
óRG.iO DOS dli.J.RlOS ASSOCllDOSa

dê isoiamsIlto ern t,'jrno jCid
rnesrnas, VIII

'I'ELEFOl'ln: 109:& ,

Elld. Tel. A NA(}ÁO

Caiu Pos!.t;U 28

"NUNCA

ruo, 10 (Merid.) - No início

da sessão 'da Câma,ra o sr. Me

.deíros Neto reiterou seu apêln,
no sentido da inclusão de AJa-

'WASHINGTON, 10 (UPl
Um porta-vós do exéietto deeta
rou que a aviação norf.e-amer-loa
na causou tres baixas i\i, tr.':P<l-S
norte-americ30nn s na guerr-a da

Coréia, quando bombardeàvam
a zona do rio Nakti:'Jng. O mos

mo' desmentiu que o bombardeio

FalTAM SO'MEHIETRcS- sEMaNAS
iraRA O- CENTENA'HIO DEBlUMENftU
Desperta Interesse em todo o Brasil o· acontecimento

SelPludo.1Íoticias q1,lo a nos-
'

sa reportagem conséguíu co

lher junto a um 'destacado
prôcer petebíste, local; ainda

esta sem� de�erá �e ,real�

2a1' a convenção. municipal
do Partido Trabalhista Bra-

'I'res semanas �penas [:0-]- f
de a-omod.u-õcs que Y€U1 re

iam para que Blurncnàn viva

I
cehendo Ianto os poderes

o dia do .seu 1° ('entenilri(} de oficiais, r"c'a Comissão de
exístencíu, fa�endo lcom qlle_ o Alojamentos, lcorno os' p3rti
nosso povo vlbre de cmoçuo,

I
�'lllares que receberão a ,.j,l

e. que de todos os cantos do a fie parentes c amigos, He
Brasil cheguem até no's as "1neneins h(l que abrjgnrão
homenagens que. a Nação f mais de umn dezena de visi
prestará n cidade centenér-ia

"

fanle...;. 'p:l'renles C amigos dos
- exemplo 'do (rahalho colo- : parentes. FiMIO,'> da te;:N11 que
nlzador ,pelo ellgl'andecimen10
dlim país.
Aqui aportarão visitantes

dos mais distantes e'1t:1�jos,
ntrrrvassnnrlo as nossas f'ron
teiras munidpais ij1:wa cones

fo cornemornrom o signlficat i
vo aconter-imento. ,o conte,
nário de Blumonnu de�'lnH�rt'a' =1---um inte-re"i�e alt3'mente e x-

pressivo '111'15 estados vlzl- i;:

vet-em O seu berço natal e

rende<r:em homenagens fi sua

;: idade, Delegações de todas
,l� e'lpedes, aproveitru-ão a

O'porlunhhHle para conhece
rem de 1,-el'lo o IlOS$O parque
indus.rinl e o fOI'9a íncontes

tavel do nosso comercio. \ i
I ao conhecer o h'uto rico que
nasceu da [\l1'YOI'C plantada

----����---- -----

tes, graças ao auxilio que lhe
dispensou o governo Qalari
nense. De Flor-ianoípolis virão
ceravanas , estudantis, de co.

me�dário.'i e índustriácíos. De
Curíti'ba recebemos a visita
duma ombalxadn la>1Saz grata
- a sua Orquestra Sínfoníea.
E mais, centenas de pessoas
3(fui chegarão, disposaas .a

festejar como no's outros o

.;,\l'ünde acotrtecimerrto, Con
fOl'me informação que co

ihemos,junto á Comissão Cen
tral dos Fe::ltejos, as tompa
nhias de aviação civil estão
com as' lotações dos seus

11"WC�' conrpletamente esgo
tadas na época {!c 25 de agosto
a 2 de setembro. Poderá pois
'lupl'ra.r mesmo 11 expectativa,
dos mais otimistas, a afluenoia
,�e visitantes,

A'g-llurclemos pois o tente
mi,rio de Blnmenau.
mos comemorá-to
mente,

Só

�;�J.;'t"�"';p;��J"J"_"'..ree�"'�""""",,__.r�_"'..r........r�/..M

ICI'N'E'&USCH�S 'í'D I A"

