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COn1EmOla-SC hlje cm todo u tenittk;o nucíona! o dia consa-

gl',_uO ao 'frabalhad:;,', D:J norte ao sul, do leste :JG oeste, era to

dos os cantos deste [meuso Bra.si l, rieste d:"l, a voz dessa, maSf;{lJ

humana que constl;:;i toda, :l riquc'l.n. d:' 11111 ]:,:ís, .!i:.,_') principsl
11<) (-oüju,üü de í nf;t'cll�ig€n;l 110 vr:iO.io fJ11" conduz Imla' ü9.;:ão i'l.

pú�i�ãp� Jli'e'Vn�gififl�l. €nl r P Ou1 rDS pOÇO�i di} mundo, �-;r:.. faz ouv�:
; flrn tud� �1, Lua plenitudé?-1 ,paF� qu�. �;:.ja CÜl1h�.['ida como O- mars

t:1Tf:? 1� furte' rstor ('ft��z' d.�- r,�)�-i��r pOl PHcis_ i'€�P':J.t::'lLl UTl,J]_ itrra índe...

, ......---'--�-"----

! pfnd�ntej qlF"" Sr� l-f rugia. �:üb urr.a h-�fildt"?jl � �

l Ni) Brâ�jJ, f.ô�r.n b,::'úl qUi' f-S'::.. j-11:rui�\J tHll!Jllld,10l's til_: -liri! Hl0do

gEral, ahHl1. não Il::,fIHt�l L1a lnr.a l1os:it�Ü(j 'lHe lhp. �:fj!:h da to(t�

snt!�f:l.tóri[!, aR vês,,>; !U'I'a!H]O 170m di! :cul,iad2s pilJ,;Ji r,,:Jllutenção

,la existellcia, tenda, �tÍmla, p�I:1, í'l'f'ni" um padáio 'le vidj): has�

tml-e, {,]p.�d<l, 'Vive mf'lhol' do quP. em mu.L,tr;G_ Ülil1�" paíS� em

V/Lr:'O,,� dos quaj� a tl'a)Jtllt;,-doi' ii ,sllhmetlüo .fiO l'eglme da, :1.01'..3..

M;:uo:: �pesar de ;t€l' (I t!'sbalh13.(\f,l' brasileiro mult�s reivil1dica�ões
a í:1z,:n' noSsOS g'oVf'rnantes não o l,em escfuBcidO um momento si

fJllGi', ,t;abalh:mdo s'cmpre para .:;,Do: poucos ir ]h" dando o neces�

"iu'io c.rmfÔrtü r hem <,,,,tut'. 1iiuitall C[;i:;,1.5 mesmo jC.. 1êm .sião feio
....,<1<-.- � --- --- -"
t:JS, inclusive .f<umcntí1r, sua; remuneraçãQ, '[I-fim.. �le fjíW pm,met tel'�

\lmh vid::1 ma.is cn]ma e, .sem prPllcuPàCÕ:f\ e, ta'mh"m, cliamin

Jt>i;; �ll(,\ l�lí�\ facaltm dirt'itcs,

Trahalhador d3 Indústria, do Comél'cio, nqllele que revolvc' 'a

t:rl'a nos cnmpo!'l, ou que lahutam nOS mais ]ong'jquos c.:nLos da
I

� err'l de Snnlp. Cru:>", neste di:1 toda o Brasil se volt3 P:21'[j vú:o,'
num' pleito dei reconhecimento, de f(. e de 0oSper:lnça, ('lente de qU'é'

sois r,,!1llnlente o construtor do Bl'ilf\il progl'ess;Sta tl" hcj�, I' ,1

elude .e expansão. , Além desse

do presidente

aspécto-, de s"nsnc;ão, pois que
responderá todas as �'!'ític.:'i da 1

OpOE.'t;ã:.J sôbr z
.

Il seu t.lis(,ul'SO I
,- -,',

-gXPH.ESSO---- í
BLUMENAU-CURITI13A IEnd, Teleg,: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

IRua 15 de, Na-vem!;r,; N.n :'11.1

FONE,1002
PREÇO: c-s. res.eo

, AGENCH, CURITIBA
:ii-I'Rua. 15' iÍk1 'NOt:671l1Ji'u

-

frenle de

não

lo im�t�'''��AT�!���'!_ civil I
Bh'igLiY$ \f{. Paulo), 2:! - i\ j ou mesnos e?Ee�a�_: paiJ\-�a.?1 ao mi

U.B ...\..C .. ,.Uí1 seja7:l União Bl:l-1 êl'oEünf. no ploD1JTin 1�:aI-t1pO de
s�leinl. dos Avi.:Jdol��S Civi5� tez pauso, L.:IJt1'-� :::�-;. rvun .. rarn 150 s ..

este anOJ o eeu Ci)ngtTér_'�(i p ::1

S1.1:3; Cone€'ntraç5.O em Bi1 i�u'S .

C'onvi,13,l'J :.. r omar JlaTt� nu"

{;['ab"m[;,� da. eonrereneta, o ,;]',

Assis Chat.i'aul;>1"iand aqui (lh<'gülI
hoje, 'di:oenâa �a impll'oviso, m'tis

v15iõ" de lDdos o,,: iípo�;
En :r,:1<1 ).I�rleJ J a i:J lar hOje nu

ma ÍP:-.t,'} dr" :-1\ iitl:.âo 5;e111 evo:'
e!lr it jjgl1L((. l.:xe��pf'jQnHI de
Snl_g;:_!do F'j}ti')� nosso ehi;i"e bem
:11l1":dú. o cscuttor incompm-a
,,,,t.:!, uo u'!u do Bl':lo'Jil, c1est''l" ('5.

fl'C):!.o; q lH' !1 '-'OS;':,,, pcx-ich't trou
xe hOj-· 'I Birigny, Seu nome
CtH1L�nu::l �-:L bandEira. t{iie nos

arnmn, e liÜ'-; gui'--�,
l�t 111i1 �rrtti) usnr il:l oporru

uid:'ldi" qn, o Radio Clil!> dI' Biri.
,guy "j t,rtcN< :i iltl,,!�,'L f'CUl!i flva,
rm,i'ü, f,,J '1' !l rHlpu lill;i.i.n d" um

dos' '·�lJti·o!{ ael·onljuljC.[Js civiS
mais lJl'(lg-t'(';;�isb;:; ue ;iãD PfJIl.
Ia, Se dissef'SemOfi, na rnglai':I"
ra� nos Est.ailo� Trni�los nu UlJ

(�ân·3-dÇ!. que HiTI'l [;ida�1e de ]�j

mil lH1bit.:..ut6, fi !í1)0 quiJõmi'::.
í.ros d!t A11ântiell; pCis"'::li 'rI in
fl'íl_l!!'Ot.nllUl':t ti" !l\1" {, dotr;t1a
Eh'íguy ni ng uern ue>:;>"" três
prriS�s' f;cj'[�d.iÍal'in, O qUt" rn vOSS;l,

g"nie, 110 {'ur·to prazo <I" d;.};

anos, t. lil. 1l1'O,ln7.Íüü,r, <'111 rllyor
110 desenvcrvímento da. (lviaçâ.rJ

�-----

ÁIO-I

AVISO
Tendo em vista O,,, dia dctIicn

uO ao Ü'abalh:ldü!' lJl'iisileh'o, que
hoje fie C01Jl€Ulorn, i1�;tc, rnatt):{ l-
110 n"o circulará, 'il!l1'l11hã, l'ea.

pnl'eeendo �Ol"H,t e 'lt\intn:-reil'a
próxÍlm1' ,

a

)'::-.-.x-x-x-x-x-

Decidiram evacuar

c iv iJ..!\ no flSll&..cJir�g rJ' wf!t:1
JJ
Ov

-,--�. _.-----...;...._�� -_..:....-----�..,....--

Paralizado O trafegomaritilll0 na
cosia sul da Cbil18 comunista
IIONe Eor·,H.;. :::ll iUP; ._� o :tS U1.0SIt1'fL'.:.: ft)n1t-!.� 1't:.�:na 11111 s�-

f'onser\'ucloI' ",,'Vai I{iu \ 1"n(,10 t.!t·sl't;pêr:Hlq, n";:lliô,l" [1.-

(jue 3S Huto- l'ea.

