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U FILHA E
CIDADE

E bat'carãopela mQ�hãem S.Pauloemaviãoda'Varig
�erãU fDce· jDBalâ� às lUO �Of�S I
no salão BD�re Prefeitura Municipal I

Deverá chegar hoje, às lü,30 hrs. a esta cidade, a I
snra. Vva. GERTRUD BLUliIIENAU SIERICH, filha do i
Dr. Hermann Blumenau, que SeJ faz acompanhar pela ne- 1

ta do fundador da nossa cidade, snra. d. GERDA SIE-
RICH JACOB!.I, ,

As ilustres damas embarcarão hoje pela manhã, em
São Pa�10, d�v;l1do via.;ja: pelo avi�o de carreira da, VA-lRIG, ate Itajaí, onde serao recepcionadas pela comitiva
presidida pelo sr- Fl'ederico Guilherme Busch .Ir., prefei
to municiPal de Blumemm.

DketoI' Gerente; == MAURICIO XA"flIEB
�

JE E
FUNDAD

BANDEIRA DA ONU NO co

MANDO UNIFICADO EM TO-

DIA � DO SOLDADOpelo cestabeíecímento da paz na

Coréí'l" vendo-se, ao- centro, a i
bandeira azul e branta. das Na-I-=�----=�ções Unidas. Em pr lrneíco plano, Comemora-se hoje, em todo o Brasil o Dia' do Sol-
o G<lll!::ral M�tC Arthur, Ch:f'""SU_1 dado,
premo <to Ocrnando UnificadO "

. 'Rr::ota data lembrara ao povo de Santa Cruz os
cumprimenta tO; Ge!lcr�ll J. Law ,_

• '

ton Collins, Chefe do E"tadO granclj.'S vultos que batalharam pela integridade de nos

Maior do Exéreito dos E't'ldos, sa querida pátria. Suas ações dignificantes nos campos
Unidos - (li'oto QNU). de batalha mui"co elevaram o valor! dos brasileiros no con-
- --- -- - coito dos povos de! todas a,s: partes do mundo. A lembran

D t d ça de árduas e! duradouras batalhas, em que a soberania
erro o o S do Brasil esteve em jogo, nôs fazem recordar os inumero;:

átos de bravura prati':::ados por denodados so�dados que
hoje abrilhantam as páginas de nossa gloriosa historia
Herois que numa, verdadeira demonstração de amor à
terra em que nasceram, defendiam-na com sacrifício d:,
�màs próprias vidas. A lf;mbrança de um genel'al. Ozo1'10,
de,um Duque .de Caxias e-de outras figuras que lutarar':l

pela. defesa do tenitório 'nacional, não deixando que c

inlll1igo violasse êsse Brasirimenso, nós fazem vibrar; sãc,

figuras que viverão sel11pr� na memória,; de todos os bra·
sileIros. Deram 3,0 Brasil grande numero de vitórias (;

(Conclue na 2.a pga. Letra H)

be-sc :lp�,na!'! que apoiará as

ca�'1
e� ou:ubr� ptóxiIl1J�. E conU

didaturas da UDN pfla'a a preEl- nua ate hOJE. De rormas que
dêncía da reJll'Zlblica e para ° go. bem poderá acontece.r que mes

vêrno do estado.' ma sem acôrdo, sem apoio, o sr.

São estes os treis partidos já Guilherme Jen;sen venha a. con�

tal' com o eleitorado doS! dois

partidos. Coisas da política ...
Falta pois aguardar a convenção
munIcipal dos tpessedistas, quan·
do então tambem o partido do go_
vêr,n,o' definirá a sua situação ped
rante Os eleitores.

Eis, E.m linhas ger,ais, paI'
quánta., anda o ambiente políti- Experím:�ntal:nos outro incon

co local, Com 3 partidos - ou tido regi':lZlJo aO recordar que re-

4 parfl spr maj;� exato, já que
-

n cebemos s,tenta aeronaves a;rd

PSD não reUrou a SIU pno�an-l gentin:l.s,
.em São' Pedro do Pira�

(Conclue na 2.11J llga. letra G) (Condu<, na 2,a pga" Letra D)

QUIO - Flagrante do Quartel-
General do Comando Urrificado
das }.<'Ór(:3S da ONU que l:ltam

o.S OOl\fUNIS'fAS
'El'\I TAEGlJPassa.rá. assim Blumenau, a

,
pa.rtir de hOJe, à hO"Redar a úni�
ca filha ainda "ira, do' grande co

lonizamo!' que í,'}\ ü Dr. HêrmaJlll
Blumel1'au. A Eua presença nos

festej:.'s com que comemora"!l
mos a passag-�lU do Centen.ário
da Fundasao de Blumen:.,u, é Iii.
ra c p'='vo blumen:luens' motivo
de inexpressavel satisfação, g�_
Tand.o mema uma emcção que s6
pde ser compreé'ndic1tl. por aque
les que aqui nascel':1m, aqui vi
veram e lutaram. p.elo prossegui·
menta da 'grandi:'JEla, obra cujo�
alicerces foram lanç"do;; pelá;;
progenitor daquela que 8gora se

rá r-ecebida di:' braços abertos

pelos fiUlOs da ddarle eenteniiria .

J TOQUIO, 24 (DP) - Urgente �',

Notid.1r; da Coréia' informam

I que COl'tinúa a gnnd., p,OllCeu

I tração dos c::mu'nistas cor"'anos

na frenlc meridi,onal. Essas no

! tícÍns dizem que tUdo, j!:ldica que

,os comunístlls coreanOS, ucrrotn

I dos nn f;!'clltn �� Taegu. ônt�m,
'. desf-echem ll{ro-ra uma grande o

e \ fenBiv� nu direção de' PUf"l1-n.

.

A veneranda � ncn4ora. �i�!e,- .Ptl�
frent,0u 03 :,mcrifido" im!)ostos
por uma lún:;;3 viiag::m à:1,uel'es i
que sontem (} péSlJ d'1 idade 11_ 1
vançada, Fara 'clt nder o convite IF ltque o põvo de Blumenau lhe di- a.Q
rigiu, encontrará cm nDSSO mr;io

'"

iO gra,tidiio, () z'cconhecimento e ,o
'

Bastante movimentado se � tadas paI; udellistas, peb:bistas e mar:.!. Municip II apresentou

61
concorrentes toml'm, a dianteirú

l'espElto que brota. exp�lltanea- pl'e!:'enta agora o campo p�Ií_tico perre,pistas" encontraremos a U. 'pa1tidO do sr. Getúlio Vargas {l� na �)ropaganda _h1t.ex:Sificada, de
mente dos 110SIlOS, coral1õe-;:. Su� bJumenauen�lS. com as abvlda- D

.. N. nt� luta dâ 'vropagandâ e· nomes dos srs. Francisco Lux,r vera conUill' tãO somente com

presenÇa na ckl�úie fundada" des dos candidatos apresenta<!t:'Js leitora! deskaldando a óandeirn Otto Strauch, Aodolfo Luiz Schi.' seU prestigio peE>soal. Ao seu Ja

colonizada 'Pelo seu p�i, faz c:Jm cficialmente pelos convencionais do sr. H.ercllio ])eake para candi� rach,. Dr. J.efterEon Mattos, Pedro! do, como, canÇlidaio a dqmtSldo
qU,e viva se torne tambem l\. pr.e- , I dato ao gover� municipal, dos Gomes, Félix. Rosemerk, Leopol·l estadual, aPArece tão sómente o

sença d'J Dr. Herm'lnn Blum�- ·srs. FI'édericr> G. BUsch Junior, do Nunes, Antonio' Reinert, SaJo-; sr. Cássio Medei.ros, t;!0m boas
nau. Os blumenauenses p�esta. e advogado Max Tavares Amaral mão da Silva Mat�os" FulVIO E·; cre,dencials lambem e desenvol·
:tão à filha e n-etá clIo fumhdol' para deputados "fede.rais, e dos mend,oerfer, Werner Eberhard EI vendo a sUa campanha de pro·
da sua cidade aavcgados _4.qUlles Balsini oe Her- Edgar 'Xa,vicl'. Uma, chapa, eons- lnganda. São. eptes, por eirquan-
que sáo d�·vida!iJ aos que mais C3- bert Georg panI, deputa&(}$ esta- tltuida de nomes alguns popula,- to, (JS âois únicos nomes que pe:..

ios lhes são. duais. Como dif;p\ltantes às <:a- re.s para nós outros que conhece· lo PRP apftrecel':uu nO campo
Em Blumemm. 3S ilustres vil'Í· deiras de veread.ores, têmos pela mos as suas atividades e ontros da luta eleit,rll':Il. No demnis,

UDN os s1's. Arnoldo H-€ss, Ber· iluRtre5, desc'Jnhecidos.'

