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VINA DEL MAR, Chile 27 d:: so "Díarío de P"r-nambuco", no

janeiro - Uma nevea de triste" campeonato do "mlc'js velho jor
za embaça-me os olhos vottan- nat da América. Latina". AO

do f-I S,antiago do Chile, depois "altar em Santiago, do avíâo
de quase sete. anos, para não do nosso sempre lembrado sal·
encontrae mais vivo' Olement gado FilhO, em 4·1-, repeti-lhe 0'

Diraz de Leon, ex.-di,retor de "EI que. dissera de uma. feita, em

Mercuri'O", o competídor do nos- LOndres, a DOn AgfJl;.tin Ed�

wpr-ds, então p.roprietarjos do
HEI Mercudo".
- "Meu caro Dun Agustín :

não, desejo correr O· pareo do
macrobio com quem quer' que
seja, na vida. Vocês de- "EI
Mercurio" forcejam, POl' .ser?ffi o
diano mais antigo da órbilr'i!
iberizada do' hemisferio. Que fi

sejam. CC'llcedemos essa pl'e'rro
gativa. no Atlântico sul, aO

"Jornel do, Comercio", e no Pa
cífico meridional, a "EI M€,I"CU
rio". Recusamos títulos de ve�

lhíce de quem quer que Seja,
que nô-lc s ofereça, e í �,i'1'IPOUC(}
Os dísputamcs ern . .ia lquer- en

tidade G-U ser bl�' ,.'110, HEI Mer-

curío", de V�" �lr};iso, e o "J.or·d
nal do o+. _�c,iou, d'D RiO, s5.0i
para ni" cutros doo "Diario de

Pern�, .inuco" os menos inveja
\'P'.; macrobícs dos dois mundos.
saiba VO:SSi3J mercê de uma coi
sa: o que aspíramos, na fHn'li
lia dos "Díarios Associados", é

ser a estirpe' mp.is moça desti'>
e do outro bemillferic,. Anos são

promoção por nntig-lrjdnd3, e nós
não queremos, POt' enquanto,
ser promovíücs por- tempo di)

servíço",
Repeti o. Clemenb de r.eon,

'tiO lhe ser- apeesentado, n& !,eq

dação. de HEI Mercurto", a ij'in
chehpl de cornbatr.; onde o co

nheci, as pUlavrlls al'ti:,ubdas
muitos ancs antes ao dono Jfi.
(Conclui na 2 a pág�na ietl.'a E)
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SAUDADO ESTRONDOSAMENTE
O PRESIDENTE DA REPUBLI(A

I RIO, 26 (Merid.) -

IUf<>J:-1
e,sC""e no Palado. ItabOr�,j, on

I mam de Petropolis que o presi- de, a ccnvíte do governador de

I
dente Getulio Vargas fês ô.n- Estado do Rio, foi participar
tem, o seu primeiro passeio a d:3! festa de aniversário de sua

, pé pela cidade. Salu do Palaeío filhinha Oelina, filha do casal
Rio Negr::', após o 131moÇ'O, em Tmaral Peixoto. S. Excia. dei

companhia do sr. Roberto Al� xou, então� 'O Palácio Rio NE

ves, seu secretário partículae, e grc em companhia de dorra

do capitão Ernani Fitipaldi a; Darcy Vargas, ROberto Alves

'I
judante de ordens, dirigindo-s'e e seu secretário par-ticular, e,

pal)3! 'O ,centro' de PetropGlis pe- ainda, de s=u ajuda,nte de .01-
o la Avenida. KeUer. Ao deixar dens, CI'l'Pi:t�o Fitipaldi. O prC"

S. Exci.a. o Paíacio Presiden- sídente assistiu 3. uma sessão

I cial,
os populares avtstando-o, I' ")(Conclue na 2a, pago erra II

erguíam vívas ao presídente n �__"�rgas.
__� �� ___

I Muitos eram os que então' se

Possível O (0-mperedmemc doaproximavam do Chefe do GO'-

I "eruo, que, respondendo aos

11 ��s�ri:a:�'()Sa P�1;;!O�O:�.p��:; presidente Vargas à celebração_II, onde .�gua,rd'3.v.am-no nume-

Jrosas Pessoas. Ao passar por a� da deta ma g- n a de o'lnV�llequele; loca}, o sr , Getulio Val- U
I gas se

-

deteve por alguns Ina,

I ,tantes, afim de corresponder
as saudações dos que alí se en- FPOLIS., 26 (Do Correspon,· popula r, Na ocasrao será afer&

centravam e das críanças que o, dente da l\feri-d.) - O sr .

Ro-I
cido um grrmde bi1nquete por

chamavam pelo nome. Em se- drlgo LObj, de Oliveira, !l!'efei- elel�'l�nlos !L, tedas ,']1:', elassee
, guida o presidente V13xgas, re- to da. cidtlrle de J"oinvile, tnror- SOClf.tU' •

. tornasdo pr'la Av. Keller, a- mau ao presídsnte Getulio Vlir' I FPOLIS., 21). cno Co:!;e�po?
companhado de grande maasa gas do desejo do povo jOinVilen-1

me da lI-f.erld,) "; l!alaZl�(]
p�pul�r, r-egressou ao Iíalacio se de que o primeiro maglstra- ��: jCl'�lalS o seCl'et�r�? da,

__!Uf�-Rlo Neg!":l', !lassando . .ante".. pe- _

. tl\;)-, sr. Telmo Ríb elr-o, diSSo

!a rua Ipiranga..' do .da naçao
. co�np.al'�ç,: a�� que "II'atar e tl'l(lbalhui' e� Dl o

Nas ímediações festeJOs .do'. Prlmelro CenLe.ua g.over'nadcr Il'ineu Bornhau",en
I. P're�idenc!al S. Excia.' foi sau- de' J�lnv!Ie, Naquela c�dade, é mais IlgradaVel. E' lJUm€m dG

�'
dadft_ c;om :estrondosas salvas di!' o sr. Gêl:)llio :vargas ue.vera l�er idéit:s claras. ,objetivlls, de ali'

�����:/�;�W:����t!�tt�e������a_'.;;!feS� '�%!�� ;.e!����Pi:o!:��:a:1"�:��_
Causou estranheza a, escolha do :;o,al!�;a;l�i�nci���"e���:e�!�ia,d:;:
'nAvo dlll!lreto'r' do Pessoal dos C.I. �'������::�o, N�O:�:��d�!�c:.p�:�
V atual ele pode chamar'se d'"

,AQUISJ;ÇAO DE VA'RIOS FRIGORI'FICOS - MF...DI- verdadeiro homem público, Nes·

DA QUE VISA REGUL�ISAR O ABASTECIMENTO sa.s condições, quem objetiv::n
({ )} DE ME1&;,CADORIAS « » ;;:ervir o EstadO, só pode ,ter com

'�re perfeito entendimento".
RIO 26 (Merid.) - Fazenda nossa reportagem, aliás, com

comentários sôbre os elemento� teda procedencit1', registra o

5e_1que :o novo _di,retc r geral dos guinte:
Correios e TelegIla'fos, coronel E- ,causou estranheza entl"e os

pess' alm:oote à manuel Adauto FeTreira de Me- funcionários do Departamento
Quatro Grandes lo, escolheu ptlra ·exercerem dQS CClrreios e Telegrafo.s o fa-

as funções de maior .responsa" to de ser (» nOv,a diretor do P1:'s-

bilid,ades naquele departamento', soaI estranho :aos qUI-'ldros do

Departamento, c' mesmo suce

dEndo com o inspeb:r geral,
cujas funÇões exigem cOnhecll
ínentos técnicos especializados
em tcd'Os os. complexos e var:p.!
dos serviços dos Correios e Te�

legr<;_fos, pois a êsse funcioná
rio compet'e fiscalizar, direta.
mente ·e per íntermédi'O de ins'

petore� regicnais; todos os tra
balhO.;; a cargos do DeP3'rtamen,·
to.

o governada,

:esf.orços para, reduzir ,li ten-

I
paris leva

são' mundial. Tal foi o objeti- capitais das
VQ do plil'Il'O de 10 pontos que
,o Sr: Trygve Lie ao chegar a. potênc',.s.i

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

MORTOS M.AIS BE 46 MIL COMUNISTA.S
DESDE 4 ()E:·:'JANEIRO DO, 'CORRENTE ANO
- Lutam· na Coréia 250 mil· soldado!; norle-americanos

TOQUIO, 26 (UPi � Num"

I
Qfensiva aliada'" está panlliza� deira, rnls esse recuo S'e ace,- última sex:ti3.1-feira,.' num aci-

frsnte de. 55 kmts., as ·tropas da ante, feroz re.sistência dos l"1'ou quando a.s diviSões alia- -dente com um hel1colltero sô-
comunista.s .estão ,em franca chinêses, em terreno: dificil. dtJs de flanco começaram a bre o rio Han.
retirada" perseguidas' pelo,;; e- marchar para {) norte, s.endo
xercitos das· N.ações ,-Unidl'l'5. , Frente�, da Coréia, 26 (UP) essa (lperação c:mpletada por
Mals 'para o' 'Oeste, porém, a '-:- 0- general Almound, COml3.'Il- açíio de c!!ntro. Duas divisões

====""",=""""_�""_,.--...".�_���"",,,",,-,=�_.;....,�,,,-=,=_����=__� ,.... ......_-,-�__'---, "iIànte do 10,0 Corpo das Na- chinêsaa foram qu�:se intei-

'�õe� Unidas, declarou: t:"ãinente destruidas na �·eglã,o
,de Chipio,ng, pelas f'Orças do
Décimo Corpo, que majs uma

-

vez vencera,m. Assim qu:� o

mC-vimento terminar, .teremos
destruidcs .o restll.nte dessas
forÇl};S' nesse set,or. Daqui há
algumaS'" semanas, talvez dIas,
essas forças nã'O valerão um

centa.vo, pois. te.rão os _seus a

l:;a:Stecimentos destruidos €

será dificí'limo' ao.s comunis
ias . rea�\Stecerem-seH .