; � 1. -,,-- �:'! 20 �oras .:-- D I A 1 1 §
rem bsneficto dos fp�tej:>9 do Centenano de Bluruenau, por es.B
pecin.l def�-:,re:neia d a grande eomp!Lnhi5, cint!:n-�ri.tográfic:.3.. UFOXH�,Film� do Brasil S.A,": �
James St.ew�rt - Hicharri ContD, em �

I A�l�'��!l�1!!!a m,R::!�5.���J
I rum uma nação. Um filme autentico. que narra um fát� real§
I eemoclonunta c que c�:g::.rá ao coração de todos 01'i P;lhiiCOfi!§
S Acomp, Compl. Nacional e 'alnerieano. Platéa, 5.00 - B!lJCãO§
9 4,00 (não haverá meias errtr-adas. �

I§ Renda tot.al em bcnetlCio dOI] [estejos do Centenário" inelUSit'tl!
'y

'1 alugll(!l do filme, gcnUlm-lintc veàiiIef pela FOX Filme ilo Bra-§
X sil. 'Bociedcuie �ln!mima. �
�........#'�..r�J"�J"��/J.h"'ee.rJ"J".J"'''''''..f'''��J''�/�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



1777

4) EleIção 00 conselho fisc:ll para O exercício

fixaçãb dos ,respectivos h''bno,;árl9'l!;
51 "'"

a carteira. mas

queria -ofender o �obre hom�m.
:..._ Pode vê-la - ê apontou pr

'

o .., .. .:q,�:.1 l f< <"",' !\f..1r _!-.'_'ll rnn titlJ\f;;r.-- \L fi.'ir4.t

pr, II ,,,,l!i.1,l'r ... [, ,.ti L1U� iins (,
�

.. I! I dç?,!;:e;.

I (� (, �!,Ld·:tj ; ..• :- ;

n"", !.f" JIJ)I�'·.tH I'� l,H 'f"_ H.á".J r.t,� .\ ("cl[np.ie�.l
;J:jlt.: v �1) �;{ j.lflt" e j':!rr,HJr. � qli":- i1lln�HI1l"
dttt'I1.l. de II1í;tl'J"l t.ic l("ci'±ü'J é' I�fl(ia,; nj·' .}e�;t"Ja

p(','H' l� 'l"'�' s, e I; '_di·�"'t'�."" de 1 d ionru compri
nf!1 �I tn!·.n. e J;rldliL,il,I,J. :1 Je�pjr�,:�o qht: J.

-

r-:rrll !t�'1 d:t!f !,,�,�'h, incÔrl1lllt.t� lil.errou-se �

1,;,,;I:.r de hoje, mas :arnbém',fe certos mal.:�
...�G(J. ptt fcir;:'ll,entc eV;I3.Vêis graças 3,0 uso diáriQ
d:' l]1';oi.1 que, relo seu grande: poder �nti"�éptiw,
"j;f;i�r. Ptl i�;t� ht�i�rl� ínrirna .di, Jiiwlli\.l".

"

e-, um prods (C do
bLüratório Licor dt'{ 'acall Xólvitr S A.

-�-�-�.._- ......- -=-- �

G

"W d:;saprovaçãG .1 respeíto.
A.õ' que tudo irúlic�, ssgun

,.lO.:' il'eclaraçl';s do Dr. Arn�,l,

do l>fÍl.rtins Xavier, �remo"
!J( ís para o fim desta soma

na o nome do quarto candí
lbtd"it" io",2rnam;a muníéí
pJ!, ficando desta forma
ccnst.it.uírín o quarteto que
disputará em Outubro próxí-
1I�(} a sucessão do g()Ve.rJlIl
rr.un ici pn l de Blurnenúu.

H
roado ,por vigor.�sa salva de pal
mas, deu o sr. Bornhausen, iu
gar ao Brigadeiro Eduardo Go
mes, que em poucas paluvr.as di-
igiu tJ!'ilhante saudação aos ih-

jaienli.es, dizendo tambem , que, f::!

I eleito, procuraria. sanar lOS dQ::?