1,9.rdv SCheidemanrel, Bruilio .Tá o PRP, manda a, y�rdade

Jurk� Arno ,flleIow, ,An!:.lnio Sie- que se diga, encQntr'L se rll.lmz

WC1 t, Rudolfo Buerger, Cristíhno situação singular. Pcssue um

'l'hB'iss, João HCiden, Gerhal'd bom candidato ao govél'no muni·

Ntufert, De. Ari 'I'aborda, Ing-o eip�l, ju�tiça lhe sej'" feita. O

HerÍng, F",óet'ico Carj,,!'. Allemie, sr. José Ferreira. da Silva, apoia_
Arno Odeb1'echt, J.\Taru'JeJ Per"ir3 , do por uma con:ente jli',lítica de

Jr. e Bertoldo Neitzel. Res.alta fi maior fOrça no meio da nossa

ma.ssa eleitoral, teria poss:bilida·

ainda. o

A JATO PARA
o 11RâSID Estava. marcada para ini_

cios' de set-t'mbro p. vindOU

rO, com séd'õ em Blumenau,
a XIX Exposição. Avicda

dr Slnta Calarin'3i. Entre

tanto. devido aos festejos
que n€�ta éuoca :;;e ,re-nlisa
rão n,_'sta cidade, em come

m,'lra.ção., fi. p[l'�s"g('m do

Ci'ntenário da. Funda.-:iio de
BJumena.u, :a Sc(;ie,tL"lde Ca
tarinense dR Avicultura,
que promoverá aquele cer

tame, doeliberou transit"rir o

meSmo para, a data. de :24 de

setembro, quando terá lug"(l>I�
a inauguração da exposi
ção.
'1'rata-se duma r<,alisarção

ass"-1� interessant,e, que de
verá atrair as atenções d;)s

'avicultores de todo o esta-
do.

'

As inscrições. gràtis para
oS' aB"-ociados. da. Sociedadle
Ca t.arinense- de AvicultUl'a,
encontram-Iltt ã., dispo,giç..'i.o
dos interessados' na. séde "",:l

cial daquela. entidade, em

Florionõpolis.

LONDRblS, :t4' (UI')
l,ricanle", bl'itánicos mpet"um que
o Brasil faça gl'ande encomenda

I'd.e aviões 1'l. jato inglê�es, como

)'es1.lItado da �'isitn. {h, dr., C:"S'lr
Grilo, diretor e1.o Departamento

�de .,,\.r,ronáutieél Civil B"3sileim..

O tl!'., Crillt'>, qni' f'qui se acha.

desde s€��ta-f"il'!l, passada /l(',' 1l1�
"

,p�nh'ldO de �ml, fnmilia. inspe- I
dOfinl! nUllJel'OSOS Upos de aviões

britânicos e {)stU{�(J 11 'C. {'),pe"'açitú
das linha;; ai'l'P9'l. Pr tende em-

�
'barca r nmanlln _('tHrl destin:'l ii.

preocupação d"s� dirig'-mbs ud -

ni"tas em possúir em sua chaPa

para vereadores, un1 ou mais re

pres:"ntantcs de cada distrit.o do
1

município de cada bairro e zens I

da cid:J.de. Unla bÔ:L nOrma, em Ise considéram!o o presti�io indi·
vidual de cada, um junl0 aO elei.

�êspp�tiva, z()na4
PelO PTB, I]Ue agora anarcce'

como concorrente.mais sério ao i
partido que na.s 111timn.s l/leiçôes

I'conquistou a maioria di') nosso

cleitorado, deante ;:Ias recentes
manobras politicas que trouxe"
ram ao seu seio uma figura de

largo prestigio - o 51'_ Guilherme;
Jensen, teremos ê5te aOmo cau- I
didato à sucessão do govêrnO mu- t
nici,pal. Para deputados federaia, 1não índic'lil'.á Blumenau concur

rente pctebÍsta, s�ndo que p!U'!l
a Cãmara. Esfadual, ds nomes dos
OIroS. OtaciHo N!lseime�t.f} e Con.

radO ,yer!!linlo De Marchi, aque ..

l-e atú:tlmpnta v-er�adiJl' pelo, sml
Partido e êete popular figura, da
clafl�e b'l,ncária local, ap:elarão

SR. GUILHERME .IENSEN

I em evidência na, órb�ta munici

pal. Quasi que paralelam,ente a,

parece {} PSD manohra,ndo pOr

18ua vez em tôrno (la! candidatura

j Guilherme .Iensen ao govêrno do

mUrllClPlO. Quando tudo fazia

crêr que 0, industl'ial de noupava
Central enfrentaria as eleições
pelo partido 'Ele Nereu RamOS,
es!ou"Oll \11. noticia, qu€o dava con-

1 ta, da. eonqui"t,v, dO sou nOIDe pe.

110 PTB. De illíeio nl!l"{!ditou-se
.' em acôrdo, entre os dois partí&"'s.
I Mas dos doil'l lados a resposta
: náo SE' fazia ta;rdar: "NãO exis·
i
te acôrdo"! Fa.1Oi.I-fle em apoio,
e maifl que rápidto declul'Iwarn os

p.róprios 'P{lSSédisbts: "não há 9-

poio"! ],faoS continutlvrt de pé ti

intenção ue fnzer marchar O p_

S. D" por sua vez, com o nome

• de Guilherme ,Jensell às urnas

SR. HERCILIO DEEKE.

dos psxtidos de maior expressão
em, Biumenau.
RecapitulandO rapidamente fi

com:.tituição d'as chapas' aprilsen-

assinado o �ele�a�o �e Apiona ao
.uletoHr a prisão �e perigosos la�roes
BliRiB.tUtO Id,TROCINIO NO 1\,fiIN. DE INDAIAU..

"... ,

Noticias t.t'ansmitid�s à 1'( p->:)r�

f" f�to to conheciÍne,uto do sr.

tagcI'fi deste jornal na.\,l}Çite de Henrique de Andrade, única ap
ôntoem, informam que fof'am"'1.ssi' toridade na vila" Esta, em éorn
:nado na Vila de Apiuna, no mu- pan;hia do sr. '}Vi1Iy Sehulz e de
nieípio de 1:ndalal, por dr.is la- um eletricIsta, residentes tam-
drões, o chefe ,.fé € �ta'lãCl d')quf�Ja bem em Anhma, saíram no en

localidade, de .nome Henrique de

I calço
dos perigosM, meliantes,

Andrade, o (Jl133 ex �l'ci<l, tan�b"'m'" conSeguindo, localizá�10s, horas
110 .1�cal. ti ('a1'go de d,'legado de rdePGiS, num cas�bre à beira da

p�1'C13. _eetrad'lo-quj demanda Blumenau.
• O assassinato, de a;;ôl'do "f1m Conseguiram penetrar" no case-

as informat;õ2H em aprêQo, reVilS- hl'e, �em serem Jn:'éss.entidos 11e
tiu-se de d",b'h(,,,, 'lue imp!'ef'� los assaltantes, que fo;ram presos
siona.m. Sabe.�e quI' n'1 ma,J.ru. e revistad,?s em sguida.. c,'JinO a..

g-a.da de ôntem, UUl e.3tn-belecl- parcntemente nãO" possuíssem ar_·

menta comerci:il d� Apiuna. fol mas consigo, o sr. Henrique de

assaltado pc.r dOis gatunos, que gUaTdou a que . empu
esf1:lquearam �eu pl'o"'l1ietirío, nha.va e se pôs a revistar u'a ma

ao serem pres.'nmtidos pelo m�'s· la, onde foi enContrado O pr:odu_
mO. to do roubo efetuado pela ma..