rOu:Htt!B cornunisi�.l5 chinéEas di... ----

l';dil"'m t\':leu�r par9. O interhJJ'j HONG KONG. ;;0 UJP)
a p\}pu!;s',üü cjY!l. L-:nd;, "

IPV'-l
:,cton� a· illt"llsi[ica(�ii.u das lJ!l.�l'U�

g'J(!1i,o .-"ll·illll,;"i'" se 1,,�tit"ldo él lh'Ui{ da. marioh" n:u.dOllabsta
10 do Cúl'l'f'lltr" SU]lÓ(! o jOl'm11 ehinêstI, foi pl'ptiClllllel1ll1 p!l.'ra
'Iü" o motiv,) de"su, l11eclich! seja \ liz'HIQ o tráfego m!ll'itin10 na

t):vid:.J rtL PI�_]J:jf·'J do'S con1unl;;: cOF'la :.iul da China comunIsta. ...
·tas P'P':1 um tles",mb:nqu," n�': ,,(,tie;':s de Can\:io dizern li1",S

ilha K 111111:1\ que continua nas mu qu'::!, (Js VCl'lllC!hns :f:eclmruIU
n,,,' s .10,- lI':�ion:jli;,tfl'" (l S.., t:Xl- D porto de Swatôw, proibindo
<"')11'1\ .",

"

"l':'O dn <''J",ta. tIe Pu� Cs pêsco.do'tes de »'\]1'0111 nO UHl!',
ld' _. P'Jl' outt·o lado. segundO P""3. im!wdil' (!ll(', levem infoT'
inf':)rma.(:õ�s d� fonte chinês:!. i jÚ3':Õ�S f\.!l'< llad'êlllL:lisf:1s, Estes
fl Quarto E,,1<.: dto Comunista, !. Ú1l imos .al)re�'l1d()rãm um navlo
em campanha', teria. sido envia-I nlemi!o oeident:'l, que estar!a
d·) ul'gi2l1tementl' !lü Etc!',,' dt'! li'vum].; 111:1tÇTi'�iil (,2.b'rrt�gicos i\
K'.\anr; TIIllg e Fuk\t'fl. :3:gtlt\,�,) I Chilra eOti'lU<'!Ír,t'!i
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qunudo as lia, peja, prlmetrn VC!I: resa do vosso solo agr-co!a, Da.i
resulta; com o belo rendjrnentnO amor agora é o"ul, Não con
do VüSS:J solo cafeeiro e algc_

serve, poiS, o:;; seus despojos, as- doeiro, uma serena lição P�I:
-- .sim como não' c::nsel'Va as c.n 11 aqu�les que mudam de terra,

�= : f: fi! ses$; 2:2=g;;;a'i!i!\! ",.�
zas de um cigarr-o que fumou,. por não quererem lavrar aque-

�francis(oTreska� mesmo que ele lhe tenh� dado �::t;:,e t;�'a�:��r;:.�:t: !���<

�5. Jun"lor
.:

ªI m�.grDn�:a��:.__ __ ��l������a: a!l�'��t�aI! s::: ���
a

, ª r �ân h'\ dcmocr<lf:i.� com
'

moscs solc.s da BraSil. Se só de-

_ENGENllEffiO ARQUlft'lll:: I!
19noranc1a. A Cat·tl,l:_a é a. ! 1 vemos trahalhar teri-as virgens

:= - I chave do conheeímento. 'n' I t .

=: Projetos e COllgh'u� ª I MatrictJl!'mo;!! oi" 1\)1:l1f"b_:-_ I h�( ar.') _:sc2n <'s· �'.0rr:'J e QU�
r �

$i Rua Alwip sC'..hrader, 6 2 1::: I tos num e"tlr:;o tle edu('a<;ao! íandês, que tlrf.lJ uma bola
-

__ 13LUMENAU -- ::: \ de acuuos. i I
pirte das suas dG fundo do

�mmmnllnmmmmmnnnma':; , mar, lograria praduz.r e expor-
_ -� -- -- -_._ -- ..----------

------1
tal' batatas para o Rio e Siic

=--..r�...r..oC""..r...-..r......�� C
pac!'}, p a'"d·" COncorrer co

lIr �MoEDIICOrUOllor '1- de do partido e d"liberaram fi r;�o�C;a?.a�d�;' :�:O��:�ed��:�.
, ".. quIrem pJr ano um m;

, \ II' .

I
não ,:bri!' má:J 'dc,s cargos ocu- t;11ãa de .ton::'Eldas. I��. além

padc.3 pelos seus companheiros, de uutr,os' fJrt1!izanL.s, plra
RAIOS 'X. não �Ó tendo Em yista a posi- c!1da, uma das mod;:llidade.s de

Doenças de senhoras e ope..
_ _ _ terra e variedades do culturas

ral'ões cao púlltlca Em que se cOlOC11- 3ari 01 1 tA H''" • •. '" c as, que e es, em.' a

Ccnsultório: ram, m�,s tambem em virtude d'31 quant;as dezenas 'dê} ,séc'u1iOos'
HOSPITAL � CATARINA atu �ção daqueles dois represen-I nã� se cultivam sOIO's na: �u
Consultas:: das 9,30 ás 12 .

t· I'Op" q
. ',st c

, . � � tal1tes do partalo no,g respec [- �" Ue IIl.l em. urna v-z
das 15 ;lS 1. hCr"s.

§
_ tr'llzados com amor em ser tão

; '. vas pastas enbmd�ndo q'le., PE- _ '.Ees.dencna. a Rua Bom •. "

. ._ .

fecund.:ls cama nos perlOda:,

,Retiro n. 253. Fane 12?S'IS .10S seus mer··tos peSsoal", p�dem anti50s! Se.o solo e�velhi'c�Ss?
.(Em frente ao. Hosp,ttal 1 continuar merecendo a confhtn- e nao si' delxaEse malS ctllbV:ll'
.�:J "ta lzabeI. .'. '

'la' do PTB. era caso d� volv·2r as cGstar
'<'�.er,.e."'''''''..r...o'''.,.P'..rJ.!\'f'''«� ao delta do NilO, à GrZcia, ii

"". planura liguÚJ:, à planara hun-
p-:�������.....������.��_�����_����������.-�.�_.�-�-�-�-�-�-�-

r
gara e àS terras de Franca. En·
tretanta como todas elas

-

vivem

C ln I
remoçad::,S, graças à agua dos

,

canais de irrigação e nos adubo r

a O
d� diferentes quulidafles que ai'

,

ase recuperam! E verdade qu� c
.

.... '-.
. sOlo :J.gricoln. tropical é muito

.

mais sujeito à erosão que o ,solr
europeu. E que não' .temos Ser
viços da irrigação., a não se'!

luns vagos cal1a�.s p.m (:anavI'a)�
o [c�roz:l:s .ll,:qui. do Uio Granel
e d9 Pernambuco. Ist.o não im

plica que, reabilitada uma. terra,
readquira €1;,,-, grande parto da

seiva qu- t'nhn ()1Jtrrw?,
Insisto no ãebafe (leste II.SEun

to porque. TI:J memento atll�l.
sem café não pcdel'á haver'
:�virycão nO Brasil. ,

..E através
do café que recebemos tudr
'com que se vôa. neste paíS: cé
lul�" d" av;ões, IDot"res, peças
(lo sObressale·nte, gasolina.:. 0100
etc_ S� o e::fé Scumir na t�rra
brasileira, as aS:1s ãesaparecerãO
automaticamrnte do noSso €s:
paço.
Suponho que ;:té aqui nã,Q

- _., - � - -

falhei a nenhum do," Con::p'-s- E?os do U.B.A.C. Sei medir a

impol'tancia. desses mfJetinp,- e

o que eles representam cGmo

I
baluarte do espírit.o aeronáu
tico. Guardiã resoluta (b coe

são e da unidade da. nossa fa-

� ---;'------- m:lia, sua existEncia, após um

wn__ r _111__• iii _*_._ttu 1_ Ilustro de ativic1;:des é a de
,

'