,gr;!).ndes.problemas dé nossa cí
dade; Estrada de F'erro c' pro
Jongamento do Cães acostavet,
sem cantar c?m outros qua care-

/..,..._,;;.;,-..:.,.....--=--��--��--'-��--
... � �

c _.__ _

�lliiiliiimiiiiiiiillliiíii;I-líllíH·ilimyllilllíHIIIIIlUIIIIIIlI[H1111111:�

IOr. Ribeiro de CamargoI § - "

DJ'RET<JR DO H"r-';PITAL BAú L[I('.\S

!�' Cirurgia Geral
I ª ESTôMAGO - VIAS lm.lARES ,-� INTESTINOS
-

DOENÇAS ANQ-RETAIS

'JjlqI: inúmeras pessoas às qttaJs
forneceu autógrafos "d"dl('ató-
rias, ,

't

'ti cnde-se lol.,�,
frente 11 ilha .

. .

na prata; bem em

�,

Informações
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com o

Vôo a três mil metros
LONDRES� (EN.S.)

.

- ,Um ! 'Polo Norte.

catete britânico conseguiu esta "Tratar-se de

semana a distinção de ser o pri
metro a.dolescente a sobrevoar (

Comissão

Na foto,

com' adesivos rcnli- I práticos e a. que são subrnetid

os vários adesívos. Dois :ô��:ih:'Ii1gâ
o dr. De de 14 centímetros

D-:lS Ka\:ões Unidas Ossegu- O método :foi cdado pel;_'RÁF,
a aos coreanos . auxilio e com êsse teste ficou pro-.'''do

continuo ser. ele pratícavel e satisfafmio.
- A Co-

O sucesso dêsse teste foi 'dcl!-

�Bra metais ·
crito no dí., 20, em Londres, pe
lO capitão "Win C:'vmander. Rus-
sel Deli. J ..:�-

Se:rv.ice)

tas Tesponsabilidades' qu';:�tu�
fossem necéssartas para O' rc

El' considerado .·de S!�ift�'l'çifn _

pnrt:cular em vista das póssíhi
para a ijl'!a.-:ão
sôbro â Í;�j1ão

pouco mais

, .

O avião foi mantido a 1��l" :>1'-'

títude d� 3.000

meia!

todo o vôo.

J b3.rice Ioqul", U��-fT� ? .... lil1:"-'�'- 'ln -r

\ dos bá'rbaro�; e "l-a1inf'

i exprimir-se no'
l

"
escolas,

De

" Um' prnrl'Jlo ':C

tUORHÓRI(}

'(Js 'te6r'�"OS do "om'Ír,ni.mtl'),

IS!MteiTttanilo quo fi, f(lTnilft}{ e n

'J
propriedade eram os 8uste!M1t;W
70s da sooieàade burçueeo: 'ê,elementos 8eg!(tI"()'· para que e"

mantooh.(!. o privilegi.!.) ,r08

trumentos da produção rl" j'
sa, investiram., logo OU>8' Len

;
IZI?mmill o rJriàer, contra (1, or ii

11
, ,� .
à n·Jtação da fnmiZi'a, ntimnliíD ,

� m1l1hcr ('onh'" o m-ari(lo e 08 ji
lh08 contra 08 pai-s\
Assim, enq�u;'1tto a

laxativo .. diIJl·ij.
tico d. 'ação' suave,
5.gU ra e lOoiensivo.

paginá

ª niUfllJflI'1m II I' III'" -"""'111n.1IIUUUHHIIIl 'H""t!it>1IUttllUUlIlJ

- Dr .. Paulo'=

-

-

-

-

4

Realdencl&t Rua 15 de

r

,411111"1'111.111'111111111111111 fI'<' ti .UUltlulllttlltlnUtl' ...."i ",.,..*nu....
- - - __ 111'"-..."'" .._ ....... __

,
_

•
-----�----- -_--_.

tor do 23.0 Regimento de Infantaria, é

publica para vendia de 3 Transpórles W/E

Agente Di!''';

concorreneía
2 e 1/2 Ton.

4x2 Chevroiet, 1 'r,N,E. i e 1/2 Tau. Ff.ll"d.e 1: eamíonete Ford.
1929.

Os preços para cada viatura deverão ,:::€1" ís'laQq,�.
Os candidatos in:,crii:os deverão a:piresental"

,_

Os documentos
bem como a,
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r'mpé'r;'o.\ tc nh C' tJo�tr;({ íl.�

e S0118 que ri,eram, 111e J'O'l1-tla'lldo o OH1;iclo,

Onde 'me 1e1: -/,� Ó sa1I,dane ,,"m' oores f

Onde? A quI'! ,-;,jis

Pi1:Í"a .alJI'a.ww-me {U�slm!