Embora feridJ.l, 'ii vítima levou drugada; ,Nesse instante, um dos

11---- . ------ - ----f ladrões s:-�cou de -afiadf.l formão.
IImnmmmlfÜ!ilmUi!IIIIUlIUlIH" que escondera. (>ntre a camisa e

�= 'TY R'"'ES 'O t"E S'
'"

ª=' o ve�tre, ferindo mortalmente a

a;;. autoridade policial, fa�ndo-a

É;::; da� lHIi'Ui!l vida a'Bt'E: mIar P01' um precipíciO' Seu C(lm-

lU'WU " l)arsa, também_. aparece.u repelr
:::

p n ft I' S d e seu':: tinamente com uma faca. em pu-

É .. " � nho pondo em fuga; -os com})::>"
E ir' .6- r r o :: nheircs do ,delegano.
= � �' :,
..., ...

ilmmmmlllWlHlIlllUUmmUlIh (Conclue na, 2.9. letra, E)

des bem m:'i.is amplas para. con·

cluir vitorios�'lente SU3i campa.·
nha eleitoral. Ausenl e p;jrém da

1cidade permitindo' que seus
mos ao a:ssuntO.

Recla am 'os lrabalhadores maior pontualidade
nos horarios dos ônibus para o Bairro' do Garcia

Perdem diãs,de serviço· quando chegam atrazados aos locais de trabalho
o tran;cpOl'tll �('[Jletivo rm Blu- J procul':l.lldo, d�ntl'o do possivel,

lindústria
e outros ra�llos de ati.· mesmos, gl'al1de_ pr('Julzo a c13$'

menau apres":"nta um' desenvolvi· aumentnr o numero de �em; ...·eí-' vidada, a_companhaud(i. COnI no- se trabalhadOra.. Contanuo com

mento' sstisfa.torio, podenti.o me,"· cuJo"" of,erccendo à POpulal;ão vas cPmpras, a rira:tc'h'a. pl'ogres. uma p;r:>:plulaç.ão laboriosa e que
mo ser considerado IDn.d'os me. bJumenaUi'bSe '!um sel'vi!;o orga- siva de nossa comuna. 'Demons- n:a. SUa maior parte ,r;esíde dis
lhores; ::,erví\lOs do ramo, orga!li· nisadà-'e" eficiente., tram os homens que estão à. tes tante dos lOcais de tr::!.halho, nos
sados ,em Santa Catarina. Os As "quislções sucessiVàs de no- ta dessas oxgan:maçóes, compr.e· s:a cidade tém neoeessidade do

plOprietá.rios d':! efuprêsu,s deSH! \'05 onibu&, efetuadas pelas em· ender a essencia.bilid,ade da, pr-es� bom d:esemrpenho na que diz rC5'

gênero em '81um€naiU, nãO pou· preS<'� de )3Ium�nau, é uma pro� teza dos seus serviço!!;. Para uma peito aO transporte coletivo. E'

pam esfo.rços nú sentido de me· va do que afirmamos. ProclU'atn cida,de desenvolvida, COm inume- fat.or preponderante na. vid'!l- dos

Ihorar cada v;ez mais sua!\' linhas, elas satisfazer a cont\?ntO a p!:l� ros, bairroc, c(.)mo Blumenau, são trabalhad"re:'!,; CaEO contrário ver·

proporcional1do aos seus passa- pul-ação, princi'llalmente os onibus insubstituíveis, resul., se-ão 11a imporsibilidade de cum.

geiros I) nec!lssárJo cOnfo!I'to 6 soas que labutam tancu do mã.u �ndamento dos Conclui na 2,a paginá Letra C

:J, PEDHO DO PIRAClê.ABA,
1!'t - o 121". Assis Chate:l.l.ibl·iand
veio hoje aq�i, conviver com Os

pilotos argentfnos e brasileiros,
na grande revoa..i.a I>TOIDovida
peía U.B.A.C:' Durante o almoço
que ofereceu aos pilotos das
duas naçêes.. f'alou c ,diretor dos

f ··IJi�J. 1u5 i\3':SiJé!�üu[ '. Jll4S ;ú�

I Lh.:nÚ5 lii:!E:té� teil.il0�::'
AqUi t�;tvu pai a. rne assocíae

�Q j úoilu dc.,s nú;3SOS fiéis C;OID."

pw ...helI G:=; dd.. TI B-A.C�, por roa)$!
esta ra-,,-oa� ill�.5nifica; que el:!)
pL'Cn;.OTS ncs C�líS clo Brasil, A

Filho
BL�_ Trorrl.l}.�hy c�ta,ria in9Qw",
pl.E t:1 �ETü fi; da Uní5.o Brru;,ileira.
dt>� Avi<4âürc:� Ci"'�'tiE. Ministerio
da ..-\_�rüüi.i1ttie..:i. e Carnpanrra
r,r� í;io.ü.) �Ll. Avi.i�':_�O nã.'l: SEi

C;u:fi[jlet!il'k�Irl s,G ji.iio- fosse- a
[I.D.A.S. Um nem .outro tem O>

que nessa funcíona em condí
çô s mais que caiisiatod�:"um
departamento de re1<;,çõe;; so�

eír.Js. it lTnHio não fie limita f-l

ag rerniar- 0-1 avladores civis, a

dar-.Ih.cs convívencla, senão queto

es-j-imu1a entre eles ajtus e g�ne-.
rosos ideal;; e�,p.')'i'tivoE'. Tudo 3

que por :ela. fiz�lmos ainda. serà
pouco em faee dR. copia 'de S6-T+

viçc;;1 que prestam os uníonís
tas do ar, n. expansão da aero

uáuf.lca cívll brastlelra, Bem ha,

ia, o Brigaf!eil'o T,(,(jmpowsky pela
,

eonvlccâo que ele tem da valia
'!s"en"jfíl .rélS fra.b31hos da H,B.
A..C", .. pela. espcntanetdade com

-',u" í':::7. o poder- publico eolabo.,
nu r-cm ein., Não se conheeíam
os 11!%;>0::: avísdcres civis do
nort e, sul, leste f: oeste, Graças
'i. I f.B ,\.e,. desde quatro anos

-,leo, tr-m tutu contactos diretos €i

cenr.tant es _

Mas a ambição dos uníonístas
do ar, não se limita às fl'ontei
ras do Brasít. Eles levam o seu

ardor de convlvencla aos pai
ses víztnhos, atraindo para o

seu sistema de interligação !'te.

.�ea� fa...�lbenl a. argentiuos, a uru-
guaios e :l p[lr�lg'uaiüs. Desde
:Jntcm, qu,;r,Jo cheguei do Rio,
no avii'ín d;l Bl'ig". Al':lr\gboia, ao
jf:::�eer IH. C:unpo- d�l IvIurte, vi ..

dos

que

tros países. c,')TIlove Ivmbmr qU!3
foi a, um povo pequeno c de ra;ro

instinto político, a, quem acudill

a, iMia de ee'lJEraça,r os pilotos
civis do hemisferio sul, em meé_
tings que são as�,embléias de fra·

ternidade da família, do ar.

�- ---- --- --��

José Maria Flesch
Faleceu ôntem em súa r�si- &imples como soem ser os gran

dencia, à rua 15 <l!e Nvcmbro nr, 'des homens, José 1lhria Fle§ich
1080, nesta cidade, o concei!ua. foi um vcrdadeiro an1igo da nos=

do cida.dão sr. José �f:lria, Fll'sch sa. gente e da nossa terra.
Natural da Alemnnh'l., d' onde A' sun. viuva.. SOfia Engelke· �

chegou no ano de 1906, obteve cio a'os seus filhos Ana. Mal'i'a, Fra"lQ
dadania brasJleira !El fi de março, .-.isco, easf',do com a snra. ]oraI II'

de 1948. José 1\fal:ja, pelo senti· 1Keinert; EHsabeth, casadâ com �
me'1t'l de brasilidade que sempre l sr, Cássio Medeiros; Eva, casada

demonõtrrcu, pelo seu amor a ter- com o ='1'. Franz Erack; J0sé Ma.
ra. que o acolheu, 'P�la p,dupa.çáo ria. ca,:lt.!.o com a !lnra. Otilia

que ministrou aps seus filho:;, :MOr1'ds; Carl08. eri;o:auo com a

pela sua oper,osidade, IleIa sua snra. Crj:"tina, Muy; R';llata., ('a�

cooperação para o p!!'ogres�o da sada eom o snr. Gnilherme von
nOSSa terra, foi um gT:Jnde bra- Hohend':.rf; Maria, Clara, casada
sileiro. Blumenau perde um ,com o ur. 30l\4i l\<l:aria. Pon-d:é,

dos seus filhOs mais, ilustres, Ch3.ves; AfMlsn Maria, Walter e,

mais dignos e um ' dflS cidadãos Victor, O,; séntimeutQ(l. do nOSf1�
mais desta,cado". Modesto e' profundo pesar, ' I
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D.)d", 1926 ,o InterncÜianal, f.rV4t

FiOi'tundo mercadoria, '. 'gén.ros'd. prím_!rQ, �
ciluidadoa ,dos C8'ntr�s p�od_utor._s C)O, �.. _

co!'st!mldores. & ..

f>� No.ft. CIO Sul, a rede c{. diitribuiJorM"
O concesslcnôrlos Int�rnationd ••tás.