WASHINGTON, 26 (UP) -

Duzentos e ''CInquenta mil 501-
dad s l1orte-ame-ricanos e a;

liados estão lutando atua.lmen
te nl� Coréia, segundo revelou

hoje o ge,neral Omar Br.adley,
chefe do Estado Máior das

forças annadas dos Estades
Un'ido.s. Fra,J,ando ante. as co

missões de relallões exterio
res das forças armadas do

Senado, {) general Bra.dley
destacou que. é pouco ·prCv.a
veI que !li atual tensão mun

dial ,diminua. E advertiu que é

passiveI que 0$ Estados Uni
dos. tenham que fic.ar em eEt

iado de -emergência de guer
ra, 10, 15 ou 20 ..inos mesmo.

'rOQUIO. 26 (lJP) - ° ma

jor Oliver Smith, antigo co

mandant., da. Pr'imeira Divir
sfuó de Fuzileiros Na.,,\�3.'iSi A

merÍCcB.nos, foi nomeado, tem

porariamente, comandante do
Nónó- 'Corpo, em substituição
ao general MOQ<1"e, morto n.a.

TO,QillO, 26 (UP) - Urgen
te - Os restos d-e três corpos
de e.xercitos comunistas retira
ram-se na, direllw de 'Chang
Kong, na 2lOna, ce,ntro .oriental

da. Coréil3.1. A aviação fustiga
impiedosamente as f,orças ver"

melhas. Essa força comunista
'conseguiU eScl3.'Par à gigantesca
cperação aliada. de cerco de

uns cem mil verme1hos.

--

FRENTE DA CORE'IA, 26

(UP) - As forças C'omunistas
per-deram toda a 'iniciativa Dl"

t frente 'da Coréia, em seu ponto
de resistenc1a. ativa. Após a o''

fens,ivt3J, ao norte -de, Chechon,
as fOrças COmunistas estão t:am
bem se retiiã.ndO' 'e procurandO
apenas retardar os contra'13ta_
gues onuanos.

I
FRENTE DA CORE'IA, 261(UP) - Parece que,as forças

comunistas estabe:tecel'l'lm nova

Ilinha de defesa. em toda. a Co
réia. Essa. linha. atravesSf.l< a

Coréiã. nas alturas do. rio Han .(,
TOQUIO, 26 (lJP) -

AVÍÕ�!11navais, puseram. fOlia: de comba.,

te seis tanques comunista.s.
quandO 8m operações 130bre a

I(J�réia. central.

pl'laz<> d-e 10 mêses. A lnau
'gul'açãCl do monumento em.
geSso, rea.]jzada fi 1.'0 de

';naia, não' log·rou, porém, <a:,
aprovallão do' público, que,
como ,é nctõrio, manifestou
se COm 'inteiro desagrado.

,

Recent-eme'nte o sr. celso
'AntôniQ Menêses, dirigiu-se
a,o- Ministro ,DanfOn .Coe}h'O,
pleiteandc o pagamento d!3.1

'quantia dos .
,cCn'l mil cru

zeiros res.tantes para entr'��
gar agora" ,121 {)bra: conclu'i�
da. E neSSe', pedido 'G' sr.

Danton Coelho exarou um
,

.

longo despa:ehO', ;no qual' a'
certa altUI'lJl diz:

qÚií: ê extra"

J. Kubitscheck

FPOLIS., 26 {DOI Correspon.
nte djaJ Mer'la.1j _ p, gab1ne

te do governa.dor d'O Estado ;re

meteu, hoje, aos jornais, u'a
nota tOImando' pública, !1l anula

ção do cOncurso p!1-ra ingresso
e reversão de profe,ssores em

estabelllcimento:,' de en"ino pri'
mário em virtude de have'r e-x"

cesso, 'de professores nas t��)eias
do quadroo ume", dó Esta,do. e
não ha�er cotação orçamentárIa
pt},ra o corrente €x�rcício. A·

dianta a. nota que !1l secretal'Ía
de EducaçãO' fa·rá _uma. revisão
na 10Í!a�ãc, dos educandário", es�

.taduais a fim-de faZ3r-se um

(Concl�i na 23. pago letra L)

Por outro lado, tamb-em cau- �------...--_.�----=

.sou espécie a designação do en

,genheiro' Felix MCnteiro Guima
rães. para o cargo de dire:or
dos Telegrtl'fos, pois, recemte

mente. fôra acusado por um co·

lega seu de haver falsificado
document'os equivalentes a vul

tesa sOma de Cr$. 879.761,10,
IIlal cOmprovação de um adian'

tamento, :tendo .o Tribunal. d--,
Contas remetido o respectIVO
prOceSso ao Ministério, da Via'

ção, afim de ser instaurado o

competente inquérito adminis.:

trativo.
Mesmo sem J!l:ceitar a prjo�i

validade da acusação, forçcso {,

reconheeer que melh'or fôr,a es

Conclui na 2.a pág, letra K
===- -= =-- -=- = __ � �� ........... """"""'"' � -=-== ==--�....,.,. _...,.".,...:I

�

IlSS0lllUIlS
PEll SEC II

PARNAIBA.26 (Me,rid.),
Grupos ode cellt€n�3.S dé"
populares percCrt'em !1l cl�

dade diáriamente, fazen

do 'preces, i.mplorando
chuvas em vit·tude da se�

c:3.' que '3ssola as regiões
vizinhas, em eujas fazen

das .D gado já começa a

morrer fi. mingua dágU!3·.
A seca, é te.rrivel p:jO inie"
rior piaUt-=Dse, ú' que Ocar"

siona grandes prejuízOs à

lsvoul'a e à eril3.ção.

Bronquites, agudas ou crônicas
fRA'fE-AS COM o

.�d6Aleatraõ,,� •.��- .� 7e�
Um composto de vE!gfJtal�

I, brasileiros famosos pelo
s.u valor terapiut!.cQ.

Um pt"MIvfo do

UlIlJRlfÓRl1I UCOR DE CICIU IÃVí!R S.I. ,
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A.NA�AO·
SIA"A Na�ão'·'

Reuat,:ào, Admínístraçãu II

Oficinas
Rua São Paulo n.

Fone: 1092·,. ex, Postál. 38

Diretor,
MAURICJGI�,,�

il:u\PJIDl:E,'NTS

�tllfi'Ut
.

l.Du�l ••••••••• '" Cr$ 100.00
Semestre •••• ..... Cr$ 60,00
.. �vuIag'"..... t..T.t 'U,®
�
&0-

Rua do Ouvidor n. 100

Fones 43_7634 -e 43-/;997

S. J:!.A,trr..a
Rua '1 de :Abril n.230·-
4.0 andar -- Fones 4--8211
e 4-4181.
Belo Horizonte; R: GotlJl,-U
Forto Alegre}: Rua ífgtlt

:Mon�!ll'it 15
CUritiba: R. Dr Murlcl,_ 'IDS

1 .e
�<>o muito mais seguras. A questão do "tr:,j)ulho

porque UI1l un-omovel nelas I c ido" é, talvez, o

rião d:-lTapa e pode parar eoru ! 1lI':j�: delicatlo a Se:'
maior f"eÍ!idaile,
EnlergcL\�i!J .

d'I(It' de ;'·:r·\', York jú (H;t:í 1"1-

zenrl« planos 1)'11':1 construir
1 uus d � bar!" rcha .

Para as cidades, uma das "ali

tageIls é que as runs til' 1101'

� :lcha. absorvem g['andemi'nte
os ruidos dos veiculcs .

um guincho de fabricação :americana, marca BUCY
RUS ERIE, prestando-se ótímaments para o arras

to de madeiras.
Este guincho possúe duas pernas de cabos que

trabalham independentemente.
Ver e tratar com o Eng: Cunha, no Hotel REX.

Pereira Junia!" condu

ziu a parttd-, 8':'1 espalhafatos
e rêprimiu o jogo viOlento a

tempo. Foi comptacenre com

R€nê e sUa falta mais grave
foi a de ,não ter m arcado um

penalti v isjvs] corit ra o Otim-

I pica.ASP9ctO, bonito apresentou o

local do embate, com bom públi'
co Presente. Renda de- Cr$ ... ,

13.115,00.
Na preliminar- Os juvenis paí

m2irens�s arrazaram seu grundo
rival por- 8:.:0.

Oltrnpico': Viana, Aduci e Aré-

cío ; Pachequinho, Honor!o r,

Gastão (Jaeger); Testính-a, Ni

colau. Juarez, Sllas (Víranueva )

e R3ne. "

PalmEiras: Oõcar fJUCaJ, An
toninho (Alvarenga), (Altíno)
e Otávio ; Jonas (MarzinhO), La

zinho, Alvarenga (Sudinha>, Sa

dinha (Augusto) e Paulinho.

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

IIml!iHlEfií!iml:.rlíHJiUilllllllilll!llllIIIUIIIIUlIIUIUIIHIHlII!IUHIIIIIIII1
-

.

"Rnçou arnl�l(' sucesso,Clinica Dentaria
D.L L' t'1','t!iia ao su; do

érmia---
§ Itoupava ISeca, RUa São Paulo, 3167 - Fone, 13H�
,,__! d J 1!1" �;, l J"" � 111 II: ���::/,_n J-�����..!.:!.!!!::;!!!.!.I'!: I J DI'u;1-.' ",U I .. !!i- J � l!pt��!.!..:!!!,

.......... - ............. -

de fevel'·"if.c) de .•
J:mnton C(),�Jbo".

p ··T A It·· I A G
DFi io DI.: FEVEREIRO DE 1951

O GOVERNADOR-DO E:-5'l'ADO DE SAN'l'A CATARINA,110
uso de suas d['ibui<;õ 3� e tendo em vista Q, )1i'c:.:<;;Íflade de conhe
cer a síttnacão e 1·.:;c�'li2ação de tectos os scr';!dOr"-;; do Estado.