-,!à.e·'IS, in8tltnILf, de f1·an8po>'(o. ioni(}.H

Vib1:ai.. ú so« ...e, 6 oeres, 6 'poesia!

Adeu.<I. inonve"l1r� 'q1/e t?'(I,lI$l!1'.am tuc)«

Vúro II

,- -,ANIVERSARIOS

;Fazem anos .hojje:
....,., ,()Sl'. Arno Weege, alto run-

o clonárto, da Firma Hermann Wee '

_"

'ge;as Rio do Testo.

HORAL"'UO

. Quando não

causas de mat-estàr gerai c de quarta. li! cada noite, víra

'"'Ivárias perturbações d\g�stivas, mesmo homem. sentado u� t'fll:o- •

como falta de apetite, 1lC"U' Ii;) mo banco, olhando as mesmas

õ janelas do hospital. II, R'Oger parou por um Instante.
E1>ite a má digestão [ a m- , , i

"

E, agind,l) 'então num 'itnpulf.o eú- I
d�"·fID'.s-i",Yio- gl"1'al ta.zemlo re- • ,i.

,. I bitO, eamlnhoú pt11'" fi hfH1N, ,"

Ijé'olÇE8 a h-oras: eft"ü18, i�NE.''l '
.

, 1 eentous-se '(to Indo do hOli,'·I'Í1. :

I
� Não quero sei' ímportuno •Congelbol iHsise :Rogei' - mns ests, é :1

,

�
- -- ---

quarta veE (lUe () vejo na ú,(;i';j1'.o
I

banerr, Incrirnodn-o conversar- t
- •

li!

. 1\;\.- Nada. - dis:::ü () harCl';'fJ1. -_

.Hm n'·l
meu (; Phiiilri"n; �orro!')

mo realizam-se com l'egulnrid-ad�
,

v cr.', , 'nelas der hospital.
Por Isso é que, por exemplo, sen-

estranhos,

oe-A sra. Ederina, esposa do .sr.

:E'iich Gaertner.

tlmos fo')me e sono em determi

nadas hora!" do dia. A falta do

horarlo nas l'efeições é uma das

Nas duas' semanas preC;;«','1'

ies,: Rogei' tinha. tomado ô me=

mo caminho pelo D"l'qUe em tri'o

diferentes noites, Esta '"m, n

� sra., Cacilda., esposi do !--t',

Radolfo Radtke,

dPrp.p.p.ifR dft dia
'., REFEIÇõES SEM

: ite uorfume IUt

passar "a terrf
·i AS rendaso bprp',doF< multo de, í um pouco do perfume, As

lkados, podem se!' lavada" corno de lã têm o ínccnventontc de ser

'l'ta.lqucr oütra peça, se você tt- I asperns c p"-odu:zi-r uma tmpres
ver o cüidado de oolooá·],"o3 den- I são de, il'�ntas dn alfinetes {la

tro e um' saquinho e filá antes contacto com a pele. I�10 pone
,Os dois homens

de mCl'gulh,;-lo:1 na [Lg'ltn. com sa-

híiú,
, ú cheiro de roupi lavada 11!�J1l se ele sorríndo - e volto eni;,a
sempre é agradável pa,,{l_ a mu- enxágue. A' lã f,ic'lrá sl}__ave e n

f '.
, I' dado. E.stou 8:'l.tisfílito de ú'l�'1' i

Ihel' que gosta de, sua lOU'}}::t iu- :peça adqúírtrá flexibilidade,

l_com alguem humano, papn_ Y'- 1

U;lla levemente perfumada. As, firas muito i!stl'eitas, n'"

[ . 'J
-

f
" , d 1 1

'

en
rrar um .pouco" '

t""\ -- n�ir,e alguma� [1'Jta!l d::! SU', lo, i s�o �cels e' aval': eni'� e-as,
Bigert!?n olhou para o 110"'i.'

çãó preferida no pano da tabn- ',tao, eu. redor de um VIdro
t m Iaí. "i,remeu ügeíramcnte de 'fl'ic.