.0
�i iititoa.rtQk"'>\
��yts;.;

.ComE!rciante
de Porto Alegre. muito relacionado procura representar Fi.-

---.- '-�---------.-, 7,-
_-
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va

as oH
em suas atividades

,
São Paulo - Os Amigos da.!

than e ,LiDa Stra�s�', '.

Universidade Hebraica estão in- O choque das necessidades

.cltnados a crer que a recente

inauguração -da Escola de Medi_

cina de .Hadassah da Unlversí

dade Hebraica representa
novo eapttulo ,da, historia

Uníversádade e uma nova e,fe-

atividJ3des.

"1'€11«;30 não -.é' inteiramente [ust.l
ficada. ;se bem que .o ato oHcial

la Inauguracâc e .a matricula de

rstud"lutes de

dica em Jerus.ale��' numa, reau-I Hebl'aiea e Hada�sah tor-nou

dado viva, Sentimos que a contrí- possivel a realização dessas as-

N
11

t d tdade vívo, Sentimos que a con- pir.ações e aber-tur-a da Esco- OVO me o o PDS o
tribuiçilo fundamental desses ho- la de Medicina em 1949 com uma

.
" ,-

o mút.cdr ue dla!l�e Interna �ua!-']11 im: iras
mens deve ser comemorada de classe de estudantes que consls

t i., : (�11e :ltl� H�'Ol'a tr-m mereeido

maior a tencão é a l::n.�.-:;g 1J11 per-i ,

.. A til; .

pe�ltonlO como
membrana dialiticêI

práticaem
inve�tigaçõel', ,Os

SAUL ADLER limitações

ir1·i"!"H·fio r..1JQ ('{llTig-in nem a 0-

cido se nem a hípocn lcemía ;" 1"01'

acor-do com os seus méritos por tia de desmobthaados que

um estnbelecímento pel'�ente nham sido chamados de fora p':1- que o liquido de

(1" pesquísns, 'loja sob forma de

estudo!' ou estavejecímentos. A

eooperaqão entre a Univer�.idade ,

ra o servíço nactonal. ,O pro, A,

Deão da Es-

toníal, 14 Frank Seligm�m i> Fi-

ne rel:tt'nn

equipamento como no corpo dO_

cente, é o resultado lógicõ mas

de modo algum o inrdn fie 11"""

longo capitulo de atividad"s mê-

o; nome' (1e Hm','y P'f"J'l]1ISg01l é flI-ande indtt.,,'tria,l; t' "III 1!{)II'EIu'
"

' I ,. ,

I fp.f:.nn.(;ç'i.iJ,l)' 6"111. tJ)A(lrO o munui«: ntJ-, lJ'Ur. CO'IJI «u.n c.l'pe'l'ltitC1U (c �J_

iJl,O o "ho'm"'n.l uue frrhriflfL (1" I cf'IHld'l'O, ral!('elJ'6'�r 11111 l:l��!O pm

tlH'<'<.''1'', lII_•• ,�' ele d lIHTi,,� do qu« 11,m
I
IIH',O ti" IJWtl ncha. J1!}.�sn d re-

'1 .. sódio " .mmnrrtarnm o clorat,')

,!r. f''Í1cio, Pa rn evitar a absor

C�f) d'l :ogU:J dI) llmrldo de irl'L

"",,,;,, - o que "Hás" eonstttuin

P"l p)�()hlpl-n1 �- faz-t","'" ngo1"''1 tt ...

111'1, R'C'lução rnnís híportôníca
evangelho da '( fil itul1urtEspalha�se um

:;'1111 ')nf�{""_lh{l gf:latin"1.
I .' nr'!o o r-out rudo de

rn- ! -lr "'""'fliq, ::("'f)n�n.lh··qTI
-';!IJllr7ciflll .-17)1); _ii. r11� 1T-T�"'(ri("'1!'
�11i'·e. eH(·ol1jr{l-.�(' li ··F·ti·!71.�S�r.

tio tln .n und:».

ll(· r{':1t t c til .. "1 tr- Ol'!/fl H; :'/� r1�1
glíc.ose, A-

novo

P. ;1'111

�1t\ff)d(l UI) l"cotiri1iz'1i a SO'ui"'·:-;o.

"",� I �I n" deanec : 5S'lr:"O o filtro

1","l�1""T'!"-ll,n p f? �·.rl'ir�fio dr:' penif'i
li qn. lYri'[l nrJf) PU1 i]!'p'no fl.exivp}

,pi" ._:,'-t"'f'lIHlhl"lt,.h" ('"i""f"� �
rí'li1il� :1f� :;8�l) ftP r:ulH�:l�s, e �� ..

Não é',' demais insistir que

Comité dos Medicoq Judeus

�r.1U)r)["· ]\7l '.�'�{l 1 ''-.c(ll-fr. (JS p-r[i'1r
'J):fj� f' F,·_,.it:r.ng do» �nétodrs íi?�'

': .. b t1'·' de f� �'I';t"n'i;lJ�l ��.ljt

'I�0l1�1I1fH(lo.': n f/ljIJ:'-'.,>; ;"1::0 i«
<"�1�'-1 iJ p'ir.j 11�'" ,:i.1Yt l}ll�:i.�q_1Q- se""

'!'f/Jl.�, i/fIe "wni:.; t{/')=(1-'" (�pftÍhttí�âj 11 �.
-

'�"'f� "l'n["'t'1 �- H.'lH:,ln b t�np--' �Tl"'';t1
:-1.L'..! ("/�I':'U f'" ",-"� d.1 n!ur"lo �1 "_ _ ,.....1- -�r "'Ht""'1'J'st�n

�_ f"""''' 'Fl � P"t_'-.:: �,'t. '·l�.4J. 'u-

$4!}ic11_ ,.3" r:.-.-j -';"i 1-'; }.n"'Pl'_f,�Hp"l'1."'l-
(:'uriul0 , r�ir.IHn. I\_ f:ichr inisf7'<'"ir§o d.e r-ul-

:i.lml,·I"ir;],
_

.4 h!W!i o,tin?1"

<,om-ll' t"ii,';,�'l, fo ,:",,:,c('ilinn não. foi

,1,-1 'mr'1llp it }'7]JtTtl1'f\ h.(!v,:'!�â ô_ � ,..�f:·1 F''i''',.-. 1-<-"'i.��r'i'i: 'r. 'T1i'lrBl')nit(T! ..

';id.i!"-' 111 t''1'OI'tj>S :l1l1�· as ;�r",;q
f

Fl)t�."';t�Td{) ll�t.q r!p O'l1at:ro 'Pn�
, i

IlalJ.'ho,,;' p",fttir.Og " til,; c "u.",nrt
.• ei<�llt"f' de peritn1'litf' F<f!h":tram_!'\'l

M. � ;('1 pi nl.'il1'17 frr!.l)Hll!'l (j nns. com o' r.í1v;<i m·�to<1n: o caso rle

C,lm,íJi'.�. Na 'filio, mlt grupo [11' êxito leial foí 'devido s, uma Ie-

",'gtwianf'('F; "'•., rli'i'iflA n-Jm (( nu-! ;'li'o rennl irr;>ver8iv"J., Nunl 1'"_

I I ,
, ITa. pj'âtir.a. - Foto B N.Fi, I f'f-r.!Pi <'J'tlg'O que pn<\sa em r"v �-

I b :l lHr-ratur'l e dfoscr('ve qU?tT'()
i n,-".'---'''': ,..�t"o�. (1'[1""1. I?i"'r-�is e p ....