DE:'I'ERMINA que a'; Secret'H':<l� d� Es�ado provitlunetem no
sEntido de que Ih,� �,ejam rornecídos, pool3S I ep31'liçi;Cs subnrdí <

nadas à.s mesmas, os spguil1t�!,,: dados ;

1.. - Relacâo noruinal de todos 0'1 funcionários extranumr rá
rtcs, cnnt!ptado:;. rnt!nSali� I flfJ, diar;�laB, tarefeitG�: etc., indican
do por (l,Uttlltns folhas e .1 que ttulo pzrcebEm remuneração pe
los Sei viços prestauca.

2." -- Local onde €stão [otadns cu tr:Jhalhrun atualmontc.
3.v - Como se processa Q p�ganlento dos vencimentos dês'

se pessoal.
Palácio do Governo, em Ji,!orianopolís 16 de fevereiro de

1951. PUBLIQUE-SE E CLTMPRA--SE.
'

bf.:irão tíat'ei!t, com unia ea

!Oe npropr-íada para qual'
quer- r:lJ11U de negócio.

T'1'2ÇO UE Cc: .ciãn. 'Prata!"
eClil Fl'anei 1('0 .J,jf:l! Bonl

brro, no hJ.liTO G..areia,

(':nemutográf'c,a no Pal::!.cio IIa�
hera}. O sr, ,IuscC'Hno I{ubi·s
cheek, w:.verl1ad'Ol' ele Mínns,
V'mh(.m c' IllpUreC}ll 1l"Fsa. nca-

! BLUMENAU
I Viágens rápidas e seguras
I
I

FUNDADA El\-l 19!17·

Capital e I{eservas em 1949 - Mais de Cr$ 50.000-000,00
Receita de Prêmios em 1949 ,---l\1ais de Cr$ 100.000.000,00

Em, arrecadação de prêmios e resultado industrial ocupa, no .

Brasil, o segundo luaor, demonstrando assim. um constante'
Progresso e segura iuiministração --

AFFONSO PENNA JUNIOR - Presidente
JOSE' 1\1. DE OLIVEIRA CASTRO - Vice-PreSidente

I;1I:RJ<�TOnIA ROBERTO TEIXEIR..4. BOAVISTA - Diretor
CHARLES BARRENNE - Diretcr
JOÃO PROENÇA - Diretor
GABRIEL REN:1t CASSI1\i'ELLI - Gerente Geral
CARLOS BAl'íDEIRA DE :l\H!:LLO - Sr;cretúríQ Gel'cd

HEITOR BELTRÃO
GUILHERME GUL.'\l'LE
CESAR RABELLO

SUCURSAL
UE BLUMENAU

:'. SÉDE: RIO DE JANEIRO, AVENIDA 13 DE 1\IAIO,
. '" '.

.) , 8" \ N' JJ- \R C F' J ""''''9--'- f..J.) -

• I: 1. �'�. - • " 1/· ---

SUCURSAIS E AGÊNCIAS �:M 'TODOS OS ESTADOS DO BRASIL

OPl�RA lVC!S RAjl1�S ])121; - lllfll?�ldio - ,Trans�ortes ""
Geral- Acidentes do Trabalho - Acidentes Pessoais - AC'L
�dentes ele Transito - Cascos - Responsabili dade.Cioil
sue U R, S ··1, L DE B L II M- E N I,U·":-
,RUA DR. NEREU RA:M'OSt N'i 49 - '1"'1 ANDAR -CAIXAPOSTALN9 253
: TELEFONE N9 1167 - ENDEREÇO TELEGRAU'ICO : Ji1 T 1\1 A

Sub-Agências nas principais praças de Santn Catarina

HELLMUTH LAUTERJUNG - GErente

1 'Fi
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comunistas C'·na
_

orela
.";i'; .ias j'

-

.}l'�>;;!) nnt-t ""'"lJ'''{''(''' • t<, de Seul, nnulanüo compie- ..

l!aS,- :!t,'· 2 I.i� Fevereiro, er:.. de tamerite a resistêueia eOlUl1UiS
4 i . :l3H, iji"'Usivc fi, ,I:tl d;ltlO$ 1 {I. (li; {'311hiies [j!I,; tanques

:

('OIHO d"s:qJnr('(,itlu�, :dj;ldo,.; inieim'Blll o 1,o1llhar--
Lmr.uant» iBS0 ueiú elas ills1:11açrtes mi li tnrr-s

rc.€bidu" ti '_I freni", ele h:ltalha (.la e_apitaI dá- Hepuplica tia Co

anunciem qL1C' as tropas da$ réiíl, de um ponto situado a

::-�,]f;tíL'S I'nido>: ('on1inu31ll pl'(',� �IJir'Jl;I� t, quílometrns ,1e dis

,df;fl:lltdo r r ini;ujgü ,a �;Ud::iel.,- t&:4lit:ju,constantes
e SociQl�,A importancio
d

- 't ' L

o seu: � emcn-io

_ W_�Sl1jNti't'úl:\. :!l; íL'':>lS)

1_-- S,'gUlltlu dados Icrnecídos
P('];' DC'!}:lI'blllGlIto de Def'esu
duo' Est ..dos [:nit[os, sobe a .,

,-,�:" mIO o numer-o líe
'

baixas
sofridas jle!;;s tro[las inimigas
lia Coréla, até 2;j de Janeiro

j;a,;,:·ldo. Ao morno tCltlpO foi.
;lt!'id]H'i�ldn que o tol.'II da") lj�i-

d��Je onde se realizará a l:eU-1 membro�. seus ns�esspr,es, e

mao, Delegadas dos parses J conselhmros representam 'um

maior. Por

vez, <'ol'!'espondentes de ii

��i::n:ai)e�7:::r;;�o::á{�;:e:�: t A e t rada 81 d e'a I;;;:0 r�l:�;e;a'�:�llle:: '��nI���� li
chilEina, unícarnente pai' cnn,,:l

t

.desse
_ gTande'-a.contccÍmento.

�-
- --<- -- -- - - -- _., ... - _--...:.�----

Por AL NETO

As e�tl"1!iHS de 1101'l':1e]1a sfio

I
'lo qne ucaba de ser comjwo-, }-j'll:mda

--- 111'OY0I1 '�,\'l' tão só

ns melhores e as mais r-conô- vado lIOS Estados Unídos. IJnll� ,lida e dm'a\'í'l em 12 anos dto
.

'

'I t' 't-1l1l'Cas.,
_

_ al'lw-se a�ol'a em_uso urna eS-1 uso r-on muo IlUHCa necessi ou

-:SEm o asf'alto, nem o ('illlen- tradn IHl\'iment'!(la com b01'J':I-lde reparos. ,

to podem competir r-cm a

1101'-1
rha

,

- Esses 12 anos tI(, duração
rneha.

..

Esta, �'ndoY ia fica ao norte I

��ell1 ret:'11'QS JnrIuem os a,nos
O asfalto !.' sensível ao (':1- I no esta([o t!t' Massachussets, e r,a, ultm1a guerru inunuia I.

lo!'. O r-hucnto p'lrte-se (,"lll laz Óm·te da Estrada Ntnuero quando a estrada foi usada por
Te!:lti\-u facilidade. {'IH v c'i\'l1ltl:; militares dI' todos os

A bcrraclin 1<>111 t(,!ias hs vun Nos E�t,I"OS 1 'nidos, as os- tipos,
tllgens. ti ad;ls de rodagem xfio mlllle- ?\o� Estnd"s I�J1ido:, o pro-

EI11 primeiro lug:II'.:Js cs- r..das . dulu de hor-racha que está sell-

Raio-X (flnoroscopía) -

- Ondas Curtas - Dia.'St'jrmia
Bisturi elétrico --- Ultra V;oleta - Infra -VermeUto

-',-�---.--Alta. frequência ---
HOSPITAL DE MISERICORDIA - Massaranduha

VILA ITOUPAVA BLUlVIENAU _--

('ategorias m-inciuaís:
el:,onômicos ."

: .. 'assuntos soeíais
relativos ii tl'adas pavim entudas com 1101'

racha são lll:lis lis;lS, mais lw-
A NlIlll!'rn l'm r-omeça !lO ['s

l,aio sulino de Flol,jd:l c, vui

América muita" Repuhlicas,:
L:ttin3, inclusiva as, �of�ni3s : Brastl ,

-

'

européías nas Antilhas e Guia-j� --, -:--,-_-,-__-,--,-_.c_.c___-

nas, em 1950, ascendeu a ,' .. \
- ,

:1. G98, 54 O dollars, segundo es,

iatístiCils do Departamento do.":
,_,fmnél'do, .

-

,

',: _A:, _

exportDQões dos Estados I' _I. rmdos para essa mesma re

'lüa aI ingiram o' "alarde .. ,. j
'2, gGí}. 97,772 dol1al's. ' l-
A nõahilitaçiío ti,) mel'eado de

hlie::ts h,iino-[lmerÍC'anas fO!':11ill'
'w valor de 2.!lm:222.3(i1} dol�
lan; e ;_ll> exportações dos Es,,; \
,'"do,: l]nidos. p:lra. 'esses país!"s
'i iJ t 311 za�'8lli 2.667. !J.91. 773 dol= ,

l::irs. 1
De etcorn" com tais estatisti

i_ 3,S, "S ;111))01 taçGes do niáiii
dlCg:ll': 111 fi um nível sem pr��
C(,f]Cllt€�; n yalol' das Ófl, AI'�
;';"nt"h)<1_ dupliC0l1�se e <1 yolu- I'm- !ln!';, impol'tações do' r:rü-.