\ monstraçã:J de que {} ccrpo de

� I uviadores brasileiros já ndquiriu
1 t lima. consi,::;tcncia. e uma (lensi-

II
dade que nUd:' lh:o- f'lrá rnaü'

,pez'd::!-Ias. Qu�m lê as l.es(:S
I doõ< f!eUfl .congfé"sOil, tem de.sel'"

'IIag,:} a evidencia do alto n;vel

t
técnic:J e mO!',lI dessa. oi·ganiza·

I ,;ão, que i: cOmO .�. chave d: '3.h�
i hada dos Aeroc1ubs ref,;'lOnaIS
I c metropolitanos. Hcpre.senta. a

I F.H.A.C. uma verdaclaira f�
: deração dos AerDclubs, aos

--.....- """"__.........'õIO!iO__ll!��JII...MIIIII'.�._......iõíit--v,; : qu:�is presta assistencia mate.
- - - - - - - - - -- - - - - --- ; rial e espir1tual, cada vez maÍ.s

I benéficà. Era um organismo do

\ âmbito nacional dest�. que re

I clam:3.va a avjação civil brasi- 'ninguem pensaI
leira Do seu êxito certamente

! há duas conclusões' a tirar: a)
! que Gle vem preencher um lu'

I gar que est:lva vaziO; b) que �s
.seus dirigentes OpeI';;m com n1-

'veis de compet�ncia e de· mora

lidade, susceptíveis de oferecer

rumOs Seguros aos c�l�gios de

• aviadores di.sp"rSos pelo pais.
I Levanto 11m brado. nestE' �"1:'-

11ã6. por Biriguy :e �J;ai V·'8$
C-o que é ó coração d:� a.ero-

I nã,utica civ:l a bater n"':;tas vi

zinh:lnças <la llal'r2nC'll. d') p:._

, raná.
I

Z.a PAGINA

IANiTo
, 1

StA"A N-at;ão' !
-ao A.�tra� ii -I

Oficina:!l

I;;;� São Paulo n, 269
'·OHe: 1092 ex; Postal. 38
··,,·<'!tor. I
'IAlJ1UCiG "_"\VlilJIl

-

E'1\Pf:lDIEN'l'.J.!

mais CÚjua (�on:,ú:qi.tl2nf"i31 pod�
sobrsv-r má digt:s!ã::\ Pei:n no

est.ümago e prisão de ventre.
"Livre-s3 de pcrturhaçõcs di

gêstivas map,tig.:mdo hem os �li

menta>;". - SI�"ES.

B
fl�re5 enlu:rbhêplttas, :':-:e.ir:. .Flra.m
conservadus para uma. recipro

cu resLttuição quando o amor a

cs.bava, urno, prática desapar�

2. andar - Sala 233

Jomvlle� Rua 8. Pedro, 9S

mesmas (:31'tas com o mesme

RPntim€nto que cxpertméntava

c-da, como a. de 1 extltuír-Rua do Ouvidor '11. 100 -
,,'ones 43.7634 e 4Sws99'l

s, P.à."QXD
Rua 7 de Abril n, 280 .....

1.0 andar - Wones 4-82'l'f

64.4181.
Belo HorIzonte; R: GoIM. M
Porto iúegrti: Rua. lloJl

Montam. 15

Curitiba.: R. Dr Mu:r�ct. 'l(i!

As cartas

II g·Cl'a. são destrui tJ 3.::1,

di:.-!: :.is de ljdn.s urrras. dez ve2.e�s)

Jio�l'a sunorcur f) seu conteúdo.

E niíu existe. mais quem re-

Ieiu, de tempos a

ROl\IANCE
.

I

SAL E St ,H B t: ft I O
o mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de

I

diamantes nas páginas de um livro profundamente
realis'�a , humano. Milhares de vidas dependendo de
um mÍlll::co de sorte. Um romance violento, cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

bições dos homens.

ICURa EM 23.. EDICAO
Int�iramente reescrito> 'C! em fórma. definitiva.

Em tô{]as U5 livrarias OU }le]O' reeniblJ!so: postal.
40,00

EDiÇÕES
CRUZEIROo

Dr . Telmo Duarte '-Pereira
- ClíniC81 l\'lédieftl -

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CONSULTO'RIO: ESQ. DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO.
E SETE DE SE'l'EMBEO.

RESIDE:{CL1\.; A.' RUA SÃO PAULO, 240 - 1,> .mdar.

AtEnde chamados pelo Fone 1197
..

IO-FU E
Consertol! em rãdioll de qualquer marca. Montagem de ,rá-

(UOS de qualquer tipo. Venda de peças e acessórios para rádio.

Venda de vál\->llR3 Americanas e de vií.1vulai5 Phi:lips HOllan-

Üezas.
Rádios: diversos modelos e marcall.

Rlidiús: usados "ótima ocasião".

Eua 7 de Setembro, � "" 9

BLUMENAU

(13;

Praia Camlutriú
melbor

po('�to ��?.t1 praia
Jnfol'lu:t':i';;;:;

Hdllz Toenjc�
Zimmf-I'UtU!1 n l:W t«I. 1:.!S7

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

-

:::: Cirurgião Dentista
ê ............."LO LADO DO CORREIO E TELEGRAFO-

D'

.rctmento lncalit
Fêdi ao pUoio. Büiim, do nos'

so '·CLlr.",ario". propl'iel1:lde do:

irmiios F'Jntoul'[!, para que V<J::S

E9 baixo, num vôo de bacuráo
que desejavamos cbs'rrvar o

cuídado posto pelos hiriguenseS'
no trato das snnn lavouras, par
ticulr;rmenlê a do café. COl1-
fade" verificar que pequena tem
sid" a faina do r.cão por estas
tEI"C::lS, Em vez de se cartar o

cnff:eiro1 POrcIU '! C]� se vinhn
tornando ímprodutivo, procure
se recuperar ·0 sala. Vimos do
alta tril}}tl1hos· de terraceamen
to de fÔ'lego. Eli's ravetam qUE'
O homem de Biriguy não dese
h cmjgrar, qUe ninguém aqu'
tem o olhar volvido p,u a [el'

rns virgens, A mr "os que a,

suas não tjvnssem m ":L";� meios
de l-cnbllitaçfi a.

mesmc ]

as
Paullstns ; dirija-vos dest-.

municipio da Alta Noroesti! um

apelo caloroso. em prol da con

tinuidade deSE.}. politica de de

prazo legal, comparecer em cartói'io, afím de resrratar o títu

'J ou I:presentar as l'UZÕêS por que não o fiz, sob }J.:ná ü'1

protesto, na. f'órrnn. da: 1'21.

BLUMENAU, em 30 de maío de 1951-

PAULO' KLõPFEL - Tab�lião in'fednJ',

Convóro os !,,;sof;iados
compal,geer ii. AS�(!I:::I.:',éia Gera! Ordinária, a real.z·lr·s8' nO

próximo d:a 5 de maio CSáhu(:3), com iníc:'-J às 20 horas, fi'OS

:salões d,}: Associação- Comerci:" (j Industrial de Blumenau. a

fim de s·:",em tratados· eis assuntos da. segu1nte
ORDEM Dà DIAs

1.0 -- l;;l(,:f;iiJ} lh: Diretoria que r�g{,l'á "s destinos da

tíd:1di'! tiJ bit.nio· 19ú1-Hlú2.

dispc,divO:1, da. formula instiiuidn pdtL PORTARIA N. 177,
(18' 2 de S(,teHlhn cIG 1f:·18, do M!ni:,.t ério da Aeronáu-

tic::t.
3. o' -i.Assunbs ele in{el"�sse sOcial.