,

{Ie passar- a ferro: a umidade das uma, escovtnhn,
multe 1:o:ta�

"chie>'

Palavras

1

Páréf
J,

,� � _

Sãi�
mas

ser

} �ntan�o, não era'um' tipo classí

co .de beleza. Mas $.\1.0. pele est-i-"

Iva
em ordem, ,;seus cabelos obc-.

díentes, S�!,L' boca bem desenhe

') da. suas 'Sobrancelhas .brflhan-

I

':I'OI' o seu tipo, feio ou bonito, se

, ja. qual for sua idade, você pode
_adquirir uma beleza igual,

I
bélezo. constríuda p'l·f você me,,-

, ,/ta. por se�s esforços, padencia.
1 um" intransigente' �'onestidnde,
d� vopê m_eÔmu.. vai lhe 'êxigih
)nergia. e vontadrÍ. n::Sf,,� aspecto,
T,o(!-a a sua consc,iencia ficará
àlerta, vOGê não tDlerurá a me·

1 -;-- (Jra..:nd� �n'nl';r prc.(a.
2 -:---- B:llquelro

'

:1 - Ave ,pernalta, espécie de ave S[l'UZ - lnl1didn agrária"
"

4 - Em � -.- Antes d� Cl'isto.

15 - Odio -, Adv-Cl'hio de lUgM
li. - Artigo, plur:l1 - lmse

�.'t _- ,J\;quelan.oflue- lê

_g ,'- O' n'l.,nno que 'll.f'IIUcada;;;
'9 -'DlVisã", 1,1: '

10 - Thfêl'llicll, nlllela

11 - Ileza

i

1 � Que viv-ç. ern \f.Ti'E?UO

-2 --'Ad"jr,l'
3 - Aio'
4, ,--, BaO'uquio
5 - Nmnl'!'dl; mulhél'

tj _:., Rel:tti�'o fie,; bons co�tUIIlt'"

'7 �- 'I'i-ibo de platnu;; dl1 iam. da",

;� - 'Mnntun!ta.

(I � Individito'o:qtH,JIj fOl'âU1.

"'tensõe's.
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que fomos Informado
estão sendo
dtlades r-ir-
de nssisli'r
cida;de, o

certemcíor {'Ilassiro do fltlehol de
.

Olímpico x

promissor
em c/o Centenário

tencia reconhecida, Vem
de um espetacular 'triun
to sobre o mesmo Guara
ni e procurará confirmar

.

,. �

seu sucesso,. conseguiu-
do seus do's prlmeíros
pontos no certame, Anun
da-se a estréia do ar

queiro Adir, vindo de São'
Paulo, o qqe por certo se

rá mais uma atração den
tre as muitas. que nos a

presenta R luta de domin-
,

Por tudo isto, o chcque
tl RC:r' tr:"-"Ildo cnfe' O: m·
l·iro � CnarrorlÍ €"tfi f2.tb.
do a grande sucesso,

A qnipp de voleihol e haja
oo ce,qo do Barriga Verde,
(lne sabndo o domingo, jogaT:l
«outra o Olímpico, Inséndoi
; al'tp cios festejos de aniv€,:,
',rio do campeão esladual,

hoje a noite a e'j�>l
y,lahllllo em onilms

o novo gn::wdião do GoE,
'}!impico, Adir devem lns{'r {!

sua eS!I'eia mo qUJdro nlvi
rt�hro no proximo domingo,
centr-a o GU3't'nní.

fspefaculoq afraente :foi o de donlingo Não
souberalu os alviftuegros conservar sua vanlage"1Depois de amanhã, no

campo do-Guarani, dando
'prosseguimento ao eam

peona',o do Centenário,
pF<t�jarã(, as equipes do

Qlimpíco e alvi-negro da

Itoupava. Trata-se, como

não podia deixar de ser,
de, um prélio de vrande
ímportanela. q u (, r pele
valor de ambos 08 CQl1-
juntos, quer pela :rf'Vlll:io

rlade existente <;ntte alvi
rubros c búgrinos; ·('u,' 11']
;1ilO� sao pl'otagünist&s
d e lH'élios rnem,mí.vei:-i
,.ara o nosso associatiol1.
Sendo assim. surge o ern

bate de domin;{o con-,'; u
ma grande ai.rae5n. ·j"'tl)