'"

-.:"'.:-r .(1·'n11(,'4.7"1 !1 tí;cnÍC3.. t1"nerfei

. "',""� 1'1 '(1��l'i-'v'!.,�,",·-·To1 n""1�;1:o:tiá.t -011'.:1

.--f-i! liFT"'1� a ftHl' 'n dC? dfiis' cn�(j9'.

como o glieogêno,
li: f'uf>cão ciru�r!le� de a.eo inoxid�-

uma ilohose" 1 -(""'l' ii ... -"'1trach no hipocnn-
. � ! (1� ir, '"\"'n1l'"'T'f":n (1 ""f",,;')! (ie said'1..

descobllmpnic <l!iSl'a" I

J T'4"\ f'�"�"�'l -jH"",""� dire;hl): O� tubos

I sfio i'"';i .-·n'r(tlIÜ�v��i� (>onl 't) fim (l�

1 �p. poder ;�y('�' "r :] cO!'l'ent� e

r-,Ta ....q .. p (I�o':Jn��l!?:"'-p�ún 'ou in{_;:or_

r fpI';n".in (1," ""'lento, A p'1ritoni
! t-P é um "-T()r,l,::l.nl� :lo rp.�olv""'r; en
I

I 'trr..f :1nto (-"'t"'':-;'11TJf1,'1 o:::, �11f.ores. llr.-vt

I r1f'C- p'1l': ....n·· lJJ�i� f{� .. -?-V'°s consti
I 'ui ., cif'�l1h'bd,' dt' manter um

I ndNJ1í'Hll) eqni1ibrio d, ngu't Il e
: 1",01 ",'1" 'l� f'nl '·",h�!'\ DS l:ldDS d'l.

11 l1'"1pl-...,hrnn-l '0:..n1ófi('�.
_

.

(iuaQf' todo,; Of. n,,� tr,m tent:l

J (]r ... 1�y,,?"pn1 pfl:""Honi�l in.sisirm

!ln impo?tnnci3 d ... m!:lntpt' "flni_

I
lil>";n de elpdró1itos " liquido du

J l"'qMt .... ., irrig:1eno. Et, nn-("-"�I."'!'nr-j�

i" t<'l'nm'1 0'1r1'nte1'a1 prlra, prop'!)t'-

('ir-n�J' calar'ia", amir\otiC\id(\fI e

dos fluidn� ". eV'ntuaJmeTI_ : rernm do
I

I
te. de germes e vil'U�, prcprieà:l,des.

o ,�c.id: �hlu
N'lmero"as a'plicaçõeR d 'CJI'-

íConçlu{' na 2:1. pago 11'1 ra Di

!.11c-:,genlo, u-
� --. ....

1'('F\lh r C"t>1 ,o fÍln de n'1 ') � ilml

� !1jC;tl�r:' Hnnj:�r.C". em ID8.lr.l"':?S
i ('lo", ...\H.l�'lll,'l� do t-.n(4 �"':: perdas.
f.'1"""k, F'.,,, c SI'J;!"'nn.n !',onQ;.

(Irl'r"'.... ,'1 irfrlj;:11fln��vp.l Fl'c-::n·...nif-f>r

..... -;1""�;rr.,M .. fl :10 fim õe 72 .h:)��s

'flnr9 prcY()njl' umrr frfl",,1l. pllri
i""\Íf'-, ")<T�.') oh::t.�nff\ (,del, F�r-

1'i� f' Power acoll",�lhnm supri-

rConelul na 2, página, LRtl'ca A)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Valor

Causai))
,- calos' as mãos bem como
'JI "

'

,
"

'

'-
'

no Monte Branco e f::C entrega�� Rodesvail'o dos ventos sem, ro, Ajudz a I1v1:1" sua» ma.os das. rriudnnçn.s hl'USC"'"

ststír; enql1\anto sob os seus pés a neve se fundiria aós poucos, fugas e .a.�per-ezac,. com fl';,ql,el1�
'como que humnntanda p�la a idenc13 de superação do av(mtut'eL tes npliCJçõe, d' creme;

'ro, Sô!iliria, estranha :1\'el1V!I'[J de vagas emoçõeS: e rumos vagos, que o creme todas :1>1 VE;ZC,l qll'!

,A rOSa dos ventos elimill'ldn, as rotas traçadas '::t esmo, loucas,

I0U_1
tiver foeito um "ervic;o mais

cus de ta:nta bruma, não conduzindo a nndn, enlal1guecendo con, grosseiro, depni: d� Iav<Ll::ts A

tra mastros, aretas movediças, elevações, céus liquefeitos, ventos r
bem e estar celta ne que' es tã.o C'liíclI1a dêV(' estat' solta ,'[I

_tont�s, Quo a',entul'a aquela I 'Indefinlvol, fluida. avental'a ctu(' a I
bem Sf'("IS, A maioria da s rnulhe., ur.h». se ela permunecer coladn

VigUa na ponte; estr-ndera PaTa além das planuras e, da larga

eX-lns
cmpre.;,'l suns mãos sm á unh.i. l"tara �uj"ll"l a, a.rrc

tensão do tio, misterioso chamaelo a envolver, na. capa ti!' um muita>: ativi,'1.dps que pr'ejudi- hent.ru- e fOl'ma [1" .ir-les il1rc,_

aventuretro �ttdaZ, 01 esfuma-do c?ntorno de al.guem que parece,
enm a b-lezn da p"la f' ,I) Sel! modos 2 feios espig'ões,

lrVal' dentro dt>ll3l: �1l1'1!ônID.il ãq qüe. ;iriaa e P01' lSS0. ab30::to, pa,
contorno O� �f?.zeres de SU:1 uma esi"ovfl (1(' IInh1S ;10 fim d()

tético, sf;utincl{)_se 11m novo argo�allUi, CHP..TST'INA • �a"a causam i:t" mão" aq)�rez[t' dia; .:: prcfr1'ivs] esc-.v:'Lb" 1)[-]11

e óalos. hem cOmo a perda da- torlo� Os elias. do qUe ma11h},

quele agradf.,vel colorido d." uma las oncur-didas pelo contacto

mentaçao capas de fortalecer pete bem tratada. Muito cedo

nSI
diário com panelu,;' e tempêros

o �.angue e não tome conhe- miios d!1s jovsns donas d;; casfl. EsfreR'le as mãos cam espllm�

cimento de mêdica�e�tos: a_ apre!"entam ,Im a>,p_eCl!} desagra_ iie sabão e depois enxuglle' bem
}lI"egoad/)s> como ton}cos e Idá.vel, Para ter maos hem Ü''1_ Use uma, loção diáriflment!? e

fortificantes, - SNES � tr.das, eviti' (I mais !l;>::sivf'l as de 'ltrefn'encia él.ept)i" d(' ter [:-.-

a�

�Ht(aS até então elr »oradas, f'iricadns, na, realidadc= OIL l-eco�hida"

como abstração. I)stl'�mccimento de mar alto, Aquela; aventura
'1" t d d

' ,i
,ena. { II eren e as ermus em emoção e rumo. Erno<:ão vaga. ru,

ma "ago, espécie de nevoeiro, se alastrando pelo mar numa apr.:'.

ansão cte mistél'li0t d� pUsca sublimada; e de marinheiros J}erdisTs

tie. fautasmas dos míufr'agios, de Attãntídns de sereias .:mI'05"c.fl<
fl:::;.", e malgas víscosns de" r,lcnda de corn.l 'a ,1rder como um co.

l"a!:ão 11a espasst � n nnturnn i!';l� aguas, 1)01' entt/e I} fàiscar de

edrelas mar-lnhn.s e o P"I.í1aSc,'l1' d:: face" imem,'Jriais,., O em.

preendedor da avenhl.p sr prostraria estático diante da, aurora
bo\:eal. 'llcol'dana :'s rnnnhã.s' com, "eu desejo ele sol, redimiria "

úoib com acordes rl(' cítn:'". i'e:ltil'_se_ia, 'liberLo, I} corpo translú.

cid<o; assim nlca.nçn S5e, dcpo! s de UJI1a: fa.çanha de. espectro, o fd�mo

A g.l.l1.3�tlt'S lU.e.tll(4à e

ma de exercício físjpo
a finalidade um tanto
da ginn�thtft comum.

Enquanto o I.'x�rcício

g'c:,almente tend� a faZ3I' con,

s.:gLdr· hnl cor-po h31Tf10n�üs(, :1_

pflrfciçOlllldO-lhe a"l vártas }la"

tcs, o exercício físjco acol1sp,lhtL_
do pela medicina se propõe' con ,

segulr as mais complexas finl1_

Oh! Dir_se_ia 'lHe uCJ:tlela aventura iria encobrir- tOd3S

�-..... �tit-_.......»"""""",,-.. ... ,...... ........,.- _ ......._"" ........_",_ •• ""�. _ � �.,..,- .--.__-_:__�_�------- --_.- - -�- --'" _.�--

irate da beleza ele suas mãos

,Preceito do dia merecem

'''lf'fliatalnente e você

de outros: tra bal!;·: s
Í/ ínconvén.,..... 1l.k da .... rnr.nchas

vi:�co,;id;;d('. No momento de ir

"a 111, n camn. mn o s'l gr<i-:;

,
-
..\.1�nVmRSARIOS
F'azem anos hoje: r- A sra Frida, espoi'" rio sr, ,

Filho, residpl1= I
!

