguntaram por cem Z�zinho. sobre essa questão.

O ,. ·
to, enveredem pelo cam'nho pe "s('u" posto noticias procedentes da América qUI) dcíxeí Heleno fóra. E ti rr s- Most.r:ll'ei a cle a importância

8
.

O
. rigoso dos ataques aos 'resp n oatur»- ondo se tornou Central, que os apontam como posta é muito :"imples: '-' (';\1)1' fnrrnidá\'rl da tarefa que temos

.

" n r , o suvals pela convooação dos pr! possível o bate-papo que tcnci- 'as I}rincip�'l.js figuras do (il''}mio Jlcon:Jf.o do_Mundo ': eOiSH

HlUi-l:t
cumpri r. C'h':'lll'Wdo a at.cnçã:

. melros .jágadorcs tiràsil'Jíl'OS pa
..

mi; exeursâo qui;' clube gancho to Sl)l'la. nno IH'I1jl.Uf.tlH"O till" o pa.ra a 11<'ee.!:8tda.d� de eVitar a.

I
i'a a GOln do lI1;undo de 50, rte- 'ora empreend'!. FJ' lÓgi.�o que nO"EO esfor<;o c todo o nos:;o tra· reproduçao do que houve !lO úl"

serVarelll(ls. a nossa eriJjca para não convocaria essps jogadores balho fiquem eXI_"Jsts aos riscos timo Sul-Anlf�l'icall{l, quando os

os ""l:lRiíío mal.s oportuna, qn".J.1<b . Antes de mais nl:id1, Flavio para,. o sen-tch bra;;dldro, ba- decOl'r�ntel" d" jPg-adorf'F' tempe- lH'ITOS mal controlados o COll�

11011;'1'1' fatos a, alialisar. O U10- Gosia esclat'cceu (I�le não houv� .s6ado apenas llc:,sas informa- raménlais. Não discuto as virt.lI- Y!'rteram, por duas VCZ"G, no

n�njo é de cohb0ra<;ão Il cob- Intcrferencias estranhas na ró- ·Goes, :Mas a vcnlade é que. ho- dCF; t�cnkHS de Heleno. um único jog-adol' cxpnlso de cam-

�)ora<:ão g-eraJ. E não nos parece lação dos jogadores convocados: n�stamente, pt'eoiso conhecer esc grande iogadot'. ]I,ias Lambem é pO".
püude apurar, o Ma.l·cílio Dias

X __ X _ X _ X _ X_ X _ X _ X _ X _ X :__ x _ 'l/ ses rapazes. E só <erá pos:.;ivel
da vÍ!.:iinha cidade de rtajaí, pre_. CAl\,PEONATO DE PLA- NADORES _ O Campeonato conhecê-los, VenCI;)-03 jogar. A

Infdt:oll1entc, jogadores. quc. tendendo, para. o próximo anO, convocação aliás. não foi f: ih
I III •

se destacam pelas ::'1.lal5 capaei_ I r.aOl·çal' �lla t�fJllipe, já uemoI1S'.
Nacional de Planadores da Grã

I
Great Hucltlow, Del'oyshil'C,

p1.�a o scr�tch,'� �im p3.ra. os
I

�'III�''''IIIl,�n'M''''I'�'''IIII11IIE'''�'''r'''�'''B''lTn'I''1If''�1I111111l�"lItl'I)fMlllllr"I'I�!1�II IlIgBretanha fl)i l'ealizado l'Ccentc_ 'onde o ,D('l'bJ'shil'(' and Lan_ tremos do scratch' .
I

§_.;.' !;=_por lrüu ::;cu· intf'i'ês
.. ",.'_e na aquisição �:_mente rm CamphilL proximo a

j
ehshi�'e Glidina Club);. tem sua "Já conlwçú 08 1!JiI!5i"ú:i"

oull'OS dubd�, 'lHe' Urere(�'';!1do de O;;C;11' c Onórin; tendo mes_ Flavio Costa cuntinua:

�==:;:='
_ _ _ _ __ _ _

:_�:;:�llU"US upm�·ttulidad!õd .C yani2\.. lllu convidadu. êró'ses craques, "For esse mesmo critáio d:i-
:� :::incol'pu!'á�H.lG para Deguirelll áquela cidade. '-:ci de COll\"Ot:a!' os mineiros., pois t,;onvocaçào

não pennL I Ar3im. há muita pOEsibilida_ já conheço a tCc�JE OE que tá')
= _

habitualmente apulltad03 C0mo j ª �.findo 3ss1nl, r:;t..la jJel'1llane:ncia i dG do GLélU:,O Espor1Jvo Olinl_ el('"nv�ntnG ,"II rovci!ã.Yf_'i�. A cxpe.::: P=lo prezente fiSa!ll cO!1Yocad{.�s· C3 scnhor�s _l'!._s2ociados,
:._

em um clube, por lIluau h·mpo. ; pico, perdei' d{!is lh: t:t'llS IllC_ riêllcia da última CQ!lV.Jcoçã·... � para uma As::cmbl,::b l.ieral E:;.lL·ordin!Í.rin qne scrú rea1iza- =_=Idêntico C<·;'.'J, é o que se apl'c_ :llIúre;] dCll1t::iÜos. li i"C. o ;.,,,l-,.,ucrj"ano de 18, � da no ]Jl'ó:�im'J dia. 28 do COl'!'('lIle lUl·,.', ;is 20 (yilllcl hora:" nu.

Dlostrou fIlie nno seria v In!�lj�.- sétlú socjal ii Ala.rn�·tIa lUo BrallcO, il filU tle ucl1LJcrúrcln so-

so p�l'der tCl11PO ('Oll) iur;afj-;.. :: IH'" li f,..-:gllinte Ordelll Ull Dia:
reG que não (,lo cm nOl; t!"·:·jn .. '-

do "scratclr·' o que sabcul f:.\2:'r -

no" jogoS dos ;ólJllS ('11l!J�.,,". I E ano de 1!l�IO. �

"Ntl.(J Ô ('Olll;OCW:f!O ". fi- I;:: Dlu;u€nau, �W de dezellllot·o de lfj1�J.
nitiva'" 'I

-

(ti) n', )'/1<:1· EberTWl"11
O treinndo:' niio dcÍ':1l dU\'i,l \ S _

,- -

Gobl'C o rl'itÍ'l'io fi segui·r. E:·:, I::::
.

, :E
plica tud", cm d-c.talhe�; I tl1ll111111HflIllllllllilllllll!11111II11II11111l1I1111I1111I1II1I11l11111III1Ii!,!JMM:f.\..

"'!

- ""E' p]"c{'i�o- fris:r que ('f: .. '
•

., 'r�t'\ -1

:-'onvop.a'1ã.o não slgnif:ca urn i -
compromi",-o. Não se tr,"ltll "'.'

I

convoca<:êlo para o "scratchH -

� bO'""'l rfOpetír -. '!lUiS de llnll

ponyocnpáo nara tr-einos iniei'1i-,
'�l) "scratch". Tanto 3S:5inl que,

Olímpico

� ( . Ja e;5tá quasi aeentada a ida 10, ii visita do Imprensa a. en_

L � - - -, _ ..:.. __ .-_, I cantadora cida.de t:clTana.

Ve'ode-se· I_�.�I_"uE,m�'pl1l'rUlelll'Il"lJlalllldHlJaHllll'Duillo"'m'e';lsu.ulw,:c""'a'.""':�_':.
-

Seguiram' ontmn para Fl(il'ia-
_

....
_ nõpol:ll, cm gôso de. férias, os

:: ....'.::! craques ti!) Olímpico, Aduei.

ª
.'

:: Téstinha l'- Niculau.
PROCURA�SE Ub1:A PARA TRABALHAR EM CASÁ DE _

:: PEQUENA ,FAMILIÀ. E QUE.CONHEÇA .TODOS OS·SEn-
_. "IÇOS.·" _-

�. TRATAR .I>IA nUA ri;AJAI' N.v 57 m:,�N:iilf!.2 -Ge�'�iÕ} (lU ::
ª NA L.OJA SU.L:A�niÍnCANA A' !tUA 15 D.B.; NOYE�!BRO, ª
� iH!!I!!I!i!!!H!mml!mi!·'I!Ul!ml!í.!!!I!Hl!!J!!i!úm!!!H!m:!-ilí!!Hmlfi!Í� I

. ,�=--
- - - -

-.,
'- - '- -

-�
- -

-,;�
-.

�
-

I
I

1111: i l!!!:�
.

I!!!'._.:.-
í j'
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prorníssorue;
.

es

tt:. atravessando grave crise,·
uma. Vez qUe a reconstrução do

carripo pelus ruE'sócíad03 tornou.