IMPORTANTE: ComprovatÍl' a insuficie.ncia de sócios

para a realisação da Assemblé:.a Gsrnl (2/3) será. a sessão

suspensa: por UMA HORA, após o que funoiOlllará. ii. ASsem

bléia cum qualqu-êr número d:! :assOciado.s",presentes.
Só. poderão exercer o direito :do váto os associados qui't€S

com d Te�;om'aria.
FREDERICO GUILHERME

A CALCEHINA contém

Unidos exortaram a Grã- todos Os eJem.ent.Qs de que

Bretanha a aceitar a nacia- necessitam Oil diversOs or-

gãos em formacão das
nalizaçã<J dos campos pe· I crianças. Alimenta. o cére
trolifercs 5.ranianos e que I IJro e f{:rtifica os mÚiicu

procu1'a chegar á melhor

1
los. A' Calceh.ina vale o'

solução possiveI com o go- seu peso Em �mro. Em

veruo do Irã, á fim de po- I toclas as fa,rmáeiaS. !

del�< continuar rece!Jendo ,-------------1pel, "leo.

II:!

�\S '\-->;-:f�aSr I
UI UnidOs neceSsib' e·

tal vultuosa- despc'·
sa p'lra impedir eutra g.u.Er-

1'0, mundial, mai,s
que as ânter:cres .

F
! dcs e na qual não
'a munma traneformacão

I pa1'a m€Ihor, desde.o �aia
I eu que. ela foi montada'
I precisa.mente há vinte
: cinco anos.

I
,

A
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s
II

I
ep as

crdmâr-ícs .Ler::ln i�"dcin 1\::' _CBl!��!"1ra dos l1.'-'p1'2sencé!nte;-;, �luant,"

Ia o Orçél1nent,; para. Ó ano f'[s
cal a Iriic ier-se no d": J, de ju '

nhn prD:,IIDo, as 'autoridades mí

títares prevém fJU� o meSmo :J-

pl'oxhn:uJ:::nlf'nte; rna.s a COJl1is�

S'l') (j .. C,',�d·tOfl da CÜIlHl1a es

pel'ft Jnnnt(� ln 110 limite' 'dE' 71j bí-

liões, IOU!, aliás, <)\I;! ,';f'I'h ',i'-

1j(Tlüi' de lU hilif.te� à (�lhn;)tií���!

fei!;: lJeJ,!) prCSitient'! Tt'uman
na mensagem relativa. ao 'Orça
mento que enviou (I COngresso.
em y1nf:iro '(J1LjUl;),

1�1irar, a. natnreza que Deus uG.'l

deu," de�de os; primeiros dias da;

criação,., O homem -aquí pouco
fez para acompanhar o d�!;Jum

bramento da terra.
Debate-se, no

\V'lshingt.cln, :;0 (UP) Um

do dos objeth'os da 'aviação nnrtP

As restrições nmei-ican-, será impedir que ir

r-ompa. 'Uma novn. guerra mun

dial, através da preparação e

da inLns:ficac;ão de" meios d<.

Ianc ',mento <le lJomhas atómicas

contra qU'aisquer agressores" (1(�

ctar.ou perante a Comissão de

Finanças da Câmara do" Re

presentantes o general Hoyt

�-

sa-

eis

eomand3nte-che- g;
n,;reas dos ESÍrl-l'

I
que, �_ e -_._-:-�:-�� f'''' IDr.

.

irl�nrBalsinij
l '�',!"'\ V 1) a ,�. .. o i

...1. :;')1 • � ....... -" _ ,ij'y ... J

f

I:
l!::difido {(RíiFt[L'h, ]." a '

! andar - Suht:; li} 14 -I
� Fones: 1150 - l3?!) 11 I

ba-'" s! ,I !
" �l c:!::':·� P,',.h1. ;50(3 ��

,Pela :! I
r�T r r- -""� , " c' :' -'.j �

11,113. ri \ .r»:• ._,.:.vl ....�';LU - .J, oat.. :,1
����� ,).��������

V' ;ndenhel'g.

fe das fOl'Gn�
dos Fnidos.

MUITA ATENÇÃO:
1 _ Para cleIelIder 1.J1fl'& M �,...
tMfrI&d08 fi toa _ • 0ItIiM'"
Mcatllo Xa.vier.

j - O Ct>gnal! de Aleitr!o XA'fttr , •
CIi1eo medícamento exi!tell.te e". •
dClSlg1l1lçllo de CDgElIiCl da ltlll:!.trlló,""
ctll! (; o ünieo COgDfl.6 leIto' 11 b_ '
"trAo qw tem térmula mad!6InaI.

i-A eHMc1&. do CClgtaO de AI__
hvi�r reIlUlta, pois, da SUá rórmnla�
HillD.(t val!08OB elementOlJ melli.maúl:

00)P__ arejaiLNr_ e &JnI,.
n....n� d.. )'111m.õ.... .,.._ ......
.,,,{Tito •• bálaamo ,;.. tolA.

b) U..........de ....leUl...............
• hlpofOllflu. d. dldo.
4) n"t. opeetol'.n • pp
Ifaala _ • odeaçfta.
4) Um cr_d.. cahn....te .._
_.mul�.

t - O legItlm" COgll!l.O de �
Xavier liÓ é vendido, pcrtanto, _ iíiiioo
lllMIM e drugams; porque - BIo iii
IllitIl8Ç& - I. 'rWWdio • fIOliIO taJ., l1ie

, pode H1' vendido, em eUUoi i� ,

Radiografia dentária para
"---- exame médico ._-'__

tt-bbalf.lo OS
i_ DêpOÍS de Urna paralisa- I

dOH fi)· nos mas onde a fl1 o-
ção -lo traba1ho pOl' 24 ho-

'. _' .

ras, em protesto contra, a oucao todavia não está
vida cata, os operarias \'01-
oaram hoje aOR seus servi- completamente assegura-
ços nos prine]pais centros da.

l"es conduziam cartazes eon- da provin�ia de GUipl:2cOa'j i��._�-��-----��-"-. )

tendo os sezuintes dizeres:, Nas, Cl11CO locahdad.es I )
O PIT f mOe '

. onde a greve se produziu, I tr't E � 11 A. ir \ RCIJ I fA.4 AI �

-,'culi"'\.«

'::';;.b:Sti:�,.,30 lUP)! ::l'�;���,��O!b��;��� I !
....

YI-�10I B�,,= U�;;tS�,1i. ..fls�/�
[ i ,:�,�;7fo c»m�-""""--�-�--�""---'--�.------'___:"'--

..

-

�:,. ';:::';:�����':;�:eVOlr �. mi i' �. 't. i.§ II' \.\·l,;:,�:,-}){; DORES
! amanhã. Em Zarauz, cerca! \'\';-�={{ EMGEP,4L
t de' 30 p'ess'oas foram con-I P"""§ e .!l.c,esé, ';r'l'''s' C ........ - r' 'I' \\'}'=;:'::���"��';.--II ... ,.... t1 """''' !}ara ,amm,HO('§ e Automm:e1s - Aduzidas ao' comissariada ! ) �1f=1' /íI para verificação de identi- •. I'

t
/ f L///�f r

i dade, mas não se assfnalou Distribuidores' dos IflsuperaveíS li �:-j ô? ,1r�. �
! nenhum incidente. E mSan
'SebasUan o comercio esta produtos: I llMIMll'tt:TO (i:it:ff!i'H7;)I aberto e a vida tornou-se [e I §�Ai, 1ié.t.E_I!A"I normal. Em Pasajas. o

I ;,
, ,-----........

trabalho normalizou-se. sa-1 BATERIAS f'G O O,O Y E II 89' I i _" :.....:.. __��
vo na companhia Asturia-

lií.ftf��U ! I DR. AntES GONÇALVIlSna de minas onde, entre- I OLEO PARA FREIO HIDRAULICO � II!�i1! Advogadoí tanto', um grupo de opel'a- 'I' , �dêncla e EAertt6r11I ,,� 4'" l.iIi., \
, rios gal'al1ti;:t ,o trabalha I'· BICICLETAS lila" U:

I
BlelJMENA.U

'

I
'

Rua Brusque • 95, Fon� 1412
, ��milnmmm.mUf.t",.r(I�l'Inni@!lnJ_A \ '

,
- COMUNICA QTJE ACABA DE RECEBER U:rliA

I E D' d
E I PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS j li

---"-

l§' oenças O ª ALEMÃS "USU" l Feridas, Espinhas, Man-
l = = 1 chas, Ulreras e Rematis-

l'E -coração... �[ Seja'j1.lidigente compr,� a melh01' uieicletn na i Imo,
.ê DR. CARVALHO § I üOMEROI..J\L ViEIRA llRUNS S·A. - E�:1a i.5 de

I

! ª (Electrocrdiografia) ê' Novembro, 923 - ao lado da igreja Matriz. I �EUXm, D]� NOGUEffiA
I = Trat'arn�nto de neur.oSf'..s -S í Gran-ie DepurativoI § (P:;icoterapia) 5 � � -..:...._ _�, .

do Sangue.