-

,�üai foi' f:xtraordinario, devi.do -I
'

:,{I favo,'u,'el mercado ]Iara a

b,
:\ re�d}iliíaçã do merendo de

('G]::l'''. no- segundo semestl'e do
:l no, j1ro\rocou uma tellclencia
jJal':! o aumento no ;comercio.

Com o Liqll'idjficadoi' Arno V. pode
. preparar em poucos segundos 5aboro

sos copos de vitaminas integrais para
as crianças,.,

� _ ... - - _ ... - - -- --

rtrrQõfm�J�l
- de .'costura )�..

��� o'

novas e uRadaA, !Ias me

lhores, marcas, de pé,
de mão,' e elétriaes

ano1 n trê ...

ni=?..;t?:s;=;ita va

fj:r$
Cr$

- Matriz: ITA,lAr �
_ li'tmd:l,tlo !'m :�}� dtl, FeW'l'eh';} de ] 93;; Emlerer,o Tt':Ie�r. dNOO;)

15.000 ;'000,00
29..117. ,252,10

CapitaLlntegmlizado .. : ", ", , ", '" .

Fundo d:.� reserva lega; e outras re servo ",

Total do não exigível ,.. ,'. .', ... .., .,. ,.. Cr$ 44.417,252,10
AGENCIAS :E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPA.IS ?RAÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARiNA, NO RIO DE ,JÁNElRO 1<:: ClJRITffiA

-

Taxas de IJr. pósif;os
Depúsitos a vista (sem limite) 2�t,; DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS L1MITADOS

.

Prazo lnínimo de 12 mêses 6�'f,
_ Liniit.e'd:1 Cr$ 50.000,08 -

4-.1/2�;'i DEP0'SITOS DE AVISO PRE'VIO
Limit8 de Cr$ 100.000,00 45t) Aviso de 30 dias 4%
DEPO'SÍTOS POPUL�l\RE8 Aviso de '60 dias 4,1/2%
Limite de Ó'$10,OOO,OO 5�,:j, Aviso de 90 di.as 5%

Aviso d� 120 dias 511/2%
CAPiTALIZAÇÃO SEIf'fES'l'RAI.'

ABRA UMA CONTA NO «IN CO)} I� PAGUE COIVl CHEQUE
���_I!j� ,r iii: tfI' '..� i:llliiiiilmlm'....m-i!P5'" m'VV A SI-j C\,{,TOK, 2fi

DliflS !'esnlU(;�iies identi('as,
;cuhscl'it:1S pOr memhros dos

(lois mnio)'es partidos _ dos Es

ladDs l'nidos, oen1l11 entrada-

Amplamente garantióo pela ARNOS IA

1;0\',-1 )j(lí·te-3Illel'�ean0 a todos _

os jJOYO" de lIlU !ldo, indusive j
o,c; da l'niiio SC.yiétin". As

In:soluçi)cs l'eitel'alll o grande -

<I,';;e30 do PO\'o dos Estado:,\ 'V;_
J�idüs nn ]lJ'esen;açfio da paz e

.�.l diguÍ(iade do Homem.

C..... do Amarl"..no S/A•• R.15 d. Novembro/""'
Ci.. , M.rc.."IiIVlcforProb.f· R.15 d.Nov.",bro,5TV

,

IILUMENAU

Mas 1I0as casas do rama em Iodo I) Brasil

,*

.C O M'E R C I A. L

VI(IRft
,

URUIS·· s/a
·OOBBmTOJl
&u. Har� L-. que .judf a dOHlIRRl a

hipllilafi,ãa aii.fIal

Pe,�.§ e Aeessódo§ para Caminhõe§ e A.ut.omóveis

Distribuidores dos insuperaveis li
produtos:
'iO o o D Y E I- R9' _BATERIAS

TQma G� GlimliiliQs
<ia 'lua gosta
- ti:t?ififi3, p!iiêm. GS

ij;;8 a iENEfiClét.j -

iii" i;'iiii3 iw· iií:ç�t3

':,·,11 ,)S

'::1(!0

::s"istíl',
�';iL�i(;n:.Jiis

"STOP"

t'Qçn 8:.ti.lid.;;iü
"u'" r3<9,,'a'íduda
Iss.J iJ laiu,e,a • p.ft.!il J
NAil SE nC'Dp tOLEO PARA FREIO :rnDRAULICO

BICICLETAS
- UH S' O." ,

COMUNICA QUE ACABA DE RECEBER UMA
PARTID;\. DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

ALEMÃS "NSIf'.-

Atji'snda a vivei"

cem I:ulmu

SEU MÉDiCO li ai.sail
li �e:gllir üm i:e�imail
"AI" SOSSEGA0 O

Seja. inte'Jigente compro.:li melhol' bicicleta na. .

COMERCIAL VIEIRA - BRUNS S·A. - Rita 1:5 de
NoV'embro, 923 - ao lado da igreja.Matriz.

Vm'f} e f.t!U .11éf1i['() - f'Ui colabD1-ação ... 1)0 ...

rJf!ul t>VihJ)� 1...1UL tl lz:l1eTti:'Jt�Õ(J urterhll per..
t1! rlle ,[ "!la "1<1<1.

Um exame 1Jléliíco anual ojwld. (l. de:'U'O[_rl'ir
a pressão arterial alfa em tl'JIl{JiJ - qUd n(/ LI
{l-mais fácil coml:mtil-In.

S� VOCÊ PASSA DOS 40· f<lça exit�
Mmar sOa pressão sanguínea regúlar�
m.enfe; A hipe�'tensão arterial é mais

freqüente entre as pessoas de mei.,
idade 'ou de idade avar;\;ac]a - ma;;

um
-

eXame físico cada ano pode des-
-

cobrí-Ia no comêço, Consulte o mé

díco, se sofre com freqüência de dor
-de cabeça, náuseas, dispnéia, ç_<lnsaço,
pO,is são sintomas de hipertensão
arterial - apesar de poderem provir
também de outras causas, Mas só
o seu médico' pode dizer, Só êle

possui -DS meios para fazer o di<i�
gnóstico e receitar um tratamento

, adequado.

!:E O MEDiCO VERIFICAR que sua

pressão estó alta; êle dil'l'i o que
você NÃO DEVE e o que PODE
faze!". "Vida !\IIoderada", costuma ser

a receita. Comer em demasia, es

'lOl'Ç-OS excessivos, preocupações e

tf:nsão l1_e1'v05a ag ravam a hiper
tensão arterial. Por conseguirite, si·
gu os conselhos de seu médico se

Ê:le recomendar restrição em suas

hti \'ià�.d"s. A hipertens�o arterial,
se d2-cnídada, pode causar graves
afecções do ('oração, dos rins e do
cérebru. Porbm seu médico pode di
zer·lhe como evitar êsses males -

se você colaborar com- ête.

ikÜ'S" 'neste pSI·tieular, ,qrie
i:1 fi Zel'd 'exame de: rÍ1otorista

c 0,�le lhe fora eonéedida úilla
,

'

1!('C'I1Ç':! j}l'OYÍsória para- dirigir
.Ii ,; que fesse - expédidil a res-

1'C('ti"" cal'tcirn, Entretanto,
,'omo lliw hom'esse recebido li

l:abílii:a,:iio e tivesse- ?x:gotado
o Ilra'lO da licença Pl'ovisófia
('tl� lhe fOl·'1. t'oneeiiida, deÍ-xa_ I
):a esta na .íns]Jetori� de

1'1.:\n-1site. em Lages.
-

-

I Eis iii. o resultaria th falta..

,�- ll1l'r!idas j'lgol'osas - no j
d;!. I'esp!'ito ao tl'af�t.!o de

f lllO:;:'.' ;\Iais uma preciosa "j

da rcu!rtda. reslllt'ldo da Illob

s(:rnu1('ía dos l'eg:ulaú1€11tos do.

transite) 110)" l�n�a meia <luúa de

C!10r�res que teimam em trans- -

,

""

fürm:ll' as arterias pubUcas eni,

p_i-n})rtéd�des pà'l'ticúlar�s.

Estão ab.ertas,' até 28 de fevereiro, as matrícu-
las para' os cursõs'

'

-

-

- '. -

, '>-1"! t:f••�
DE ADMISSÃ'Ú
GINASIÀL
CIENTíFIOO .

-

-,
-

TECNICO DE CONTABILIDADE
-DE MADUREZA E rio SE:r..:rAC

SQUIBBI-
PRODUTOS FARM ACtUTICOS

������I DESDE 185B

5'8 quiser ratBber.l dUttUlte êS10 m&s, �,[;tJ oxeh1plur uréitis do folbeto treamo Proteger Sua Saúdell_,.

iI;.ttillW pl1ftl E. R. S'luibb 8; SOIl. 0;1" ii, ".iI. sacSao da PubHcídaJl". J�B, C<lhen Poslul 225.1\ .. Ii. Pculo

. -. Esta pub1.icagüo faz 11(t1'te -d� U'n'(!'· série (!f!.di�J.(la [Jag .prob!e
"

.: mas_,«e higiene e saúde püiJticn. L('.t�ao €st!1 �·thk. roc'S veni C!':nno

uma e[jtr'eita colaboração conf se;'::' ulth:Uc") ;!(t,) só PJ�OTEGE

e01no ·tc7J:l.bém l\lELBOn,/t o s(!a bcrn.C(,tar Ji�,,;ieo ..? 1rr(�ntat,
. �cr�liündo ...the desfrutar u:nu l;í�:.t ma", tonç:u � �it!hrá1).;:l.