Grêmio Esportivo Olímpico. DfJiÍs

,jogrulores que, pelas suas quali
dades c aptidõC1õ:, tor:n:lrall1_:f'8

conhecidos e· adn1il'ados pelos
desportistas catal'in.enses.

senta, no 11101TIento. com

elementos acima citadoS',
Conforme nOSSa repol'tagrm

DO "M'UNDO
dQ·à Ilex�erienci J

a EspunhÇt," football

acreditam que vitorias convill_

centes sobre os visitantes llrgen- .

.
.

tinos situal'ão li Esra'1.ha num.'l I

pcs:r;ão privileg'ada, no Rio. Já.

neste último trimE'!:'tl'e de 49 os

Alian, i:la
- A definição

quanto ás :j!:ntn.:mentes, éntrEltanto,

dois anos, derrota::1do o Real de

:Madrid, por 4xO.

to do público C!U geral; o horário de suas linhas de ónibus en

tre Blumenau e Pruia de Camborlú e Blumenau c Jaraguá do
_

ligeira conserto no trajeto de

vôo de I�eu marido, em· Cám
lJhill. (FOTO BNS),

Janeixo, provavelmente nu dia

e.

0.-:; jogadores esranhois se

sentll'ão Ílgmldamente conseien-
'.

,

tc;s do faLo. de qUe as quaJida�
eles esportivas de Eua nação cs�

tarão sob a attnção geral. Pu' CACHORRO POLICIAL,
com· 3 a 4 anos.de.se esperar qUe eles dêem tu

_ do o que puderl!m,
Informa,;ões Íwlo leI Iu

n� 1160 ou á Rua
Novembro 10.-13.

Se tudo co.1'1'e1' b�m,
tida�; elhllillatorias. c se a ESI>i

:;: panha der!'útal� PorÊttgal, como
"""" se espél'a os· toriedore�
- nl10ís ficàrão ll�. 'expectativa do
.�

titulo l�lunillaif dopoi;:; das se�
-

da Espanha, Italia,
=

e !l1g1àterra�
�.

VINHO CREOSOTADO

(Silveira)
---- -.,.._....._ - � - - --- -- - ..- --�

. .

Acham-Si abertas; até :::1 de dezembro do cori'cnte ano,
no SERVIÇO NACIONAJJ DE APRENDIZAGEM INDUS-

T�IAL (SENAIJ,It Rua: Chile, n. 1.380. em Curitiba, as Ins

c.rições de c1ndidntos d exames vcstibular(l!l para a primeira
Sél'h, do Curso Técnico Téxtil da Escola Técnica Federal de
Indu3tl"ias Quín�icas e ·Téxtei�. mantida relo Depártam.-:>nf.o
Nacional do SENAI, no Distl'iü) Federal.

OFERliJCE PAnA FIM DE ANO .OS MJ�
I,HORES ARTIGOS PELOS lUENOIUl,;S PI�E�
ÇOSEM

S�rÜ.o c�igL��H:� 03 seguinL' 15 do�unlcnto:l:
.

a) ._" Atestado de vacin'1;
b) . Certificado ou aiploma de conclUsão de curso

ginasial, industrial ou comcrchl hásico;
c J . __ . Certidão de idade. pl"ov".ndo ter o candidato no

máxin'Í;; 25· anos de i�de;
d) - -1 fotografias de 3:-::5' cms.
Os candidato;s inscritos serão submetidos a provas de

sel�ção,· .sendo concedido., pelo SENAI, aos melhores classi
ficados transpórte;; ao Rio cie .Janeiro. a fim de sel'em sub
metidos �o exame vestibular oficial deUlrntim,do p210 :Minis
tério '[',1. Ed1lcação..

Os eandidatos aprovados no e":nme vestibular serão
111:üt'icnlados. na Órdem de sua classifica'):lo nesse exam.e,
obedecido o limite de vagas fixado para cada Estado.