J}DJ':lue a d'"nJOs..J.t}ão dos

(iêglRf1ii!ntc·�� ,� dn.s mnio-

setores alvi

negros 8.S esperanças são
enormes. pois a volta do

'técnico Generoso á dire

ção da equipe muito in
fluiu no espírito dos joga
{1Qres, que t'veram em

Generoso, além de um

preparador, um
_ g-rand-'

amizo. Ao que tudo indi
ca, haverá modificaeões
no \;nté bugr.irto, visa�l(b
SUf. direção técnica, com

isso, melhorar a produ
ç;ão da equipe. O certo é

qu�, modificado ou com

a mesma constituição dos
urtimos jogos,· D quadro
está apto a exigi!' o ma

ximo do seu 'antagonista;
'A esquadra da.Alamê··

da. 'Rio

E.

pois n sonui de oi lo mil e [) susto que VIYeU:l 101'-
�uillll€·j)lo_� cruzciro« (> ót i- ':',' nalrneh-ense foi
m a, ClI se 'C·Olhidcl'.l:ldo n 1-;1', 'Itle. n jirimelr-o ohs-
10(":11 do !!lt' mo, de d ifiv.il l.!l',do foi vcncír!o, llHl�
:!t'(" ',-;0, ('jfi!'Íhn{,llie� �;I'ande all-

I:c:1;'il'l".', ,.],'0 l:� .:', YCI",:ü-:o Ioi o alvinern-o,
'1'1·C'vis,-,cs, (,

.

bu..re" qu:!- {Oll1,lrClllClido 1101' tll.!..:'IllS
'ii \,olls('glli: (jO",ll'" (, jugnJ!:;; c, d._;,:jdo :l vio-
"periquito''. Com : 11'01 jCIJ('j:1 ,'um (J1IC se' ['111-
\ nntr geIll de :! x li :l 1...(1 1 I,_('g:lr�!nl.
í'avc o, deu 111:.1';" .I! J .,IL' Liuuen iamos 11\0 SOmE:Il-
l'(::lé!i sem c., I'i; a,l h le :: 1ll;'1 II. :Ti!ragcm u:iIí
que ainda l1U ; C i".� ,.1', Arl ur I'uulo L:1IJ,!.;e,
(,j:tl 10é,·UjJE'1·" I·, LI 'J ,', - (·Ill di:1 h,tsl:lI1lc in ícllz
no !,c-:'t!jrlo, o 1';, � \11 '

. 1;( a foi a d·isl'ilJ1ill�l, sendo
t:·c. �o�d',; �i�:c' L.l' d� J :.11 ._: st' e i1t!J';U'o ]l:lra o')"
n lúo di!;_J .1 J. 1,:o.\hllOS ('O:éjo�, nJ�o
:':0\1.1l1eHle (hh,tLU.t d de !-.jperjc�" t' sens!1cion:ll.
tjljll�(\;O av"',H,'.HI J ,i- _\ :,ji'd :JflE'Blb come-

A
I-CI',[<:o nuito seniL],:" II <:íOU ...
�.1.�é,lCi:4 í'e 'f L jx.·if"in�l:L

i;,:ki�' r;;�-i�;�:�i�';;i;��:�:;: ;�III1""'blflllíls""';'rl�l-vlll!lllllíl�ilíí7Iill�;iílllll-l!"IIII."Iíí';'.'''''��_!:,ani ,!a" c .,. ,\ cl':la:l:'; <1'1,,' <IIiIIIl!I"
'"

�

·,O<:'·.l"m�)s. 1·01110 n Pan:tir.:: -

.()l' c::a',llJ !r" Illflo fazelll par;] I'" .1Ii111i111 I lI!lIl!lllIlil!ll:li
.. :!H!!lm;iill!I!I!i!lliml!.�

·.'e o \"10 ,'cnlCrl'Ía! no l1I'asil )} .'\ • .b,

I 'leix& de ,;';' un�J lemerida,le,
;,1 mc':lll ". fleixc' rle ser ll,:ll Eon v�vo a·nda L:l!) nossa n __ rl1ótia continúa o trágj.[Ll1're suicidio, �\!flS é aos o."ga- t •

lismo� oficiais ({ue enbe rc-
co acon eCll�l�llto c_ue I ()lWOll N;lu S;1\';.1, u velhu Tigi do

ncrl':lr :t SiLUfl<;Uno E essa í' IW_SO tuteLol, l convivência do púbiieo que o eS�ill1aWl ('.
'ma c-mnpallh!l (fel' nfto de"!' que o admirava p.::b sua lealdade e e.f:c.ência na prática; I'ic::u' :-I)enns no p:tI1e1 11l'inci- l Q CSpOl·tc bretão.I la'mén te no a' pn larmos 1'::110;1 ,