�ilôiN�']Niffiii tIME'8�m DfiTj CUJH-,Nj-lI.
de' co s lu r a B � l\Ia.Í'l'iz: ITAJAP =�

Frmt'hulo e.m ;!3 di'. }7evereirn di� 193f, ]1�uif('rrl?O Teleif;r. dNCO:»

Capital Integralizado ... ... ... .,... .•. G1'$ .15.000. OOOtOO
Fundo de reserva legal e 'outras 1'0 :"l61'V. Cr$ 29.417. )252)1.0

-
-

qualquerS, -

-
-

Total dO'llão erigível ,. . > •• > Cr$ 44.417,252,10
AGENCIAS E ESCRITOI�IOS NA S PUINClPAIS llRACAS DO ESTADO
DI� SANTA ü\TARINA, NO RIO UE ,JAN,E!RO 1<: CTIRITIBA

.

THxa.q de Do põsitflS
Depúsitos a \'inta (sem lhllite) 2% DmpO'SI�OS A PRAZO FIXO
,DEPO'SI'l'OS LIMITADOS Prazo l'nínimo de 12 mêses

, 6%
Limite dei Cr$ 50.000,00 4.,1/2% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'V.IO
LimitB de Cr$ 100.000,00 4��) Avise de 30 dias ;f%
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4,1/2%Limite de Cr$ io.ooo,OO 5% Aviso de 90 di.as 5%. ,

Aviso dEI 120 dias

,5;l/2%1'CAPITALlZAÇ_-iO S�mSTRAL' ,

,

ABRA mIA CONTA NO «mco» J� rAGUE COM CHEQUE
li." .1ib!M 1li1lll,:RiUliI''''?U'.' +W
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.:t4oj,� ás 16 horas

Bud Abhott - Lou Costela,
nhores d<'l al€grra",em

HOJe é fllCil enconttar po:;-
soas que nunca €scre'\Ter,am Ou

rece];1eram cartas de amor , A

atual geração colorau a rorr-es

pondencía amorcea entre iÓS

costumes desl'llnreddos. HOje,
.sornos muito econômicos nas

eXprl'l'1é-'Óf'S passionais esc�'it.as'lRaras ct+atura s rornuntjcas
,

conttnuam � endereçar. 12'0

amado inflamadas em-tas de R.-

um louco.

mente, feitas :nas noites de in

sonta motivada " p�ias recorda

çôes, pela. saudade" psto desejo

Ipelo oIume ou preccupacão;
US':va-�e !',screver sobre folhas I

de. papel <le tanues cores, de i
preterencja azulou' violeta.,

per-I'fumndas do perfume. "peSsoal".

:�:;��:l::;ll:ff(:�s b.:::��t�::s d: \.água, para cl'ar a impressão de

que f�[am eScritas svb forte I
pran�O. Era um pequeno truque!
que sempl'e davu resultado. :rIO-I
je, essas composíções �Ó podem

Is�r encontradas no "S=cretár;o
Galante.", que raramente é, por

SUa vez, encontrado nos velhos Icaixotes de livros antigos,
E' verdade, que noje, qu,�ndO!

E.�,tão afastados, os apaixonados I
se escrevem: mas a sua lingu::t-!
gem é cump!ebment� d fE_rente:
é discreta, concisa Sem pleguí,

sem a. qualquer explícação convincente, S., ainda d'vagavam 50'

bre a esseneía do grito era porque não podiam esquecê-lo. Não
I

qU3 se tr:�ta�s." de u'a maldição ou coisa pnreeida . De um .grtto r
-

..

.ccs e, muitas vezes, quas s co·
ímpresslonante, que Surpreende mas q�e sítncía q�[1se j�stan:a-l mo nas de estilo comercia}. Os
neamente, quem ss recorda dZle u mimnutc depoís ? FOi aSSIm I Oficiais da Censura Militar, na
aquele gritO. Um gr'itO' que facilmente seria nbarado por uotros

I última guerra, que leram por
rgritos débfis do mundo, mas que inexplíeavelmcnta ficou ressoan-

dever d3 ofício milhares de car- í-do mais alto, mais nítido que todos os outrc s, prolongando um; tas expedidas e recebidas, p�_ I
enigma cm desassombro incomum. CHRISTIXA. 1 dem testamunhre a respeito. u� 1

ImmUHll II c1e12S c'}nf�S"ou que, embora nao I
,

I
.

1 t
'

h
.

f' ,ANIVERSARIANTES
I
d srão s:r reservadas com a ze-I :Ss,se rnars um co eg.a n a 1- �

Ti, nsccr reu em dat,;. c.,: on ccm - Iador do C. N. Aroél':ca cada muitas v�zes escandaliza-;
O aniversario nataí-cíu no xr, I O PRECEITO DO DLJ\. 'lo das

-

E�prcssões �'ealistag quo I-,,' .

h SL' 1.- h li to dísmo "Ca t'go d quen come às I
eram '(scrlt·!s aspecia lm ntc pe-j"';'1"c "In.u"c , m .

'" i �, S 1 e •

gerente da LOja Her:ng e pes '

pre.ssns" J[!S mutheres . \sõoa brgamente rz laelanada em Só é bem digerido e aprovei- l '

E"tá �l,U�S� desa,par'ci��, tam: I
nosso meio sedaI. tado o alimento bem mastigado I ..,em, o

�
J)Jlhet: �m�roso , aque IAnívcrsar-lou se �'m datta de on- (Conclui na 2a, pag. .etra A)

. Ie qu s -e enviava a amada ou

tem o sr , JCii.o Reiden, estima-'I -------.--------------------.:.._----'------'-------__�'_"___"___

do industrial no bairro do Gnr-
I -="'F======-'-��---- -

cía.

SabeAniversar-ia-sa hoje a si-ta
.Asta Lohe.

F,lz anos em da:a de hoje o

sr, Afonso Cordeiro Filho

pava, Seca.
seu aniVel'�a.l'-o n·-.t'llicio .o sr,

Anttrftio M,Ú'I'o�, antigo e dcdi-

pela mod t Io ó

rosa,

...

cada ftinciúnnrÍt)
,no�

Ainda amanhii fésÜj3rlÍ. mais

UID3. pr,mavér�l de e)�ist:n:;i:l, 11

gentil srta L:sa Preisinger, di

-léta, filha do sr. Alais Pre sin

g:r, cirurJ?ão dentista, na Itou-

A éllq,.l- ta nau é uma pajdVI'a
I

vã nem ant!r1u.'-dn; e t.queta é:
Cal t:sia, ccn,�jjera(;ão pelos d"

ma is p . rssará d:i muda, se bem

qa,: UlgUU13S normas ess nctuis

lL�·.s'lHl tl�!· V :r'.w:.l} (!vJd (.) C:�}lT.�l

do l-m)tlJ, a�:)mc.dnndo Se UJ

-u;3 EB:.lS ccnuec.mz ntog sobr e a

matái-ía. para. não com-ter gr'an Id t s erros . I
1 -, Ao descer de UD'l veículo,

quem clERC) PI irnajt o: 'tJ hOulf'm

cu H mulher"!

2 . -- Ao enU'lr n11111 r:sturan-

g··,lrl(.;{�?r-S3 pnr

t-- QU�lllh �:õ ro.mp'!-"
noivado o qll� se- deve

pava. Secl'1',

NASCIMENTOS

Com o na.scimento de SU'l fi

lhinha Maria Luci, .oc.o1'r:do a

25 de abril P.P., razão do inten
so jubilo de s;:us progenitores, I:professôr Orlando FerreiI'� de

Melo <€' djgnissimp; esposa DO.j
Branca. Flor São Thiago d.e Me I
lo.

ritmo vu·t g' n(.,c,;} d" v�da :1 tual.