-

Os aluno". provenientes doS' Estados. e que sejam mC

norq; de 21 anos serilo ·internaél'Os pelo· SENAI recebendo os

m:l.l.ióres. que se alojarào sob "U�L inteira re;ponsabilidade,
um auxílio para .sua manutenção no Distrito .Federal_

Os candidatos que desejarem fàzer suas insr.:rições po
derão dirigir-se' diréhnnCI\te aO Depll·tamento Regional cio
SENA! -em Curitiba nor carta, telegrama ou pessOalmente,

.c 11 S E l.\'í n� A S

CltAPE' V'S

i/fi,) Milto·n. Ma)'(tttes de Olivoim,
In8péto1' ae En�i'no

teia a Na�ão, o seu ,Jornal

convocadosçõ€is entre os dois clubes estão

bem adiantadas tudo levando a

crêr que t�rcIhos dia 8 de Jand-

para111cnaUensl'.'::!

�s treino,3 da Seleção Cata.rmen_

se, ou sejam, Teixeirinha, An�

toninha 6 Jalmo.

\ColliillUPl
de intereSf(', .. cm 'noss03 meios

sr.'ciais C ('spórtivol3, o concurso

para esculha da rainha do PAL-

J\'IEIRAS E.C,.

�
ECONOMISE

/TEMPO
e

:DINHEIRO
ADQUIRL.VDO UMA BICICLETA

EIU PRESTAÇõES N,f1. FIRM..t\

P R o S D o C I lfI o S;A..



METADE DA ILHA DE SANTA- CRUZ, NO
SULDOCONTINENTE, AFUNDOU NOM1\.•

•

,
' ".

r.

' '..' -

-

•

Terremoto ao largo do
Estreito de Magalhães

i
-.--""'--�--:.--"-"-"--'-"--"""----'-- ." .... _- .......

-"-:"

Construida·. uma Rua
na praia de ICamboriú
CONCRETIZADO; VELHO ANS EIO DOS FROPRIETAP.IOS NAqUELE BALNEARIQ
.. _- GESTO' DO PREFI�ITO BuscH DIGNO DE ENCOM lOS --.'

'--�-'-'�' - ...�._,-"-�-� .. --.--.._---_._�-----.. ----
�. __ ._-_ ...._� -'::2,......,-.r- ----- _--_ ..

----_..

Cronica de Barreto Pinto

A Comicidade querendo fazer candidatos
Cirilo Junior, ·'!·ue· se encon

tra a frente da direção, do PSD,

l;-�eguiu par" São. Paulo, para

agttar, com Os polítjcos a indi

cação. de um paulista ti, suces;

são presidencial.
Devemos, porem, fiCar tran,

quilos: Cirillo não frode falar
sobre o assunto e mesm., por..

que não é homem de frente uní,

ca. O que' de está reprcsentan,
do é um papel «no vaudevülc

politico a isucessão;;·.

apesar da situação difícil eco;

norníca, que atravessa, vai aU

montando e criando uma fróta,

rnercantj- de primeira ordem.

Ainda ontem. passou pelo
h01:S0 porto o' magnifico vapor

Rio.Bclem qUe pode rjvalisar
'com os melhores ))urcos ameri.

canos e .europeus.

PUNTA ARENAS (Chile) l JP) - O navio de

patrulha da Marinha chilena «Lautaro» informou

pelo radio, que grande parte da ilha de Santa Cruz,
na zona afetada por um terremoto,

.

há dias, afun
dou no mar, vendo-se apenas a copa 'das arvores soo

bre as águas. O capitão do «Lautaro» declarou que,
em consequencia dos recentes abalos sísmicos, a ilha

quase desapareceu sob as aguas. Santa Cruz encon- I

tia-se defronte da .Ina Dawson. O . .3 tl'·.}':!;)I'f';3 de ter-" 1
ra continuaram intermitentemente ao largo do ês- I
treit,ü d� Magalhães. Não houve vítimas.

Temos, por díversns vezes,

I
A' m aíoría cios vórani:;t;.t!l quo

feito referenci�s SObl':. melhora afluem para Ca�lboríú,�" nesta
mentes prometídos e ja executa- quadra' do ano, c composta por
dos na ".prazível pr-aia de Carn- btumenaucnses, que lá. poasuem
fJoriú. que .5 a preferida dos excelentes casas. Daí o interesse..

btumcnaucnses, tanto pela SUB com que nossa' PQP1ÚagãO'" a,

"beleza, como pelas excepcionais companha as benfeitorias �11l(j
facilidades de acesso, Uma vez !;l.lí S� reaüzum e outras que es

q';e t: ista cerca de 70 tcrns, tão píanejadas como a instala,'
desta cidade, com a qual é ligada ção das redes de energta clétrí.
por. excelente estrada de roda" ca. c água encanada.