'Seus

mnssngem

g-ernl elas mãos da pont-e
dedos ao pulso como qu-rr;

Ga 111l1a .luva,

'l'úNICOS nf� vr�RD.\D1C braços cuidados
Pflra. compntu' a anemIa, na_l

<ia cO,�o ::i viela ao �l!' liv!'í;, o

I Precisam 05 cotovelos ser
;C:';:nrqClO, os �liln"ntos r ieos em I __

1'177:1"0 e cohre. liJ"piIL:-.fI'C. alfa_ I que nao se �pre5entem
P;c, fígado, rilU " gem:.. 01- OVO, I ' .

_ I Os braç03 lTI:>recem c l'NjUe_ Para tOl'n,tt' se1:S braç,1s (hg.

�êlO ,dOS melllOr�s ne�te r,fu'ti- i :'€'111 euiclados; l:m,a �tenção es- '110>! d: �(n',�m vl�tns e aclrrlira_

r�llal. Valc:m mmw maIs do ([u!' I pcci<ll deve sei' dechcad;J, ao,;

IdOS'
de_lhes masmgcTIs, lU�a :ez

xaropES fo, 'i..ific!l.ntes e outros i ?r;,GOR agora que 2stnlTIOS na par semana, UlYe_OS pnmeu:ü

[.reparados, _I e�.?ca d'b f"elr..:,:, bailes e reu- com sabão e ;> g11a mOl'n.a. e' fr"_

�
"

llloeS elegantes, gue com uma e:::C{)\'a flexiv;;J
.... 11 a.ÇIl m:o C'onstante d:> ;1.11_ - _ _ ,_, _ _,. , _' - - - - - - -

ti,n;'(:tR I/l· 'j)��T:,I{;'I-"-lo",:�::;e-;�;;ra, U� lUMlj'íI. �

_� � j; lj
'I

li:l'i"f'ECBLmTA EM ntlf:NÇ!AS Ol� C1Uf\NÇ.-\�
f.'fiJI.-8u,Itt.'iT{n -t! f:.?Hd.�fH·trJ:

lt!EII .l�� f:lhl� "{tlj"drLf.!H 1�p.1'"ff:r{j e f:t:t� �1f': l'3?-��t.ühru

�ed:J.!1 nunCa devem falai' sozi_ ; 1"011<1 110'1

Ilhos com SUflS sogras, llP-m mo_ I
_� I.., - ........_-_.__........--_.....-.."---

, I

1'1l1' ou comer com "la� em hipó_!

t";� .�:��(��l .. :�.'ta� legiões da II Pei'itos Qn-J a'nat'om,-a dl·sc"-utemB�lglca, ela ILália, da. Espanha, b
.

'

;��'���:'�li�����: ::�O�ad�s �:�: Iso"bre a orl�gem do hURlemTr'l.€ns USalll vistoO:.ms inmcos ct!' I
'

�\i: f:����a:fl:���'�::ias il1�lesas.lllgUardam ..se ás decisões fio Congresso
dlj.rante íl. g1!el'''a el(' 191·1.J8, ve_ I Londr('s, {BN8 1 Peritos das {fJscLIssões, Fendo (,lmmina_

l:lfic(}u_se ll.[>('ll..'V um ct'sastn I em :1l1atomiu, el� trinta e seis! dno; a importanl .... ;; descobPl'tn/:,

flltàl, apeSaf do con,'idel':.ível a_I nações, "stÍ\"('ram em cOllferen_! feitas recentemente na Afnc.'l

I'réscimo de movimento detel'-II
ci:l n� G ú Bretanha, Quirihen_! do Sul.

f,!jnado p€l<ls circullstâncjns, tos e _!ncO"nta deleganos <� i Ainda não fOl'um re\·e!fld..s

�
- que a televisão, [J� l;O�tI':L i COnCí.'lltl'arr,m na, tJniverSidad,�! 'l,3C decisõe� do Congresso,

l:�oO dfl crenç:i geral, Il;lO I' llh-! de O':fowl. par,i a I ea1iz.'1çâo ri;) I -, - '_ - � � ,-�"- ,

Dolnt::c;-n€nte uma inVenção mO_ I C:1ng,'e;;so IlIt.l'rnaciollal de A. I
rl��a, . � pril.l:'�i�i() . fU:l�a_l' Ilfttomi:ü CUjos tlabalbos terml_1
m��bl da ilansnllssao plCtO['1(';J llfl'mn fi 2S do mês passado, I
POl' meio ne fifI!': 011 pelo aI', j:í j Tnt:.-�e na p-gmeil'lL ('om:'.'. \1�r�. co�hecido J)elns cif'nti�ta;<. i l"enda <Ínt�l'naCiOl1fil d� €<;Péci.;
«",.de }fIgo, I a f'er l'e!l.hzad::t na Gm Breta_l,- que as touradas constituein I 1'}1fl, :::endq '111(' pela primei! ,1

() Esporte rtaciollal da, Espanha; vez o Congre,;so se manteve rell_ !
que em "cada corrida sãa mortos nido durante 14 dir,s conSF'cuti_ I

I

no mínimo seia animais: e que
I
\."05, I

'
.. que. só na. Esrlnnha, Cl'l'-1 Os ctelef;'Udos fOl'nm I'ecebidnq'

� ele 1,300 touros fão anuaL! em nom3 dn governo britânico,

mente sacrificado� nflqu<{>jes i pelo Lorde do Selo Priva0. Vis.
.

b�rbaros espet.áculos. ponde Addi�on. que é destac...'l.d'l I

- que desde Guilhelme Ü anatomista, As l�\l11iões se refi. ,

{$onquistador, n5.o hom',� mn.i� j liznt'alll. sob a presidência dn!
<\.m único inglês de pmo sang:lLc pl'Ofef;'301" Lê Bros Clark, profe�'_ ,

no trono da Inftlatcr:ra, {lHe, du- so[' de anatomifl da Univ"'I'sid::t-
I

i'flnte alg11ID tempo, os reis in_ (1(' de Oxford. I

glc<;f:S foram pl'ilH�h'(j l1ot'mnll_ A o!�gEm do homem consti.!
dos, depois g"le<;cs, r-;,,'(JcPô'e, c, tllil� 11 md,,;>. pl'incipniSl flssunto� ;

fin.almente. alemãe;;; <3 (1\\" fl :1- ����_' '�'_" __=�'

twll caS:l l'einante de \"VindsOl',

.Esfregu� flté �l n1a.nteiga desa
pfl1'ecer, Cubra_ns com lima ca_

mada de talco e dê pancadinhas
na legião !'!TI que iL gordut'a Si)

aellmula. Faça esSe tra.tamento \

f, noite, t','l deitar, para ql\e a

pele' fiqUe con'! a ma;Ilt-eiga
C:JC:ll1 durante muis tempo,

,.

(Por Hága Swa;ni)
Sextu_fêira, 25_8-1950

Neptlfio inspira poesia, Soe pedi.l. para despe!'as de via.
mf,llCl", sonhos, expressões emo_

gem, g1il francos ao lna,!'ido, O

Uvas, pressagioso Favorece ex_ mari.do atendeu
periên:'�as psiquicas, Protege os"

seu 'lKd!do, entl eg&.ndo_lhe, . na
mar�s, Pela manhã, a Llla be� véspel'a ela partida. uma not'u
l1eficja o lar, generos ele primei. de mil tral1cos.,

bebida>! e via.-

... 'lUiihtifl,Hllili 1iih : iUii;:.,
,

ª A imt�lj' ii f\amnuiiluj, drE

� l'�diwaeio tf� i\/iuitos f> � :

sang1lí' :tlcrnii.1J r10 ::: COO!lN'31" 1):H':l II .('1'0-2 I
:- 1'1'f"S"i(' ,lo Rra"'l ;;:
iUUH.'!lUHIIUUmlUtIlUlUUnnh -:

,�..,F.rf�;':�.É;;;f.r;'..r':;:f:;";;..r::J"�;;"';;_7:;"�1- I
,

. t

Expresso .Bfumenau Curitiba Ü \
Vlacena Diária. ei'D 'Lhnou.iae, II
.•. ,. ,,' üOlUiCulO A U01U1CJL,.O ..• , .••

'I'!Fre�o da paSf\i1.g€'íH: ('r$ 155,hf' , f

, ,A G e N c tA: ' � l

I ifO'l'Et. HOLETZ
'AO - § I

nna lr. (li� Nn�·t·tllbrf} N. 313 - Fone. 100'Z � I
� �/�""'..,ICo'"'__"J".....er..6"""""""""'_""�J:iJ""""'''''''_'''��� í

�--��---'---""''''''''--�-----I

ii:P-'ii�m-Yl:Cirurgião�.Denf!$ta .'.