Se qUer �el' 1J2111 r�cebic1o em

scdeciad:. r· speit" a etiqu�.t-a
ccrren:e. 1,1 :';3,) para issJ

dev11começar por' conhec'Ha; só as

sim l1�irá ccrn abS:l1uta. desen

voltura e SCll1 t{._1110r de errar.

L�i'a as perguntas qu � se se

guem e pl'ocure respondê-las
corretam"nte. As respost':;s vêm

Em continuação ma;; não as

leia. até ter !'ós'pondido todas tlS

p:::lguntas,

te um nCll1em e um'). mulher li _ .. - O cürn,Lo é

tualmen�e, embOra: haja a tole-

,:)IIAJAXTES
Estev� ontem entre }lÓS" o sr.

Nicac'o Reusi, atuahÍ1ente re

sidindo -em rtajai.
--·.Em objeto de serviço, esteve

ha. dius nesta cidade o .sr. k

pontos pura cac{J.

quem vai ni, frente; Sabem por
quz?
'3 - Quando um ,cas:ll ch�ga

em visita, quem ap'el'ta prim:oi-
1'0 a mã:l dos presentes?

·1 - Quando se ;&pres�nta um
Icavulhe:ro a uma d3nla que 83

acha sentada d�ve ela pôr-se
de l)é ,ou permanecer cemo {!s

t:_va?

5 -- Se um hom�m est.á. acOm

p:mhado de duas scnholus p�de
andar entre ambas ou é Im'

pt�scindivel que siga do lado na
j

1'I:D? !
6 - Num CJ:sanlento feJicii'u

se o noivo ou a �,oiva?

7 - E' suficiente um agrade-
<:,

l:arL do cort:jo?
](J __ o Xum

l]11 ':"1 !ler outro

12 - Serv3-s,e o m?smo 'que
,foi .servido aos d,emais, mesmo

Marque 5

g'1l,lnJa: qU9 os con\�frl,lJ(�3
t�'nh; m rGtirad:J?
]1 -. E' cOl'reto

'lue ji Estejam na s"gundo
to,
13 -- Não é

l·f - Podem ser

pr.a_

1:': - - Ao c.omensal que

5 qUE' O café consumido
!lOS Estados-Unidos é im

portado, por orJem de quanxícara. '

. . tidade, dos seguintes paí-16 - Pod2m ser c'}l1udos com

r
._

B '1 Cses ou reglOes: raBI. , 0-

1h lômbia, Venezuela, Améri·17 -- Nunc:!:, -E' de me ar

C 1
"

] d'ca entra, MeXICo, :n las
gOl'ito colocá-los separadamente.

('"'Íentais Hc1andesas, 'A-18 - E' optat;V:J, ist.o é, jun'
den e Antilhas,tú-los 'ou separá-las.

15 -- Comece com a colher;
.

l,ogo eb um lado c b€-

:::2 dCV2 chegar ponLU.l)nr!nL3: �t
\1('1"l '1t.c! e.�tú imlieadrt

::�r"f\:'do serve-se tudo (1 'lU!.! já
foi ,.e! vida?

I13 -- Quando é �1' mulher q.ue
�en'e na m2s:1 deve-se agrade.
c"r c:lch prato que oferece?

f
, Motlcias de II m::o:--c��: :::�tliCheS sio co-

o Gl'e::L�:po���:��que de I HO IIVwOõ ri I f ��:.�:): de�a��/o
Ca.xias vinculado ao 23,0 R II :/II 15 -- Quando Se serve

I, realizal:á ,�o próximo S3.bado 1 somê numa :;ícara
nos salões do C, N América;' .seu I

NOS Estadcs Unidos tj,sÚtS, dezesseis são hO-j
tamente da xícara

,tão esperado baile inaugural. procec:eu à eleição dos vin- nl'�ns I!.'" sómente Cl!�atl'cl cclher?

I O VErão é a estação que�Este "reveillOn", szgundo fô- tes melhores artistas cine-, p2rlencem ao fe'exo do gla- 16 - Os cub8s de quci;o que
mais exibe seus pés, poismos informados, Prométe mn de matog!:�fic.os de 1950, l!-.�our � :10, sexappeaI? Bet= se, serve,m com co:cuetel devem

i se você vai a uma praia,senrolar dos mnis elegantes, pois ma prl.melra obsel'vaçao Ity Gl.ahle e a quarta dO' e ser �om.dos (;�m h .1 fo Ou com

I fica descalça; e nas G'l.ltI"9S'Os d·rigentes do Duque estão que salta açs olhos de quem I,l,-:mco geral; quando l?-e! ama0? .

horas usa sa;1?.tos ou fantomFilldo as devidas pl'ovidencias lê Oi' resultados dessas e- foi ammciarlo isso, a art;s- 17 --- Os eHposoS devem s�ll-I dalias qUf) expõem quasepar& que. a rEf::rida reunião se- le,:ções é que -os frequen- ta declarou: «No ano vJn- tar-S2 um jllntr> (!;J outro nUllla

[comPleln1.ente os seus pés.ja {!oroada do mrus retumbante tadores dOS cinemas ame- dGw'o farei tudo para al- rCfeiçfo'? 'Procure, então, ter osêxito, O afinadissimo Jazz Co- ricanol:>' pertencem em gran- cançm.' o.;:; resultados de r 18 - Os noivos devem sentar-
:::::us pés sempre «visíveis,);p,lcaba.n& impulsionará as dan- de parte ao elemento femi- �9.43» (!3et�y, naquele ano, I se ã. mesa iuntos ou separadoS'é se têm c:a�osidades, vá a

lOas, havendo inumeras surpre- nin�. �,o contrario, .como Se r,Ol :'�I'im�rra, absoluta, na ,�9 '-:-_ Quar:do Se eScreVe a

u:�na p�dicura, �e ':,intesas a-O$ presentes. As hlesaS po- expl!.cal"la e1n que vmte ar- I' cIas"'lflca�ao) '.
I
maqulllu uma carta pesso'll, VInte dIas; se nao tem calo

- - - - - -- -- -- - -- O herOl ll1ascu1ino de .. ve por se iambem à máquina. o

I eidades. você mesma' pode-).��Y.X)!)t�j 11930 é John Wayne, nOme 'para esclarecer mais a as- rá cuidá-los em casa semI OSVALDO CHATEAUBRIAND
CU" '1 e I' I" '. .

I, -I'.FDDA ' ,

.

ARR "SADA
.

§ de�'::a�'e':n::.SlV�nc��;�; I Si;�t�"�UandJ MS fazem por- �a��XiliO de uma proflsslO-
c

t-:';bLe"I\,l'coo'tra'u-m- 'gf\oy-erno· � I ::��!�::�i: :.��� i ::::�.:�=;�:::. ,�:, '�V.:: liA .upaartrermíJasiS im&,porctal,nate.V
_

• § I retas Bob Hape quando RESPOSTAS. R :3oube Que estava em se-
_,Nas desassombradas páginas de TEPJ'..A

ARRASADA,ft di" d' t
1 O h4me'm para�

., . .' gnn O .ugar, 1me Ia amen-
:ti3.Z O jornalista. Osvaldo Chateaubl:Hl.nd uma anéL!lse ml11�CI�)Sa te segu:do do seu' insepa- _

_. Representações. Seguros e(I crua dos atos delituosos praticudos pelos hOm n�; do ulttmo
ravel companheir:o Bi,ng

Se na!) s,} apresenta. um

I
_ CÓ'nta Própria.-governQ de São paulo,'

CI'osby.. hOhH1rn vai na fl'cnt!,! Aceitamos repres-:ontaçõôJ;E' um depoimento corajoso e sincero contru os poHticoS Muito desgosto nos causa p<:r'J. procurar uma lTIe�"
_ SS. ii para o I:Gstado de Segipe,que tent�rnm transformar f'Iquêle E.stado e o Brasil numa'

vEr Spencer Tracy .no no-
' I} garçon quem g!lia '!l. llllllhF.r

tet'r.ade ningu-m, ou, como diz veemen1r,ffi''mte o autor -

no lugar, Gary Cooper n0' viii na frente d,� sell
numu, terra arra'c[ld.'1.,

, � décimo primeiro e Clark nhciro,
E' Un'l!3; acusação formulada. atrn.vés da V02 da mal;! ean-S (Gable no décimo terceiro;

13
- A mulhel',

Rua João Pessôa. 207-A _ .À.J3dente verdade. B I feram o� ídolos da nossa '1 - Não, salvo .,se se h'ata ele 1
Caixa P:::':5taI, 274 _ Telegr,l u�lhas €n01'av�das, as ca�-Prl!ç'l: Cr$ 25,00 § I infal1cia. E por isso dexa- um personagem lmportante «Sildias» _ ARACAJÚ sldades. 0'-; Joanetes� mas dt': lado essa classifi- Um senhor muito idoso.