�.l 6. t"lIl1slaneÍ:l de estarmos Tigi ja se encúntraV[I, afJ.stacln das canchas, sentindo
viven'lb. nn!ll_ Jl.�L� em gne.,. :1 -t:? apl'()}:üTl;1!" ine-,'ltayel da idade em -Ll112 se -encosta as
Il\-!-"í::\O j:' {,XCl'::e �II�] papel _hl:�LeirZ1.s HHm canto, ap�o para il apo�:::ntadoria do cs,.itai em nosso Sls,ema {le rorte. 1\,lai: n�c: i1;O zSdim não ]l'1via "11:1"-10'1,,\10 d' to':lo
I �u.l1llJli:'at:'fio c t[O;lIl�il°J',ip.. ',.... -

-,,, - .. c. "_ -t: �.

lima ime·ll11j';1 re\lSao 1'11�
a pl':tllCao "'Iao CCli'l'ia mal;J :�tl'á8 da bola, 111[l!", ras.sara·u

I 'c ;"o,� StT\,j\:(}S de rll'n:t'o''.l{) t;raLC:lt· (J V(J!t i!JGl, illtt:gl':llldu �l eqtlip0 dos v.:terüno� do
10 \'i\o, emnl1fl(la de 11lll i,\ �u clulJe t!e eora�ão. E ti dü;liJ1o l'CSCí'VãUl pbl'<1 êle,o11.cr·i1o c 11 que sejam : :m. ;!- I Ir t (\.ln ta 1t 1 l
k" as (·a::<;· ... de s,.\3S t\efi�:�-

' , 1 '- " I () am�n ,imos 11<1 f)C:l3Üiu e (_!lI..: hoje ainda
�(jllljnl: 1n10S ,',' '"

11"'Cltt'-1" "10' t
o -

1
.

.-Ill':.", e illfli,oadcs os Jlwio' '-'" .l. 1-1..1 :, l;n1 l'emo ele \'0 e1 com
·!e mo'·'crniz[l�iio de seus melO- :;C1I3 �(,m�anheü'm j.le equipe, de: «bdncadeira)� h�'m se
dü�, não "tende ,Ipt·ml·; [:c' rJ8Lkl':a dlzeIo - já que áOllC:lãs pní.ti(,íls !lo-' v.ct"'ranQginlClT 'C'., de 1lI11:1S <}1l111 :1< :!. .- ,.,"'" 1. " '.,0 ,. _o. .

:,;.- , l '.

,.cnlcnas (�'" rilo!rls, 111'\, "ill; t �)::.)__P<�':'� \ � ClS:"'O, llgl fOl .1('Ülllebc!ü dlim colapso car�
, '�HH'U 1, \/('1') 't [Ul-C-'l' l'()� ""'lC )' 1- }

.

·lOS de IIIl:il:l.� Cêll 011!b Ul �
�

_.
�

", -, c .
- 'J', :(., t u.� t'onljJâh i�Jl'GS que

Illi:' ,JI'( S d�� bl a<ilpiros (!lIl prcClll'uvanl leva· lo jhU';) 1) ... �()fOPI't'O!-' ll1·g·entt>s. Urn;! n1GJr".

I'CU:,
110 ;1\'1"0, o seu llolllo{:�\ te talvez bonita, se qui<;('l'mOS cnc.;al·á-�a súb un 'i,

\ :iI!:IO di' \'ont:wl0 C01l1 a '01\101 L. f·' t, .,', 'l� ",
" •

1 pl,sn�
I -

I
Ue lU1 fl;:,l,\. 1\ un�u alir:!(' '(10 }Jo1' l'CJllnl,-" (Ille (n1 �"d""I NI(':lO e o ill'c�ressoo. . .. ",--- " - Y. '-"

I'
,

- - -
tO:'SI11 O::; seUs arnie-os dos bDll''; ,. '1(1" 111""" t(l"'l�O' Do�\

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

...... '\. .. 1 �.�..) .... - ... JO.l) v. i'

': Empuradot••• .
.

seus amigos de club20

• A

_il�gora, .chegd-nos a noticia dum acontccim�l;to (ltHl..�ildenL�co, Vem (12 Canoinhas, e dClx-crnos o jorn:;_j da" tet�
1'.'1, 10.aLal' o fato: .