" fi:
AO LADO DO CORRETO 1] TELEGRAFO- I II',

A' ALAMEDA: RIO�BRAN("'D N. 8 �
,.,.. �1

�������$���-W
f/

e pacie!l-te á tarde,
Os nascidOS hoje.

vidente�, são felizes

UMA BELA IDIDE ...

chamada de Hannov·,r até n p, i

meira G,lcrra Mnmhal. tem

(lO, 70 llT.por'Ui, qu$tudu
(lilld<l -<o p(,de ,,[,2!gh-JU'� oe l,UU soprü! E'l'-l!Ío
E, ''':.::nj..1'', pUI _, qUl'.'m tom:.: o Cognac de Alcatl'aa

Xavier..!\ !!l\�enl.," :.<<; gripe,; e 0::1 re:stri�'das; O:ilt1i:

n pOl td Ú 1 tll"�,'-, " às hl'o;.;.quite,;; neutralize OI

"t('11p"'" de :JI", tom.melo " Cognt.c de Alcutrli6,
X"''o'iet', d Cogmll; de All'&trl'lo X"vier previA.
li<� lI'I(}le,;�iU" j'llllnwflllJ't':íl.

�\ 'I 1\l1o/hé!·�e como um JJlrlTD, mo. ,om.: ª_
.4: 'C�-CDSNDC de IILCITRIO

l' ,

"'....... ,

".
I \ �

-I\'� ,

, '�a�">-.: •
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orusquense
um a·no e meio ,que nào perde_nl
o super-campeão·. de 1C1,lJl

: "_ �

�linlca �O DI�os I

I
meiras, amanhã á tarde, i. Valdir, Afol1sinlid; ·Bó- :

'C·�rii. um cartaz de primei- lonini, Pilolo, Hélio, :;rull.Q .:

ra ordem- e oucros, s5,0 grandes i:l� "

Possue o tricolor brus- trações no quadro. quo
quense a ma;s poderosa' nos vísitará, Permaneee-.'
Esquadra futebolística de rão os brusquenses lnvlc:
Brusque, enquanto o pe11- tos frente aos alvl-ve1.·-.
ta-campeão é o atual li- des ? Pergunta dífícil _ria
der do certame do eente- responder, em se saben-
nárío. Para se ter unia do que ntualmetrte o .f;1u� "

I nrova do poderio'do �nzé per-campeão c s t á be�11
de Hélio, basta dizer que preparado, gozando de .'

I m3S,3acraram ha lXlUCO perfeita forma, ,

1

tempo o campeão esta- O'tima, portanto, aJa·.;
dual pelo placard de 7- x batina esportiva. '...

lõi':""'tlRibe','ro"'d'et't"c'a'mãrüõl
E, TlJl::UJTon no HOSPITAL SÃO LPCAR' ':'"'�'�.
� '. (. irurgia Geral, .: 1..5
:: F:�i'fÔ!\IAn() -- v tAt-\ HIUAJ11<:S .- JNTE8'rINO� lo, ª
: t .o!:><A:; ;\�,().miJTAJg .. - �'-

cnNSUT/í'AS _'" r.,�" i�' 12 _- HoQpit:1J S!i.n Luí'c,,: - Fnns 46;'8�
Das 14 ás ]g hfJrUR --_ A·,',.,Tn[io Pes�na 40 - Ft.ne 198R. ª

.

seus adversários.
Por tudo isto, é de se:

esperar uma. grande. 'C011-

correncí« pública e conse-

I
a ateuçâo que lhe está

quentemente uma boa ren- sendo dispensada, dadas
da. O espetáculo merece ás suas atrações.

-

Prete1ldia,. o Palmeiras
trazer até nós, amanhã, o

quadro do Figueirense,
afim de que nossos des

portistas tivessem um sá
bado esportivo bastante
inÚressnnte. Os entendi
mentes não foram encer

rado« satisfatoriamente,
contudo,
'Por isso, foi com satis

fação que todos recebe
ram a ndJcia da vinda do

Carlos Renaux de Brus

que" a poderosa equipe 0-

ríentada pelo eonheciro
Dirceu.
.Assím, além do grande

embate O:impico x GUfI

raní. a travar-se domin-
0'0 Carlos Renaux x Pal-
b ,

,_

---_ .. - .. �__""'__- _" �__ .__ ._- -- _.__._-- ._._ ... _--- ... _-- _._------_._--_._-=

R e t a I h

,iHllUli!ililiIIllIUllílilllllilllllllllllill!l1mIllBIiHmlmíiimHiiímiliUl�:

Muitos;�OS. nossos jo�a�Dre3 nao

OÚVf[JOS, :NABUI li

6 ..�ROA.NTA
DO

DIc. WILSON SANTID�'\GO
AssÍlltente da Faculdade dit

Medicina. dl\ Ulllversld..de
__

o

do Bí'llí!lll -

CONSULTJd'S.
HORA.RIO:
DIU! 10 àS 12 l1oralt..

nu 14 ru: 18 bOl'áIii.

CONSULTORIO: - RUa li)

dê Novemhro, ,H� - (.Á:tt

I j&�����=��-��).
-

H l�jMOHit()I))AS .1
VARIZES 11; ULCERAS DAS P:r;:ItN.\8: CiUílll IIiêll .,...'

ração
DISPEFSIAS, PRISAO DE v"'ENTRE, COLITES, ':um';'

BIANA. FIRRURAS. COCEIRAS NO "ANUS.
COR:t()AO, PULMõES, RI NS, BEXIGA, Fl!iAOO

Dr. A. Taborêla
},If13!J)!CO ESPECIALIS'l'A .

__

.

t' AEROSOI.J.

A íllUtnl!. palavra no Luta rnento dali f�RONQt.11TEí!i. IlI'I..

\: II
,. NUSn'ir:3. rUNITl<�8

.

í

II Cthtlca neflll di'> 1l'\Mi'lUI, Mliítí�r�Jil e ÜihiÜi;&a

I �___1_:�tí-p_.��:-i!. _gl"j�·A: _ _:. _��!: f! 13 à���_lili . .:_»r.mIii'N&ii
. �r.T��� -_

iiáIili5i 77t Tii-il..............,-t

i'

1777

td. LI .1�lt I ,�. �f ...·,,11 � (!!<.n :'<I·.,i?;'; gíJfiiO ;·'{.;JC
>1 �':..it.=� b,1 .,'. "1' t ·PIJ.-� ,h'o. �f. r' ,j ··._)nllj,2.,�{·
""c:if'l ;11�II;"'H;:;I. ;.'; lu!tllr .. "'.1'1 Jlt.IS lIa ,OlTJp!e-�J
.. trlt.t',itt .i- flln. tI,' I • .:.t.d-Ift":li" t..ltli"" t'-I<Jl1riJi!l"
dC/i"'Il.I' .ie l�it'U' I� .Ic H'( id, r" '" I �ild l�' tÚ·-' ,

...""'t;::tV;.L

P,"U!C(" 111Iih_)'i, r' U ':.ltr·t"'if de tIl lurnlil corripri-
n-:it (J 1'�l\IU e (._'hlJ1.._·uiiJ".l J re-:ptr;:,\·5t.] �,ue ... ,

.....

(Buli.c! ,_., f',W ... .lidJ.de <.l SllpOrtJ ...·.,i..