_ SERGIPE :sempre causados porE1)f' tôàa,� as livraria8 EH' 1)e1o rtl mM!&(} p:ostal, § cação _ pois logo abab�o 5 - neve ir do lado da tos inad-e,quados, de couro
_

I
Ru'l dO Livramento, 203 - RIO DE JANEIRO R encontramos Gary Cooper, 1 6 - Dá-se ·:parabens ao noivo. grosso, nouco flexivel cuja

i Rlnm.'unn - .Joinvlle 'f�
").;;

'te ....Ed·.ço-es O CRUZEIRO o,s:m�)atsdssimo colocado 1
VlageM rápidas e segura& !IÕ t orma nao pe�'ml que 0'" :::;

no ultImo lugar! - para I no I pés fiquem'em posição nor- ..

_..... ...-........"._....�.F� falar de coisas... alegres. EXPP..ESSO 1'l'A.:r� mal..,aDaCIGCIOICrqaGO.- _

resposta acertada. Se a tlngir a

cifra de 100 com!) total é que

se ach 1- b�rJ.l t.�gt!ra d� sj m:�

ma. Se não chegar a 70 é me

lhor que se- p-::nha em dia. cOm

1:: '::._ ?

19 -- Nã.o, não o faça nunca.

20 --- Sim. Devemos fechá-lo
AJude u edIficar lima !l�de

dade moralizada e enriquecida
em seus valores de cultura -�

Cooperf;re na Camp'il1lla de E�
dtfCf,t;ão ue Adultos.. -

-
-

mpury Bolsoni de Oliveira., ati

vo gerenLe da filial da Grafica
43 S.A., em Fl:ríanopolis

no mesmo insbnt�, a não seI'
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Cons.:;;'ante not.clâmos e111 boa soma foi arrecadada'
data de ante-ontem, a sim-' para os cofres da socieda

patíca sociedade va1;'zeana de, {) que auxüiará bastarr-
S.D. Vasto. Ve:rd�, .f� 'l"�a- i te, aos novos '-diretores na

lízar em {lata de dom.ingOl' campanha pró" melhora
último, uma gmnd:,usa fes-'imcnto de seu estádio.
ta popular, no baíro da Ve-:-1 Farabens; pois, aos meu

ruí E.C., da viz=.nha cidade CI? deixou alguma duvida' o «fiv<}) de basquete, ou lha, próximo à garagem tO:::'Q8 da S.: D. Vasto

de Itajaí e campeão da L. haja visto que os illfigen-jlse ünnt�em cem a� equipes WOlf?'8111J em benetício dOj\;�er��2, pela, brilhante �ni
B.D. �o a.:,no passaék, �lara 1 tes do .Icaraí nã� marc�7' ',:� :':):'e:ból maseul'no e fe� ampliam.ento de sua praça cJatrva: e-�'lla��l�,: aS�.1�1,
a rcalízacão' de um amístc: ram a hora exata da parti- mmmn. • de CS})!)I tes , I,que os dC:-;POI tístas JO.:1 S

z: - x_':r- x -:x: - Xc�"" � -- x - x __ .l: -.s ....:..1'••l. A�i:?;lU s�n.do, seguiu 110,- .

Os festejos,
. que. fie ,;ni-l passaesem um domln�o em

"IJ0 pala Itajaí, onde. devera eiaram logo u_:; prn�elr.as I «bJ'angas nuvens» pOIS. co
. lentrar em ' .entei1d mentes horas (la, manha de uomm- mo sahemos, nenhum Jogo

I com os mentores daquele go, proíongaiam-se até a1_; foi i-eul'zcdo em noss� cí

I cl�:iJe o sr. Aldo Macedo, I tas horas da 110 te, t:'ans' ?a�e 0.1 data dB dommgo
I D reter do Departamento corrcnde num amblente, último. '

I Atlético do Palmeiras E. I bastante agradável c pro-
I

"

Formação de novas turmas para a conclusão do Ginásio
", fHlíillll"·mmmlilHm····'·.Hlm�;:

em um ano, Conheça :3;' eficiência de nossos métodos, pedín- ! C., e queremcs crer que tu- porcionando a todas as pes- \O ," ... b"do, quanto antes e sem compromissos iiDformações à secção \ do n:J'8, resolvido a eonten- soas qUe para lá se \�írigi.- ,OZ 110_ suu_or IP ii ....

I \ 1 (I' I l' t [' ) onze palmci;'en:;e, !lias::t faltn
de correspondêucía� _

.

to e os dois clubes possam l'am,_ um dia de jn�ensa {:-

f

.
(ln" tr.�;.í) (.:1 :élC:,; a <igma

Rua pacUul��oI;� _ ;�ANA' ,proID.J.svcr ,um.a tarde es-
I
ver,<:ao, on�e assc,':nado,s .do I, ,

. '.,. ... '1 ,. de melh:Jr conjunte! d3_I:lidr
�, I pOl t va no dla 5. I clube �_mesmo o publico

I
VIsta (;On1 o Sl, h,,,,doll.Ü co�.são entre suns linhas, nã,-

---.;,_.-----�---l Aguardemos pois, o dia lem gc.al; além I
de e111- Papts, na C[?-al co.lhé�nos perm tiu qualquer �cisa d'3 po

:7�"""��������������'�'��������- de amanhã, quando deverá pl'�'scarem o seu apôio à boa ía:'ta ni.l�e� .a, sugen�do i

sitivo. Sem dúvida alg-Jma mais
- -I I J'etorna�� à nossa cidade Ü' I causa do espcrte blume- j uma amphçao dos ,SEl'VIÇOS bem preparado, o -Esquadrão

I .! refel:do :ksporôsta, ai'm tnauense! d:.verti;am-se dU-1 �e tr'ansl?�:te c.ol€:tlv,� tal1� elOi; diabCs rubros atuav.x à ba

! de CUe possamos sabêr al-! rante todo o dIa. ,tO 110 baH I Ü' da G101.a, co se de um jog,o rasteiro, cam

! go certo sôbre a realização '\ Conforme nos infor:na-l m� .na Rua Pl'Gg'res:".o. seu ataque dandO cp()rtunidad�,

d:s�e sensa�ional intermu- ram alg1:1:ma� pessoas hga-: Pn�1Clpfl;lm��te agora" com,'
a�,sjm, a que se fil'm:si:c o �ex

mc:pa:1 de Dasquete, qu� ;das ao slmpatr'?o clube, ,o a ud?amzaçao da Rua, da teto d�fensivo COllbil'io. POI

pl'Jp6:;:c'úna um especaculo êx:to dos festejos foi sem i G1:ch>:a, mais 80 ac;:ntua a seu tt!rnc, mostraV.>S3 ingLmH'

de gala aOR fãs do esporte 1u,:v:da bastante SUl'pl'eéll- ne�c�'sk:adc da ,medida su-I () qu'inteto ,�tacnn.� palme ren

, amadorÍsta da cidade praia dente, haja visto que uma. gCf"ld::t 1:,:::10 r:fel'ldo senhol'" ,;e., que 'llp=nrrs 'uma ou duas Vé

na de Itajaí. .1 ze (mpc.;.,h<>U o' guardião ·Rui.