Aurelio
Foi dflda n larga!):l pnrn.
o Campeonato . do (e-nte
nário, sendo 1"(':;ol111[1s 113

j:CI'SI (,'!i\'[lS, Ilenlmente, o

C',,'c'{!l'uln de que Iorrm
'pl·otagoni'sl:t'. Ll.:meil·as (.

(i'll3':'uní, dornin é\O, na

l loupavn Norte, se 11:10
fol um prlruor de le.onic[l,
uma Icsln ('onw'leta , !1gl':,
dou no numeroso 1111hJi' I)
CIl:'(' pum o OU[I'O Inrlo do
r-io se IOCOIllOVI u, IJ!"o
cmpr-nho dos jo;.fé' dores c

a mndanç'a do' jJla,oa1'l1.
Fin:::,l1cdrflmenlc 1:1 'lllll'ill
o jogo foi lIIll sn-:b',O,

Ao que pudemos aPQl1'[\l'/,
comercio f�' -hal'á lerçn,�fcil':l
a<; 1;'} horr ,; para que: todos os

operaríos e comercínrios,
possam n,s��i'JiJ' o sensnclonal

I
Venda 3VnTM\

clássico entre Ollmpíco .
l' :

P:}lmei.rns
.

, C • l\ cf' 11

c:..ngraxa1ana lVllfO

I O juiz joinvilense Artur
IPanlo L:mge d.'l Lig'J Joiu\'i"
.
---------

--------------�------
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--- --,---------�- -- ---
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DARIA PRETEXTO A RUSS/A ·PARA.LANÇAR NOVA GUERRA M
.

Resposta antecipada de· <:. S.chmidt ao discurso de Winston. Churchill 'programado' paro
. .,

• .

STRASBURGO, 10 (UP) _ A Alemanha não pod>- Assembléia da Europa pelo líder do partido sociâiízta h lançar nova guerra mundial, A Inesperada declaraçã,o di

I
falou hoje, conforme estava anunciado, na Assernblêia do

rã. concordar e mreamar-sc, €l1qaunto tolla a Eút'opa oe; kmão Carlos Schmidt. Afirmou elJ!e que falar em t�ar:rna- Schmidt � considerada como resposta antee pada ao dís "::c}Uselho <la Europa. A' úítíma hora foi armnciadu que.o ;'>

dental,�ão estiver üÍl':da ;�:(}? n direcão d:uma autorida- menta �lemã� seria 'provoca:' p,erig?�s .sEm nellhuFà.-:._�ra�'Í cm 80 de �hurchill no q�al O' �hefe .cúnseryap.�r �nglês de chefe cOIlsel'�rador inglê� estava d'o�n:e; mW5 alguns ade,.,:
0-

de 'POhtt0�1. supra nacional. ]!:::õ�a ch3c1araçao foi Lib! II" ta,gem, m:::]usJve porque dana o. Rusaía um precexto dto verá pedir o rearmamento da Alemanha oeidentaí, gados pref_:'l'.ram acreditar (�ue eativésse antes e-spei'[inch::

'';_
.' '. , STRASBURG, lO- (UP) - O sr. Winston Churehill não a palayra das outras de�,�,gaGõ{,s,

. "'.-

��2����� ·SECÇÃO P. S. D. _:_. � u_��_. _-

�I-
I

I.
r

Para"'"'· prefeito
, .•..,_ "J

vote em

GU I L.HER ME·. JENS'EN
j
I
I
I.

CID,\D.\O FOn:,JADO NO I,ABOR E QUE ;;A; OC:U::.,·
·pou oosr SCP}i--;R.fOI� VI8AO A EDILIDADE DE NQ8,
Si\. COffrtlNA, DANDO l\<IOSTRAS DE SUA OAPACI-.
Di\DE DE TI:ABALHO E DE AMôR A 'l'I::ltRA NATAl�
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-
-

-
-
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