gemo Um dos problemas

'I'ámbem, poderíamus estaa

JlIEMTADO EM
SIIGON

SAIGON, 27 �UP) Dois

eoldactos francêses mora-aram e

a. e"põsa 'de um oficial e outras

16 pessoas ficarai11 feridas em

consequuncta, da explosão de

uma granRda lança�a no íntu. \ ;
rio!' de um cinema desta cida , i
de, por lU11 terrorista, na noite

I ii'.de natal.

nessas condiçõcs , Mas, 05 me.

lhorcs vapores qUe conseguí ,

mos cem a guerra não tivemos

que entregar ao governo ame.

ricano ?. Enquanto o nosso Loíde Bra ,

silctro cai ao.s pedaços, lutnndo
com as maiores dificuldades fi.

nancetras, e Csqllecido pelos po
cicros publicos,. a Argentina.

A ínconsctencín do govcrnu,
do!' fluminense chegou. a tnl

ponto {lUe acaba de vetar o pro.

-�-�-----------------'-- ._,..-..-...,.......- -- - ,.- -�--,-�---

"Não represen-ta qualquer peri.
goparaaNaçãoa lutaEleitoral'j':io qUe eonc(·clia um ah'ono ri.

VITIIMIHIl ,dicub ele quinhentos cruzeiros

I aos servÚlol"cs do Estada do Rio
DESCOBJI.JRTA rOI:' Ui'I'I ME.

.

DICO NOn:rI�.Anl.E.RIü(' '

de JallClro,
.

í .Contjrma.ae, deste mõuo, {i OSNE\V YORH:, 27 (UPI _.' A í comcntartn qUe Hinda se. fez nas .

driscohcrta de urna nova vita; ultirnns 18 noras, a seu rcspr-l,
minaI denominada ".PGA:. foi to.

comunícadn ii, Associação Nor., O homem só m,ctc o «pej to.-,
te Americana de Desenvolvi; para fazer errado" O funciona. » Nahum Sjrob;!;;y :105 acidentais c" aos eventuals, O perigo está na ação subter;menta pelo r». Hclvio Saun,' da Iísmo fluminense, porem, deve

i' p.rO,27 LMcridionaO - Err. Ia Brasil ficará'sendo aquilo que ranca de agitadores .,sc,tre uma
E;:cola de Medicina da Urijvor.,

.

ficaI' t�'anquilo, porque a; As. entrcvi�tR concedida � este l'�- eu já desc,onfi�va ql�� era: uru população 'ainda deseducada,sidado de Nova Orleans , A l'elllplela que concedeu o nbo, portcr, o general GOlS Montei. vasto mamcorruo políttco , inexperiente, mal instruída €
nova vítarnínn . protege as galí , no. ha de se manter integra e too considerou o problema da E�l BUSCA DE MAOJ.\on:' f'Uh_nutl·ida. O perigu tambémnhns contra. os vermes c é a prí , com a ncccssaría autoridade pa , sucessão presidencial cbm., uma O general, que nunca teve está na ação claquel('s que semoira conhecida. capaz (�e dar 1'a l'cgeital' esse injustificado prova de qUe o Brasil "é lUll vaso papDs na lingua, tambem con. julgam ilumiila-dos. mas que

to munÍcomio político,). Tcx" �idera, sob um pontl) de vista lião quel'em outra coisa ::enão

NOVA

caorlidatqs transformaram
Declarações do general

o Brasil
Gois Monteiro

num vasto
sôbre o

mallicomio político
políticomomento

PI'DtC?ão aos animais contra os

I veto.para·sItas. ----» u. !'lIlto tUlIlmcnlc. fOlam aS scg'uintcs
as <:UaR palavras. dita!;· em Co

mentaria a noticias a lcspeito
de coordenação de nomes como

possíveis candidatos á !juees.

sãp:

<õatisfazet' á propria ganancia"
cm, seus apaniguados, t'mprci.
I ades para fazel'.lhes o recla.
lUe"

POSiÇ;1l0 no {<;XEIWI'_ ,}

repetia que o Exél'cilo não se, manifesto do V<tis.
cnvojvcra C111 polftica, que 50 Parando para ;Je<Ll'ichr
mantcrã. vigilante pela] ordem dcs SC'W5 netinhos que dele

1I1l�

se.

c tranquilidade· do pais.
certo momento, declarou:

Em lIpi'oximara todo uImado ele re,

volveres de brinquedo, olhando

�------------,----
curioso. os «caixeiros viajan.
tes' dos paI·tidos políticos. Ob.