V1I1U dtJ-s 'JnelhoTes 1naneh'as de ajuda,. {l

d!mümir a pressão sanguínea alta é seguIr
'til"/: rf'ginuc; às '!l;du rnotlertJdfh

SE VOCÊ COOPERAR COM SEU ME
DICO - poderá gO!l!ar uma vida longa
e proveitosa. Graças 'aos conhecimen.
tos de seu médico sôbre drogas, die
tas e cirurgia, êle pode fazer muito

para dominar a hipertensão arterial -

e combater 'sérias complicações. E
você pode ajudá-lo. Aprenda a não
exceder-se no trabalho - a suspen
dê-lo e descansar com freqüência, E
evite transtornos emocionais. Coma
('.'('iteriosamellte, faça exercício mo

derado com regularidade e durma
bastante. Se você viver com p7'udên
da poderá desfrutar uma vida longa e

plena apesar da hipertensão arteriaL

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Olhei-a fixamente é jnsisti:

·um

/

1�..o"'....o--J"..r..r..r.r..ocr.r.r�."..�..r..r..o:r..r��..r..r.r.rJ"'.r
........rJ'.r.r� ! (conto. l'ápido

de
,

� .. BERTO ROBERT!)

T·d S·' I §;
- O que desoja, senh"')r?

.II I' a ()�·I·a R � - PIara ser sincero, fiquC-i

I
.

.

.' ....

.

....,' : I , :e:�:�::d�e:�: a���l;c:C���:
'

��"""J""''''''.r.r."....,.....r...cx O""�_".J"'J"..o"'.......r.r"""..r""''''''A� ! ou C:3 mad rupérnla, , Respo"nd:::-lh"

Teatro fololórico brasileiro.i::�::�·:!::::::�·:�:::E
De f •Ihos lf2.g.:Jtimos.. do pOvo, de' gente que é parcela viva e navolencia, com algum inter::>sse,

.sensh1ei dessa maiG:rLa que, desde que. {) mundo" é mu:ndo, vem porque "u neSse dia estava em

. fOrma' bem baz-bea.do e. tinhll:.sentindo mais de perto, mais agudamente,
.

as dores e alegrías das '.
-

'.
. .

.

• . . t posto um terno cinza que metempos e demonstrando uma ínccmparávaj capacidade de In-er-
.

. .

., . • ficava ás mil mpravíthas. Aní-pretâ-las de transmití-las 'Eim. toda a sua plenitude: ortgInal e mis-. . ',

.'
.. '

.

.

• • I-mado pelo S':lU olhar lhe disse:<tica, de gente ��s:m, rEminIscendas da Africa, e eompc s o o ele�-
co do Teatro FOlclórico Brasileiro de Negros, creio que a pr1- I

__ senl!orita., <teria muito, pra
meíra te:ntati�a �e.vada a\'ante no Brasil. Aekanasí, diretor d}

zer em falar-lhe, a S:Jíd.a, A que'
eonjumto, homem idealista e um fervoroso admirador do nossO' fol- horas posso. esperá-la?
etore, conta c-mo nasceu -a idéia do Teatro F,alclórico, há um Ela sorriu, terrnfmou
ano atrás durante uma certa. noít:e de macumba, num subúrbio dO brulhai- 'o sabonete e disse:
Rio; e como essa. idéia conseguiu florescer, materíaltzar-ee, gra
Ças ao oap- io e ao entusiasmo com que, fOi acotnlda por um grupo.

'de moços das. fave.Las e de humildes arrabaldes carlocas
, Desde

.

a primeira representação até hoje., o Teatro FOlclórico vem se a

firmando comoí um novo, e ainda desta vez emoci,ona:nte, desco

brimento dOI Brasil. A face desconhecida ou apenas vagamente
víslúmbrada da-terra, a, faCe que é música e dança nascendo de

instintos transce.ndenta',;:., é o gu·e ''''sse conjunto de corp: S jo
vens, escuros e rrexívets, às vezes cheias, redondas e triste.s, pro-
curam nas revelar, eom la maior fidilolidade, pc sS::v�l, às cores, aos

N t
_

.

.
..

ritmos, ao drama tradicional da raça, CHRISTINA.
I
li as . para os

- Aniversaria-se hoje, o sr. i'CI!!ne'maniacos'1poLy Guallre.

- O que me responde?

- Vinte cruzeiros.

Mas não recebi resposta. p.r>
que o dono dr�! drogaria, um gL
gante cdmo poucos, sa:u d� trás

Ida cort.ína e parou a, um metrO'
da moça, lançanõo me. um-oürav ,

ANIVERSARIOS
Fizeram anos ontem;
- O sr

, Nestor Hensi, 1'105:-

A manhã é ótima para

eomes'Tveís, finanças, leis,

v.agens, espc rtes , Saturno

LOndres. (ENS) � Edward

Underdown, que. fez uma tão

boa. impressão no filme "They

Ve passar hOje mais um

- COmemora na data. de h--

je mais um ano de sua feliz

exísrencía c sr. A,12Xlnnd.re seu

za,

- Cons''gna a data de hoje. o

transcurso do é�niversário nata

lido d�( Sr. Wiega.nd Sass, resí

dente ,em Rio do Sul.

ASTRAL DO DIA

T.·:rça-feira, 27.2.1951

were Hei Dvvldcd", v-T cu

novo, :-- desta vez COIUO

dente nesta cidade.
- A vva. 1:1'a. Ceci SE:da
- A Sra. Ceci. Sada, esposa do

sr. Humberto Sada.
- A sra , Nadir, efposa. ao sr.

We-rner Elberhar-dt, residente

nesta cidade j
- A sra, Gerda Kellermann.

Tnspetcj- Detetve, -- num In'

depend:nt Arttsts Pictures, ,"'fh'3

London. O homem do títul: não

é Unrlcrdown. mas um explora
dor de mercado negra, quo inad

vertidamente cometa um a ssas

slnato na busca de s·sus ganhe,s
Ilíeitc s . O medo da det"nção L'- I
V!l�O a. matar -o motorista .que Io· conduziu da ,cena do cr':me,

para atender a. morte de arti�ta

'!que cuviu s�us tiros, quando
em uma ru:::. próxima.

(ou d'agua como chamam) c�r-l
·cda nO! sentido do comprimen'l mãO,
Ito �té forrar o prato, tod,o, fa
zendo 1 camada_ sobre es'a (0-1l'oear 1 camada. dô queijo· p.3.r- ,m·ezãc ralada; 1 c[�mada de mo- ,

lho de tCmatõs. R�'pet'r alt�r'l
nàndo a banana com ·a salsicha rdes�ncon'r[!da da camada a ante I

rior. Forno brando, regando,.
Nlm molh� de tomate'> até a!'eles, ;2Iternadamente em .toda á
han"na. fie:-'r ·c·czida. . f '. : .'.. _.

_.

1 _' '.'va.reta.
•

.

I Parece ·estranfio, não' é? Mli,s; '. 0\ o��? e., .•<: •.l1l?:, .. Sil)�� _.' llaGire o "Sp3Í'O sobre as brazas,
experime'nb e se sUI'pl'eenda m(.'s, mau; sUjeita a cravos . .os

até �as .salsichas ficar€m doura-.
com -o resultado. .

impe:rf.2jçõ2s.d".S. CCma com pãozinho ou fa-I .
-

E' preciso, pOi",., dispensar a es't'as de pão de fôrma. 1- TORTA DE SALSICHAS'
AProveitandO' a mesma fo- COM BATATAS se tip'o dé p"Je uma ·h'giene.

gueíra que v{)cê fez assar a I mais rigorosa, àssill}
'.

como pre-
salsicha no �speto, .aqueç-a uma

1 lata de salsich:::s tipo Frank- parár:la para r?cõber a m;q;�ila..lata d,� salslChas Upa Fr::.I.n�- furt, 6 x 'Dar.a",. de b::<..tatas em I
gemofurt ou Oxford. Abra. o pao�l- rodelr,s meia colher das de so."

nhc", passe mostarda, colcque
pa, de' v'nag,re, m'Õ!ia xícara da 0, pr.:;ce,sEQ que vamoiS €xpor

a salSicha com um pedaço de
ól(lC 1 lata de ervilha, 1/4 de aqUI, tanto sC'rve para ·esse }:irequeijo 3:0 comprido. AS�3 sob�·a XíCll�'a. de cebolinha. Sal e pi- I p3Jro' como para c'omb3ter (Sas brazas durante 5 mmutos. a t'

'

.dI,à nossD.. espera, ansic-sos para sa-
.. .,..'-� men a a v{.)n a e.

cr:'!.JtCS e as. espinhas qu·�. emtisfazerem às leito,ras que me uns dez centlmatl'os de dl.. ,an_
J\I[;;t�do: :Misture a5 b'atnta,s, I ..':..'

-

j d hama
'

. . .
. , sua malOna sao .evltadas quu.n-eScrevem pedindo sug-e�tõ�s, pa- c a .a c .