Nem ,,', d.l� modas ;nC{)lIlOJJ, libertou-se ;&

lnuilier de l,(,i�, mas t.imbém de cerres malel
,,;(,t� perfeitamente eviciveis graças ;1.0 uso c!tido
de Gysoí.l.l que, pelo 5�U grande poder ..nti<i6pti.�,
...."'iuri perfeita hígiene íntima da m><ih.r,

" _,
'iJ'

um prod» 'te do
tlitor:uôrio· Licor d" {:aCóitl Xavier S A.
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pio ao de 775 m-il b m

�-idan fac t
aria

eleos Unidos utres armas

, hurnun idado se tívesse desu,
:lido com :l presença da Gfen-

!,ofrido não esqueço üdnvia
o que sofreu 11 nação '(]llran!e
'I di,tadura, de J1IOdo que COIl.

'irmo a celebrar a memoria
le minha graUdiio ao vinte e

de outubr-o, como d[l'�a

ara a democrar-in do Brn;

siva contrn o

,:erJÍ)n. Fu7.

idelid.-de aos

eixo Roma

a-firmação de

prrnoipíos fle-
ao candidato IlO<::!'lÍtÍco.<; dizendo:

"Seja no desempenho
vada orien�açao do seu gover., !.;o,,€mo. seja como
no que apreda 'as n,j1reensões

Ido momento politico nacíonal.

Entre oulms coisas 'o gOY€I'_
nailoT' Moanga�}eira .esere"e:

I

"Venho exercendo o governo
do Bst<'lrln acima dos partidos,
sem �ntervk na �'Iua "ida Infi

ma, não disiPOndo,

o ,�j'. 01'3\'Í,0 l\['�3g.a�rci·Jl
'lizendo-se eleito!' do hri'gadei
o Eduardo Gomes, afirma
11e não usará, nem ruhllsará

lo l1�l(ler para exercer pres,
rio de qualquer ordem sobre

conselêncla de ninguém.
)nde que!' que se faça s'€nlir

1 sua nulorhlarle, haverá gll.

:niias pucií todci.

r
e fiei nelaegran

IEm construção quatroI.
d ·"'t

..

típoa --. e· proje ers

dirigidos pelo radio
\Vashington. 2i (CP) :lI1br of'orer-ldo ôr+em pelo

.' Seri" ne,'e,,�ill'ia :1 explosão ,'lllh,' "Kiwnn is". Estns t,OC'lnas

d(' i7;"fi(lH 'hornhos 'aLomie:ls .- alinllou permitiram a

\lltlI'3,
tor-nar {I atmosfera da

I
,ito'ria sobre um inimigo

lf'rl'U radio-afiva e to'xica" ,.' .ín:e vezes superior em nu

i j1pcl,lra um re'ntor!o sobre :1 r-tero. Acrescentou ainda que
• energia al ômlca que 1'00H'lui: ! iUas usinas consko'em qua

'Tm conf'Iito atômico nii'o I ]'0 lipus de projéteis dirigi.
: olocaria, �hsolll!lImente, em lOS pe.o radio, que comparou
!'Irrigo a sohrevivencín do ge- '1 dies perdiglleiros. "1"':' stl'fi

nero lmrnano. E�pecia>listas cícn.e l,iIll:;'I-]OS" na nísta e

no! ·Ii? �l11:eri\·��llo� .:[I(·,�·edit:i1nl
,he {)S l�S':H!GS Unidos têm

'("IWO mais de mil homha-,
tlf'nrie.as e os SO\'i{'iico,,, umas

i I]QU{êl1 ta. O numero de bom,

.;1'-, Irl- es- ,::"trio pnr.l r-xtcrmi.,

1 Comunistas
I

I presos na
I

cidade
do Rio

la,' H rida na face ria terra

(sla portanto, longe de sei'

,tingido, n1esmo levando em

oní a as "bombas de hidrog,�
,i"�, infinitamente ma is 1'0-

tentes do flue a bomba :lt,nn1o

Johnstrm
, Pennsvlvaniu, 21 Siwta Iri: :1, 21 (�leridinnan

, CP) - (JS "E�1ad'Os Llni.Ios ':0 ]ugm' denom inado Yi�a

J -- Â· I abrirum arruns fanlás!Í(':l',"! [ ucr-nu, nn Pill"aiLa, o pesca-

U!!r�� ·�X""�p OSao '

.!! tom rC .,!'l - ;le,�la!'oll o sr- .�lean Martin. I dM� I'ed!'o Clrl�üso :!i�'igiU se
í j jg' c;. g,. U I construtor de avroes, em um (Conclue na �13. 'P9,gma)

.

-

-

- �

8t#Ita�///� -

-

..
'=-�;_,_.._----

-

-
-

...

'� ('uma �elltllez3 Ha I
�

�

� Cêrvejaria Catarinense 5JA. :
-

-
-

_
JOIR IL :

iimIlIlItlIIIlUmllmmUlIlII!UlIIlIUlHiIlIIIIUlIIIIIIUi1mmIllIUlIIIII111l111illllllllmlllilllllnuflllllllllllllllmi7'
--'--��"--- '--_ ----- -_ ---------��- -�--

\ sitnnção de injus!j',,",,
e naturalmentE

� II 111a fonte de
-

-ro íundo pesar Ye1' que meu.

�·.,ron:os. trabalhando há. tan

-ermasteceu

''(':� anos por ("slreilt:a,r :IS rela
.: os en Ire o Prasil e os Esta
r'os L'nirios, tenhmn que fazer
r -ente a Hill desafio publico ii _

] j1ll'('rid-3'f�e de nOS80S

I ';üs,

FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
r R ,I E I R ,A 5 t

ESP!NHAS, ETC.

- 2.456 Ulldos foram cancelados -
Public:nULS f_1l1 n08.:-1a ediçã,-O

de ôntem, p:>r um !:Ir> ,u d .. rc.d,

ç-üo, d�Úl(l..., hlêX:..tLos das possi·
biJid:tdp.3 (!hdt:'JI a:s do ts.·l Zon:'1

'!IH; CnmpI'êt"llde B1Ulr1enan

G::kp"r. O aumento de 207 ele;
))Jt;S para Blun1el1tlu e 27 par�'
\ia:-par, foi so'ntente durante �

,'11'" de julho findo,

O nUlllero .ll' eleitor' fi in>cri
l,ü,'i 1IIlT'"nte o <{""rente UllO 'fo

�jitJd-... ti

n\t.�nü�.

!';C'jllel'inl<'lÜOS qlW eHá'
l-t:a.lo .1e::p;i>elladofo alll,gilFlD ar.

2:l1.l1 Jj{"'i júünicipio eh::. Gn'�':pn:r (i

UUTftel'i} dfo 24:JO eleitores novos

senda () numere. tots1 de nleitoo
res ,·xislem.e3 16.1:14 pertenceu
do 12.869 pfil'fi, Blumenn.. e '"

--_._ -�-------

���.,Q'.,.,�.r��..Q"......�,q�J���'�J"..r......

..r,��.r?..rr��..r?��J�J..,7"7���1� Rt�-it�;j' • -

.' �"...,: -� ,,- i\'i;"I!?', g" '''' t 'C,;t; h;,

8

umenaul
§
§

ses

de t'leibé're�,
ín�.eriios nesta, tereeira 2on�,

ati; Ci't'l, data, é <le 17.89,1 f"'udo
2A57 e:lnçeJulll(·n

to:,;, incluindo os 1.251 eleit:::re�

que passaram para a, Zona dI'

Jarq�'llá ,do SUl, com a cria�ão
:1'0 novo municipio de Guma
Mirim ("''X-Massaranduba),

-

=

-

....

PRODUTO ANTARCTICA

Centenár.io de BI MOORE McCOMARCK (Nav��açao) S.I.
pASSAGEIROS E CARGAS PARA:

Baltim9re - New YorJ( ... Philadelphia.
, . PORTOS DO NIAR DAS CARAIBAS:

IMaracaibo GU3nta·-- Puerlo La Cruz
.

CamaDa -- Porlamar --- Carupano
ltt�ser\'a de i)l'lt�, pass'l!;l;t·us to I!('umis i.nfnrmaçócl'; CIJU! U�

AGENTIiJ8:
elA. COli'IF..RCIO E INDUSTRIA lUALBURG

I TA J A t - Telegrs. «MOOREMACK» 11' l\ ,J f\ J

IJU� jáavisa

enco,otra à dlSpo&ição dos seoborep; membros,
00 Pavjlhão Centeal de JnformaçõeS.. 'as§

I ..�.,carteiras permanentes p-,ra as exposições. I ,!A�tll �'::�Il
,

, § I
Rua Blumella.u, Nr. 1m

. B -ITAJAl-

��.r�..o-.h"'...<r.,..t..�",� � -.-- ....._!---
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