�'CI VOH dI"� li respeito dos ('mjl5"
sá rios qlle buscam SOltlf;õCS n9
Rio Gl'ande. que ",lambem é

enOl'llle o numero elos cmissú.

- Os chéfes milital'es, na

6Ua maiói:ia, ou melhor, os mi.. St'. esp"l'usee um·

lital'es
..

em. �eral e de �l:alqU{lr I
continuolI:

cat.egona;n� tem amb1çoes po.
__ .A'�reditD q\l\!, nus

liticas. Procuram cumprir, com
..

.

d t 1.... mo:> anos. o mun (J OI j]
li maior"honestidade; os. deve-Nova apura�ao �o concurso para

escuma �a RaiD�a:1 �o Palmeiras
l"cs que. lhes impõem a. COI1€"

tituição e ii lei, sempre' priman.
do. pelo. mai;;: acentuado cspíri"

frer a 111aiG grave crise. de S1V\

história, :;obretuclo '0 Ocidente,

Jamais haverá possibilidadl' di!'

to de saclifieio.
se l'l·stabelecer normas e pro.

sempre se t.l'ansforrna em can-

cessas do <õancien regime", com

despn:zo das questões' sociaiS: 'c'

ESPETACULO DE DJ"';SPEL.'l.U�'\. DE CAN'l'ARí�L.LrI

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

çóeti, menOres serão os danes
causados paI' êsses a.preciado
re,; aJa.dos do precÍo3o grão, eis

que se dividirão entre 'os trigals
para satisfa1j�r seu apetite. não
ocasionando dano� s!)nsiveis cm

'EI.aLIII. .

.

, .

.

1�IIIr:nll

....__.�---

sarinhoE'" que convergiram P.')·;)
oS pouec:< ea.ulpo.! de cultura,
causam' () alguns d·�nos. Quanto
maior fOI' o número de plsnta-

/ ·'ClJ, .. �- IJlnenhum dele�,

,/ Elét:r.Jcos oe ,."'u�om;;;d.";;;>'O�

PABR. ue. PR: SAUTER $, A. - J}}\SlU�A (StW5�J\) �

M ont�-gem em S.Paulo A CuriHba� Ga,rantia? unos!
Verticais � Horizonlqis Alto: e Bal::;:;a PIQ�Jgo.}
----_._------ --:---�'�--�

- .. --

�----_. .,MOORE McCOMIRCK (Nave�açào) S.I. TIPO PEQUENO - po,reôe - de 10, 20 .e 3Q litros r(,piÓ.03, .ocob,omÍ<:QI �

higiénicos para íiIl:f1 çCIlH�ÍIOll e profes:;IiQuois. (Go�inhg, chuvauQ,
médico, ,resto:urontes),

TIPOS MAIORES - porede'" -- do 50, &0 e 100 lilf03 pmcr' b9'Dnt'llo)
inc1usive çhi.lyeho. pio, bidet etc"

TIPOS GRANDES '1fORlZONTAJS .....: de 100. 125, 175, 200, 250, �ºO UtItm
.

a�rvindo poro: tQôas as necezilidad','ls da l,lm.<;:< caga inh��o:, ..

-:>

, N ã� ne ces;d t um de v iqilón d di

Passageiros e Carg às para:
Baltimore
New Yor-lt
Philadelphia J?<zÕ' Ia k'1(1.� Esteliltli(i. selTljJtl

le//!trtprazer em Ms/ira/'ds !I1{,1Í!r{s
ú/7lt!)úS ()- sejJ'ea'o daperle/Ia sObre·
mes4. e"muilo-,sillljJ!es esco/lier
um enke os diz sap()ri?S de/iciu·
SI)S dClS .§'J(;(lin.s./Ifea'eirti$.

� Beprc,entaote ex�luljvo fpara Sta.
. Max: Konradt.

"Blumea8U
Reserva de pra!;a, passagens c ,rlcmab ÍlÚOl'IlUl-!:ÕCti com os

.

AGENTI�S:
COIUEUCIO E INDUSTRL<\ lUALBURG

TelegJ·s. «�IOOREIUACIil> I TA J A i
-OlA.

ITAJAí
RUA MARANHÃO, 21 TELEFONE .1405

r

� • .....;.....-�'f ..