. .., � _ s�,l, p]ll�''Ilta, 01"0 e vm.1gre.,
, ,ra O uso dos prOduto;; enla.�.adr.s. I

Se vOce. apreCla. um I gell o."� Arrange as ervilhas no fundo do f.e 'mantem a pêle nlu�to l'm
Para seu desjejum ·ou para I bar ad clCado ,�a .. .:.;_ua co;nldil, de um prato de ir ao forno. 80- pa e. os p.ol'OS des' bstru'dos. A

um la,nehe ligeiro, faça; I nu�a lige!r.a, rE'mml::(>ncl� (!� bl'e elas cCloque r�s batatas e'm
SALSICHAS TIPO FRANK- c�.zmha frc.nc,.sa ��.m_ .lIn am�_ carnudas alternadas com as ce
FURT COM OV0�; rIcana que se del ...��_ (om ?çu bolas" as salsichns e leve ao

1 lata de salsichas tip')' Frank- cal" mascavo no felJao, pure de
fentO quente dUI':,nLi! 40 minu-

,

d maçá com carne de p-GraO oufurt 2 colheres das ce sopa e
. d d d

tesom�teiga, 4 ovos, 2 colheres das geléi.a com uma. WLfle, a e e

de san", de leite. 8'301 :l. vontade. pratcs, aproveite a nOssa ge-<'"_

nuina e 'brasileirissima banana, Viu, m'nh�_ am:ga, como �sMétodo: Afervente :JS sals'chas
's:l;sieh�s tanto podem servIr

dl1r'lnte dois ou três minufos .com s�lsicha. numa nOIf.dade �
. um rrparelhGzinho proprio

ça uns ovos mexid�s com a surpresa para seus COnvidadas' para o seu des.jejum, para um

num jantar de meia cerimôni". l�r.che ligeiro em casa (11 no
(p:nha na água fl!rV'�·ndo-. Fa_

SALSICHAS COM BANA' campo, e' mesmo para refeiçõeSmanteigrL, '0 leite e " sal. Leve
NA AO FORNO 'õ'ubs:anciosas e c.erimonios3s·là meSa num prat'l -- Os ovos

Em
.

lluaisquer. c"rcunstânc'�sEm um pra"o :}<; ir ao fOrnono centro e <:IS salsichas em
.

I
-

e.mpl' saborO�as e >11_cC'loque,: uma, salsicha t,pO e as fac S e
-

vC!ta.
t' preciadas.

.

SALSICHAS TIPO OX- Frankfur, \lma banana namca
E

,o�;:'i,.::�:o;'.�:�;:t:�· "'" ":PI{(fG'-llis'�"Ji' R DDr, �:oJbre�t MMét'Od,o: Frite ligeIramenteas.. -.

Radiowrapia, _ Raios Xsalsichas na própria gordura.' -.' :

li"islóterapia -:- MetabolismoDespeje o excesso, deixa,nd'J

a-I
'. nua 7 de 'Selembro 15penas um pouqllinhO de gordu·

II h & � b FONE! 1 4. '" 1ra onda derl'eta. o queijO. .A,bra 'VO
.

Í'at' vtue . er
. _:__,_ _ ';__ " '.__'a salsicha ao mei,') e recheia

Encarregam-se de:. '.

.

com o queijo· derretido. Si::-va
ESflRITAS AVULSAS tme!,mo airazndas)cam torradas, pão, blsnag!l. ABER'J'TJRAS E ENCERRAMENTOS DE ES()r�l-sanduiche, .acomr,>anhando
TAS

.

(le .batata·s ou couve_flor
REGISTROS DE FIR�fAS . '.

.

da..
CONT}::ATOS. ALTERAÇõES DE CONTR�_'l'O�Tanto quant-o um dia bonit.o,
e DISTRA'TOS DE SOClliDADE�S COMER01AllS

I
uma agrodáv.el ccmpanhia,
muita. alegria, as salsiChas; são DECLARAÇÕES DE RENDA . .

'.

!indispensáveis nos seus passEio.a
.

J.JEGALIZAÇAO DE I.JI'VROS COIUERCIAIS, 1<'18-.e pic-nics; CAIS E DE El\'fPREGADOS. .

SALSICHAS NO ESPETO
. Ganhe tempo e din_heiro �o�iando os seus .

Faça, uma llequena fogueira

I
serviços por nosso l1;ltcrmedlG .

Iide grave'tos ou de carvão. Nu' Rua 15 de Novembro, 642:" 1.0 Anela.r - SaI�, fi.O I')
ma vareta f�nl!J -espéte um t,o' (Edifício do BanC6 dNCO}).)

-

_�m,at'e. pequeno, \lma s(l,!sicha, pi' �C,.��...�....1iDO

- A ara. Hildegarda, esp' aa

do Sr, Alvino Dou;
- O sr. Antonio. Bernardo

Rengel, residente em. Massaran·

dubs,

Dark l}1an", que
teve SUa estréia

Od,on 'l'heatr�,

recenremente

mundial no

Marble Arch

- 'I'r-s.nseorre na data da ho-

je c aniversârlo natatíc'o da

favorece, à tarde, terr-as, a

gro-pecuárta, minas, imóveis,
·e cartoríos. Mas é aconsc-

srla;. Maria d·o Carmo Negrei- lhável �er c,almo e discreto.

Os nascidos nesta data,
Serão filOs{)fC s, oamrrnte,s da,

vida privada, da medi'açã:o.
Serão aptos à carre1ra jurí
dica e a -altas ciencias .

ros.

ano de sua feliz ex':,stencia
,srt8... Sofia Anita, filha do

.Jo.sé Inglat.
sr,

10m a
�r.\

Nulricionisla·che{e da Cio. Swifl do Brasil S. A of),-,1�,-"••-,-,,_--,

Mais. algumas .sug.es'Qes �obr�
'3. utilização da·s 'salsichas, mi
,nha amiga, -e passaremos breve
mente para outro "capítulo" dos

prOdutos enlatados, igualmente
intt:NsE,a,nte e .sa.borcso como es

te que interrDmpem'Os ago'ta.
Digo "int::l!rrompemos" por.que
-esse assunto é infindável, é

quase impossivel esgotá-lo. Quiz
sómente m,'j'suar como podem
elas s,e1' aprOveItadas dos mais
.diverses modos. Além disso,
existem muitos outros produ' os

uma pequena

cam água muito :qu_'E.n'_ec na 'qual
feram adici-o'u':::'das, duas ,('..'olh'e-

.

,
. f .Mergulhe ,

.Iii Ofiei'na Mecô··nica
"

nessa· agua, exPrema, a llas mãos

fechad2.s e oap\iqueo'a em ',segui
da sobre () resto m'antendo-a H

ps.rti!.da �ónti'a;:a'péle.�.eIIqup.nto
e'stiver qu�nt.e., O vap!Jr qu� .se

'ema�a d9� cQgIp'�es�..a p;J,netra-

banho:;; de vapOr e extração dos

cravos. Mas' egs:::, limpeza nã.o. I
Pode s3r

_
realizada com.,as unhas

n�m cem as pontas dos dl3dos;

(} OREME NIV]�A
alilnen1ia a cutis

A epiderme - de éxtrema
sensibilidade aos ratos do
sol. Para protegê-la
pl','1ia,-" nada mal" ,ndicadO
tiU,' () CllEME NIVEA: E'
Ulll m'<:me par� o dia e

para a noite, insuperavel
para a limpeZa da pele e

-;omo base para o· pó de
arroz ou rouge. CREME
NIYEA ,é o único cieme do
mundo' que contêm Eúce
rite, s1ibstânc1.a de gra.nd·e.

afinidade" com as cellÍlas
eutâllcàs, agindo como' un�
tónico rWl'Ovatlol'! dos teci

dos da epiderme. CREME
NIVEA, penetra prorunda

, mente na cutis, tornap.do'a
bela, macia e 'Clást!ca, ,cyj-

.

'tundo' o ressecamento e l"U·

g,'as prematuras.

DE CONSERTOS DE. BICICLETAS, MOTOCICLETAS e AU!'OMOVElS
RETrFrCAÇÃO DE CILINDROS - CARREGAMENTOS DE BATERIAS

VULCANIZAÇÃO DE CAMARAS· DE AR - SOLDA OXIGENIO

M O D I C O S!
Executado. pelo Ex-Chefe da. .oficina d-e automóviBis da., (:{)m11anhL'l. So-uza,

do Rio de Jan-eiro

MA'X E_ALO K
RUA SÃO PAULO NR'- 2424 - BLuMENAIl

�(perlo da Moagem de Café Blumenau)"
ITOUFAVA SECA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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São Francisco
A}call�OU c C:'dG'� Renaux

mail; Um brilhUl.ie feito, na hr.
de de {!cmil1'g:J, "In Bl'usq�,e.,

I
Atuando ,('Ilníra o Atlt'tico de

. �,ão I"'1j':=.Hr ;����d� venceu o;:.� 90
',milltitos 'PO]' ;{xO e a, pr01TO.

f,.',{:1i& ;'atifc:1u qU maior ca

regeria, costru1d\l o j;akar·_j dt,

2.;:1. (l tl"il'O;':!" .,; .: ,:" qUi! {'!l

frent�ir, agern, o A.tlélil'o de

Jooçaba. "1 i:tJ

liIiilI

SUCESSO;DOS CLIJBES; PAUL.STANOS NA, SEGlT!'I DA RODADA' TRE-S GOA18 MARCO{J TEL\:EnH�
�-'--''--'-'-.NHA NO PRE'LIO BAN GTI' X SÃO PAtJ:LO--

puran Bangu, por- .fx1 .. '\s 1'0-

dadas que F:l�s3J'f,m tiver-am
estes dctulhea:
Portugussa de D9Sj1ÜI'tfl;; ,( x

Allll'l':eil 2 (súbado). Goals (\t'l nalty
I (,\) . Juiz: !\lIt'-,nio Mu

.J ulinhc 2, Sim:in e !';atos (Pé- :/trmo. Ht:'lltb: Cl'�', 2;,:L lil:,•. l::l.

nnl' y) 1.'\.) e N u t :,- (>rinli:ms.j x \'3!,eO da Gn-

l'rio e <OS\'ALDIKOj pe� lú:1:1 1<",LatloJ, (,,.'ls di' Nal'_
nu �, Luiz i nlio c CL}'Jjn!JO tt':)

Alvu'

Gs quadros carlocas; neste to;'�
ne:o R:c-Siío Pilula'.' O ce-r»,
tíans empolgou c Brasil cspor
tive, pCi.�sqnr!o' oPlo "m.. 'o

G:tmn no Hio de J'llleiJ'o
Pnhncírns fez UHI" r"]S�II<O de

lE.n'oE contra-o Flamengo e ri

IPOl'tugt;E'sa de Di"3fJl]rtos ,lí��hou COI11 o ca;·taz do AllH'r;C1,
Jy, trnrl:'-G por 4x2. (); unico '

qur.dro que {�estb!)u foi o S:1o 1l':w!", que ttllu, hlsónhcmente •

----�----�----�----�------------------------

('ntl':::U

Laz1nho,
trlÍblllllan-

�asa na Praia �e· �am�oriu
c !-,(.e;lI:l' :! (\'l . .111:1.: :\1:I]'in

\":;\1'):1, Hcndu 0'*' ,W:Ul20,ef).
A ;fl'er10, ne <;tl' pl'í'li'i roi ex

p;dsú i�LI' vi(Jlen�:!:I.
P-l!i:e:l';\s, 7 x Flmll!'II:�I) 1.

'; "tilõ; 01" Limlnl.n -I, J:o:jrjgües,
,�lll;lt:� e I.illla II"} C' Durval

.

r �.
.
J l!;Z: ;�hil io rl'rignon i.

,i('J:.Li: CI'-; ;'10.717,00.
:'-I::i:ziJl!;] fli expulso por

'litlis:'i] l.n>
nllll!�n 4 x Silo' panlo 1.

Co"I.'O ti8 Teixeiriuhu :: (' Joel

rr\:in!�ll i l' (;Ol1\,':lli'Cs (pentd
tv) ):-:1'). Jui:z Alberto .l;t

Galll:; :'II nlrlu-r. Ilc mla.: Cl':�

2(j t .lI:G,O:i.
'I'eixen-iuhn roi mil tIos :IS

LI'c.s lI" coLejo, marcando narla

menos de três goals nn j')cnl:1
C'anllGt:l.

\",1
i 1111 ii' I!!! IlIIIII í III!! II i I! li i! t I � I ",

\
1\ íudar a tJam!.allha oe S

RE}"'RIGEEADORES «PHILCO}} I�M SUA LO- Educação de Adultos e§
eooperar l)ara {) nro- ==

gl'CSSO do Brasil �
-_ - -- •• - __ o - __ - _-_ --

' .uuUt!mmUIUUUilIl:IliIlHllllh -:::

Vende-se urna ccnstr-uida ln um ano. malleir,' de ki,
pntura illlt€rna e �xte!'l13_ !Í «;le:, terr-eno cl']'eado. f;,'!It,"

p:lra o mar, ga_lI �g'e etc.
Verxíe-se tamhem um t{rrello cem 40 111. 'l� r.·,'n:'� �

72 de fundo,' frente para o mar. 'I'1';Jt:lI' com (] IJHfll·i,,'::t ....
p=l,: ex. Postal 17, TJMBO', NIi:.

�enga a inda um pouco duv'd�so
D:ve

----�-----------,------

.�
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a baleeira
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j
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!

Em •

fiijfijijjj �O

TERMINARAO E� MARÇO AS Presenciada pelo
NEGOCIAÇOES TARIFARIAS genitor das vitímas
Prosseguem os trabalhos em Torquay a dolor o s a
Torquay, 26 (UP) - Contra- , para abandonai' algumas C'On-

riament.a as ,previsões, as ne- .Il'rogressos realizados são sat.is- eessões feitas.
!:;ociações tarifárias lnt-erna- fatorios. Não é impossivel E' interessante lembrar que
('!'Jlwis não terminarão antes que HS negociações entre os cada concessão feita por um.

do dia li} de murço proximo , l,aises, de acordo com a regra .país que par-l-icipnm conforme

No mes passado algumas dele- rir; principal Iornecedor-, ter- I ç
ões bil;lterais, é «utornatica

fiaçües afirmaram que as ne- rninem �mtes do fim deste mes, menta estendida,' a todos os

flociações termlnaríam dia 2� .\ etapa seguinte 'Consiste, no país que participam, conforme
e isto roi, intet-pr-etnuo corno entanto, em confrontar os re- acordo geral sobr'e as tarifas
sign,ificando que os resultndo s sultados obtidos pelos díver- e comércio, o que constitui,
da conferencla seriam medes- �G.'; países negociadores e à alias. a grande novidade das

tos. Par,'ce tudayia, que, du- luz dus concessões feitas, a l- negociacões tarifaria:; de a

nm�e !l" ultimas semanas, ma- guns países poderão pedir :t ]'lãs-guer!':!, que são essencial
uíf'estou-se um desejo m9.is revisão dos acordos de prin- mente mutilaternís. E' pou
fm,te de eheg:1j' ii resultadcx clpio, seja p:ll'a obter mais co provavcl que os resultados

,;>úEcret os c, Ui) momento, de. concessões seis. ao cont.rário, !'iilals selam tm'nados publíens
claro-se ga'almente que er, . 5uleS de fim de abril,

teve a

rendo instantaneamente,

sa dolorosa cena, roi presen
nel'g�ras provirlenclas, contra dada pelo genitor das' vítimas.
Os abusos que se vem -verif}-:- que vinha logo atraz e' foi. o
r-ando neste tereno, Mal' gra- primeiro a chegar ao local
do a ínsistencin dos .rec!3mos Logo a notícia repercutiu iu
que a imprensa Ievactà.contra tensamente pela cida.de; tendo
as infrações dos regulamentos a polícia acorrido ao ponto do
de tráfego que se verificam, desastre, efetuando a prisão
observa-se uma eriminosa

'!O-I
do 1lI0t�I'ista, Na pedcia que

l�l'aneitl ll�r,l�r: o� n;fjtb�is- mandou realizar :I�' veiculo
l.IS que tI au .glldem : a .Iel,

. causador da. tragédia, consta-
Dizemos ,:rimi�os;l l�or que dia 't' teu-se qm; ta�to os seus freios
a dia vidas preciosas Se. .per- como a direção se encntravern
dern, ern �o�sequenchi5 des�es I em máu estado de funciona

[���iS�� e" :o:�c'in�en te, da .men, 'I' ment o . Fui encontrado ;ain
lH.. n�IJ:1 • .o+et auela.

".

.

da no por" :l-luva des"e carro

}�}:1�: !1g�:a ,na.rmr :�n:is i��l Il�ma garrafa contendo ag�ar-tris rssrmo capitulo . dbSa ",- I t1enle, sendo que l) motorísta

:uaÇão :��rit� convem' frtzar, I ���sÉ ��ld� _ B:1.'lt(,�. alega ,que Icom snngue ,
.

. r esse Iíquiuo e1'VIa para místu
, Sabado à noite, pelas Z, l!o- 'mI' ao óleo dos freios do
1'8S na vi,;:inbn cidade de ln- psminhão, a-rim_de
duial, tra·fégavam numa bicL mesmos funcionassem melhor.;
cIeta os irmãos Félix e. Ids f" t t

.,

1 O\.:cns H ou-se, mais, arnc a.,:
Seíserch, respectívamente, de chofer em apreço não possuía DE LONDRES DIRIGE'-SE
17 e 19 anOs. Em sentido con- �

cartetrn de habilitação para I PARA WASHINHTON Presidente dos
.trário �iajava Ul� �amin�lã� � dirigir, tendo alegado em sua I O sr, ."�tt�ee _ace�a ,da (los:,com chapa de. L"ges, ,eon rn j

C 1--' t'
. nOrta do aVIa0 "C'lthay' antes I FOTO BNS

- .. ,.. -
','

t 't
,Ofie Ui na eree,ra ;pagIna -

- , "
, ..

mao, dIrIgido pelo. mO ons a

.Tosé Aldo Bastüs. Aconteceu

,) inevit:'lveL (J pt'sadq veiculo
colheu em cheio a hicícleta,

ur e o voleibol e

,quel em Blumenau
Olínlpico x DUança em sensacionais amistosos

husquet, hoje, dia 27. O loc9.·] menau anseia, pelo reerguírnen
das competições será a quadra lo do valei e basquet em B1u

de de esporte, terá o público do Olírnpíco e os jogos anun- ruennu, e para tal o Olímpica
de Blumenau, o ensejo de no- dados, em início 3S 2G horas, não e�tá medindo esforços E

vamen te presencial' sensacio- são os seguintes: 1. o voleibol s:.:l:crifícifls,. pois além do jogo
ma;;cullno - quadros titula- ,�nunciado para hoje pr@tE'nde
Ie�; bl1sql1et masculino traze]' para esta ddad€ outros

(jll" drDs aspirantes;, 3. o bfts- granGes (jnad['Qs tais como:

quel masculino -- quadros ti- Ibe!'ê de Gasp:!l�; s.n. Bandei-

tl,j.al'es. raute de Brl.lsqlle A.A. Barriga
O quad!'o lndaialense é Verde, de Florianópolis, atual

a:nrla d:csconhecido �ü publko lide,' do. eamp'�on[lto da Capi
de BlUlHenan pois é a primeira tal; O Cruzeiro de .Toinvlile e

W:Z que se exibe entre nós, I outros .ainda, te�do elltr�do em

>:er de pOl'lanta a surprezll. d'1. ententImentos Ja 'com dIversos

,'oile. Notícia!; orhmdt�s desta clubes do Estario ..

Res
., ba
Depois de vários mêses, sem

qualquer jogo nesta modalida-

nais di;;pui% d" valei e bas

([uet. e qHe () G.E, Olimpico
encerroI! com sucesso as }1C

gociaçiies com o Aliança E.i(.�.,
'le Ind:tial, p:1l'a a l'ealiz:1ção
rlp jogos amistosos de velei' e

(; pa1rào, ,l�",'" Cal1dldo de O�

Hyein t'aiecido.

�:1l'Íonais .

t) pubiicCl e�pi}rtivo de Bln�

v::l.Ínha órtade. pOrem nGS in

icrmam quc'ü qundro Yisitante
,.�, Ú pl'ep:'l'l1do físiea e te,'ni
('2-l1IEllte pal'a unn grande exi

l;i�'iío, ('�pel'unflo mesmo levar

de \'l'ncido o· clube da Hb:!ha
da". Com relaçào ao Olímpico.

Nec.essitar}]
Cooc:ni

[.t.lrtanto,

Florianópolis, :W (Do Cor- pCdEHlOS dizer Clue é o meSI11'l.

rESprllltlente da Merid.) �Jua:il'o que tantas vitórias te;;1

Colhilh l�OI' violento, tempo- ('onquistt'dO rÓnt de Bltllllell[dl,

!'s I, 11ml frJgou quarta-feira (} Olímpico des(lc cutnhJ'1Q '1,1[,

H1tima, a baleeira "Ondina", náo l'ealiza .iOgas em "tia ·:'au·

I dl!l sendo nCl'tanto 1"mlwlll
t,'ipulada pelos pescadores 1'1.'-

'
• ." '.

'.

!'lden1.es Wl praia dos Ganchos. ll.lII atl'3,tn'o da nOItada, espor
'; .... .Im"" 'Candiclo de Oliveira, Li- i

tn"a, pOIS, tanto o 'Seu tlllle de

':!io Tomaz Garcia, Hilto 1'o.len- \'olei C"lllO o de hasquet sofre-

t r".m radic\:·lS 1ll0diíieaG,'íes.tino il.TF'lo, Frl1ncisé'o P'in o

j\Ie1o e JQi.io ria Silva Filho, Foi (·om esses qllndl'os que n

, O]ímpil'o tl'oaxe ii Rhl111enaU,Us referidos pescadores, agar
dto'rias. est:!ndn até agor:1

[linda in\'Íeto dej10is de einco

Recebeu
violenta
s U f1r a·

rois, efEtuRram UIll

cnnjunto no 'Teátro Munícipal
de S. Paulo e, por fíni, Lubo
:\Iartini l\Iaeiuk,' qlle é um ie
nel' dotado ele gener'osas qua-'

!'Cl'Jus aI) bal',:o vi!'aüo, sem

rro\,js.'íe:; e ao- sahor d'lS ou·

c!:"E, SOHH'nt:, oll'em foram en-
,

meses' de jogos.

('OlllnHk,';, jú exlemndos e fa� I Tl'ollxe vitóri9S ri" .IiJillvílle,

mintas, liH altura de Cambol'iu ! Rio do SUl, Gaspar [' Florin

pd" bareo "Itú", O", nauf['a-I nópolis c tudo fal'ú para se

gfl', aeham-se l't'l'ollü!IOS a \1111 t conservar invid,.. , pl'evendo-se
Hcspi!:,l desta Capital, lendo (i�1Í disl'iJ1.:ts simpl"'imel1te spll-

Edue.3ção, audições estas pro

porcionadas pelo Dep:lrtamen
Iode Cultura.
Heferindo-se aos cantores

ucranianos, que atualmente
residem nesta cidade, o I'l'ítico

I Nogueil'a Pinto, da "A Ma-

lllhã'"
diz o s·eguinte:

"A visita ao iRio, de um ca':

I
sal de C'lntores llo:�niano�, so

"

p,rn,�lo e ye�or --:,-
y �a ,Isotl :' a_

cmk. e LUbo Niartlm Macluk,

Futebol em Picarra s que aliás já se encontram no

'i Brasil, há tresj anos, e vem fi-

A b a t
;; do' o C-'atar"l-nense- F C LE\O 111<:: PAI.R.A PARA o 11ácio das Artes do Festival. de Blumenau, onde res,i·

� i .

'. �

<;" ,,'ESTIVAR DA GRÃ-GRETA' Na foto, o sr. MizGn com seu fIem, para tratar dil. sua pró�

d d -V'
-

.

t-'
NBA leão, "ima apresentação na tempo-

por um q u a r o
=

e eranls as Adeúlüs tin Essüx pl'eten- FD!In BNS,
.

levou�me a ouyi-

__ TRES A UM ASSINALOU NO FINAL O l\IARCADOR -- rlem mostrar aos visitantes do

I Festival da, GI'li�Bretanha que
Edi, aos 12 miIlutos, IlHl1I aindn ganham a vida da mes.

magistral passe de Alceu: Ar· 1:.1] maneira qtje seus anee,,

nO, pal'a os pel'dedores aos 20 trais flntes da' produção em

minutos, numa jogach pessoal; I maSsa, Em Great Bardfil'1.
futeboL Encerrando com Ch3- Floj'iano desempatou aos 25 E!'ses 8rtist:Js se instalarão em

minutos, apr,oveitantlo. muito loJas especialmente dispostas
bem um furo de Salomão, Fi- para que �os trãll!':eulltos poso
nalmente na segunda iase, sam \'B·los tNlbalhnndo. Um
Miro 'encerrou o

.
plaeard, ans

I
deles 1.' Ft'ed Mizen, jarrlilH'iro

1:3 minutos, consignando o ter, cu,io "hühby" é fabricar ]JOlle
i�eiro "[enlo, t:om um forte pe- Cos de palha de tl'igo como fa-
ardo de fo'ra. da ál'e.a. I z i fi mos saxõf's jil
Apes!1I' de. na eqUipe ye11• s é e li los p a. I' 11 os

cedora, Iodos terem s'e eOlll- �ellS ritos pagãos. Pediram-lhe
porindo a contento, cumpre que fabricasse um leão e um

"'31i�ntUl: o trabalho. de Ahe-

'I
unicórnio pâl'a decorar (} Pa

Inl'<1o, {,Ollza.ga, Florlano, !AI- � __ ._ • ....--.._

l":u e Mirn, sendo este. ultimo -:- VOC:i1: tem unta· ('espon,

a m�]hor figura em campo, I sabilidade social. Já e �operOl)

Na. equipe vencida destael1-! na liquidação do analfaMtis_

ran1Lse Arno e L01l1'enç\::J. res-I mo no Brasil? Ajude ar abr!r

:'eetiv::mente ponta_direita e' um curso de educação de a"

úulto·.;.

mo, 2U IMericl. )
DepOis d·, discutir com

Sll:l t'ompanheira. Sra.

AI gemira Marcos, o ope
r�lI'ia Atlolfo Coelhp sa-

('ou ,k' uma gal'rueha e

acionou o gatilho, indo o

projetil atingi. la no pes'

çoso. A filha de dona

Al'gemh'ii, gritou. pGr so

corro, acudindo os Yisi�
u1;;;::; qUe, armades

miU,. deram vi,ülenta surra

110 agi'·2&SOr que fol hos

piLiiizado em estado gra

Yê, juntamente
:\.i"gemira,

� .: --

"AMA SECA
ARTIFICIAL"

ümc:tti na terceira rJ"Jginu

NOY� IORQUE 26 (UP)
Informam. de La ICrGsse. Esta
do de'Winsconshin, ql�,e' üe-

_-'-.;...-. -'- \
rald Hemphrier, de 22

finais. A equipe yt'nc'edora,

que est�·y€, sob a orientã�'ão
técnica do jovem Rubens Mon·

11<1" 'ronhec.ido nÇ!�, meios es-.

110l'!:h'os de T\a.iai. este\'P assim

c;lnstituida:
Noberto, Abelardo. e· (;onz9.-.

ga; Alceu Miro (' Renê; .João,

F�i, Mauro, Flol'inll{) e

salo-jmaO. .

Os tentos foram consignados
na saguint-a ordenf:

Mais e cem homens e· seis
aviões procuram o meDi I
Ha mais homens' que mulheres nos EE.. UU.

Como acüntece. t.odos 0::- [t.

nos, os veranistus JJl'aticam
varias moclalidades de e:;pol'les
salientaDclo-se O voll�ibôl e ()

ve de Quro essas ativhh'des

f'spoi'tiyas, os veranistas de�ta

fOl'mosa IH'aia l'ealizal'um há
dias UUl niateh de futehol eOIl·

h� o leam local, o- Cat,lrin'en
Se F. C" um dos hons quadro;;:
que militam na vl\.J'zea itajai
ense, Este conjunto; tido' co-
1110 favorito, baqueou por tres

tentos fi um, ante a melhor

clJsse do esquadrão veranis
ta.

90 minuto';:; regulamentares sO

nllo dilatandO' o pl;.!card por

falta de sorte nOs arremessos

MIAMI, 26 (VIl') _: Mais de
c:em homens e· seis aviões eSr
tão é.npenhados na. pl'Ocura de
,Fmme Howard, um menino. de
dois -anos que desapareceu do
!'l'uto'tl1ôvel reboque do;; prüs.
Acredita-se gue o pequeno tec
nha entrado

�

no' pant�:n'al do��'
Everglades, infestado
bras, jacarês. pantérÍls
tras feraS.

,aS�IS fOl'am

{,guas, 'sendo que seus

qUi<. as

A partida 'em si agradOU pe

la movimentação, tendo Ü' onze

"veranista dominado parte doS

I!_ORIOS DO MAR·DAS

Maracaibo -fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOE5,
COCEIRAS,
f R I E I R A 51
ESPINH�?I ET�j

scqnÉm1da fias fortíssimas chu·
\'85 destes últimos dias, o rio
Tibre. saiu do� leito na Umbria,
ülundando áteas i"urais em ai-
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