Antes que termina.ss�m Os prÍ

assistiu' o

mal
arbitropelo

Ainda não foi desta vez que, direito. D'p:Jis d:sto foi Se fi" ,nul'Cou. '1ncrJ;,'el c,st� �t�·,o d::l

que surgiu o trlunro para o PaI· I mando pt uco a pOlle') o quadre 1 El', Manuel pere:ra Junior. An

meíras. Numa partida que dei I d1. A]:��'d1. Duque de Caxias, te" que o cotej3 fOSS3 encerra

xou �IltlitO a des"jar, .Q 1:)vi�veI'- de.�ando transparecer- que van: do, Laz nho em Impadtmento cn

de vru-se novament., bat do

PC-,
der-ia caro a derrota, Realm('n cerrcu o mercador, com o' 2:0

lo América d2 Joinvi)c que eco- te isto veio a. .suceder. Malho- geaI dOs seus. Vitóri;:! justa elo'

firmou, assim, () seu favoritis, I rcu O at.aque pr;;riquito, gl'.lç�' Am6ric:, pois snube se portal'
j

.9 um apoio mais erccnt' dr' bem em todc o tr!ln�c:I'r'r '<la
Ba.:;:t�nte-dc',dntcressante fei o íntermsdlár.a.

primeiro tempo, COm jOgud1S
'Í;rl'adas d'õ parle a par t ô, pp'n

cipahnent., dos eJem�nt()s d,:)

Icampeão do centenário. Jogo CGn

f'uso , €mbal'alhadn" en,;:rv:1nte,
mrsmc. LO,qu de. inicio Badecc

manucu para as l'Gd's uma bo

Ia intr,rccptad;1 por Juca de UOi

chute de zaiJot. Qutz r:'agir (.

Numa

lu!n, nunca se d"ixando des
cOntr'2J:Jl', O àrn.tro. ;0"1'. Manuelpor

P:l'eil'a Juní'or, e<.t�y(' cm tard�

nf'liz. r p.tando f'albs ine \:_
tentes e deixando ih nasinaj-u
rm ;;�[lJ legiti:ino dos locais,
A cssísteneín foi frac::::, e Os

��Jg':HL)l' ".1.: forr113rrrn1 a�sim.
Amévlcn : Rui, CnJ'J's Alherto

Ubl'fi'mJ e Antoninho; Vico, Di·
nho e Ibl'::im tBadeeo); Cor:�da,

AUgU;;fO, Jl':P"! a. area, dépois d

farte assêd o. Massita pulou
de cabeça desvíou para o arcc

por
de

comer coneedldo p'Je,,,: jo
í

nv

]enses, Jonas cobrou e :.>a:.1'n11

o

Ci-;h2ceou., chocando-Ec 110 tl':'

m�iros 45 minutos, ElÍclidés L':-

VE�!1íl.O super-ior e vottnndo par.

Agos[Ít;!t0, qu(' p"r<!eu h:J3 Or,)!'

tunidade. :';. jf. : i
"\Teiu, a !':eg'uir� o Lín�e'" �naü

cOmentado da 'turde, At,:c: u (

Palmeiras. v.:iu uma bo'a alta,

p3ra a direit;1, onde se achava

Mass,ta. C[jb�e",ou eE:t!ê sobn

Antonínho, de;_yiando para a pc

quen:l à�'-ra onde S3 enc�ntl�::vf

S3dinha. O POnteio arreme!!,sou

de pI"i!11�il'u, o couro foi ao pos

tel:"tcral e caminhéu j;,mb a!,

rede3, V"iu Autoninhn, til'CU ,rl�

dt'Htto do ;;olll e ,) jtlj� n �tl.:

Had2co tZ.'b:t}, Zahol.

Euclides e RFne.
Palm'2jras: J;.l:Oll, AlUno e De

Luc:J.s; Ago'stinho, Augusto e

'Osni; Jonas, Ma�.sita. Luiz e S;:

dinha (Ad'nh�)

tCi!O',

---_ - _ ....
_

!no mercado as
C IL C E H I N I
ESllPcifico da dentiçáo
A Snud,:'l das crianç.!Js,

UL�B
DÁS IaEBNAÍ§: ��� �"- raçtffi' ,

DtsPEPS!AS, Piu!U.O DE VENTRE, CoLl'l'IDSr � I

I
Juca. Os melhore3, 111-omentcs <la

BÍANA, F!SSURAS. COCEIRAS NO A..l'{US.

ICORAÇãO. PULMOEB. RI NS, BEXIGA. fiGADO I pugna. t:ve��r� ]�ga�"Qn� s:g��_
D' A T h 'A,._., ,I da fase, .gl, .. Çr.,S a 1-_(;aO tn_

1r.,.., a!LiJO�.D tl�da
-

p:ld camp'ão da cid'HIJ,

M:mDICO ESPECIALISTA

III
]'oi aínd:l o Améric:l quem voI

IODlÍlca � de Rom� Mulheres III Cri8� I tou a golear graças à uma, rápi-

r.rogAVA SECA: S H 11 e 15 1\1111 M... BLUHIl14AU1 I da carregada do véterul10 Cilu,
c�locou o. balão no. canto

-

S. D.M. "Carlos Gómes_" I
.

"

'c o N' V I T 'J';
- �,,:,

.

,� I
A' diretoria desta SÚciedade tem .Q grato pI;az,er' dei convi.

dar Cs SfUS associados para um coquitel dl1nc;,ante a re3lizar
sz' dom'ngo, dia 29 do corrente, cOm início às 9.30 horas da

manhil.

que pt'ejud!,cam financeira
mente .o individuo e dés
u'oem, quando não. mate�
dalmsnte, é simplesmente
um sofisma, pois com a

.I11CSma palavra se designam
,

CO?sas diversas».

'ceh!;u de' Corrlàa e· 'l:m posi<;ã,:J

(llivi(]o;;11 burloll :1. vjg.Ianda de

A COMISS.\O

AS dançns scl'no

mus!cal.

abrilhan[:ldas por um Ú'mo ccnjunto

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

A dôr logo passa

quando se passa

.ti,

BÁLSAM.O ANAtGES1CO
DE, EFEITO iMEDIATO!·

Tife a dÓI' com as

MAOS pássundo Gelo!. C0:1iusõp.s,

luxu\�ões. entorses, (mau gei1q
dol'cS rcmi1:itieas, nCVi'ál::;ít;3.S c

musculares são l'úpidalil0nle aliviadas

com aplicaçoés de Gelo]. f,<.�lol

d('�;illnama, descongest;f)Jla e estllnuJà

a einmJúçüó, produzindo. ugr'adú vel

sêns1li;ão dI' hefll est�l['.
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DisSe que
'L'. h"

.

,

D1C o' e'sta
com

manifestação dosagentes daUniãoSoviética
Alertado o povo gaucho contranOVd manobra comunista

RIO, 30 (Merid,) -Ima de agitações à guisa de 'c'pais clir;,gE.ntes das agita-
A P li "

P lítí .....

t
- -e

t b t,... .....

d t 1o leia e 1 ica prepant-jmanires açoes (lOS ra a-; toes BaO o :epu "U: o
se para um íntensívo PO" í lhadores, perturbar o Dia, R o b e j' to' Moreno, °
líciamento no transcurso Ido Trabalho e 03 festejos:v e r e ado r ELISEU
do <lia primeiro. de maio, prosramàdos. Nas agita-,IAlv€s e o metalúrgico Pau
porque tem apurado que ções em míra.. pretendem 110

.

Santana. O jornal CÜ'
os comunistas pretendem. os vermelhos realizar . à Imunísta publicou um ma
atravês de um. vasto progra parada da fome. Os prin-1 nifesto do sr: Luiz Carlos

,

• P['Estes, concitando os tra-

IApresenta sensíveis melhoras I �������l�� d� c�:e�l���ir�
I o me'dica Napolea-o R' laureano" d� Ii'ra�o, com manifesta-
j 2

. .. ÇO(S viclentas. A palavra
---'----',... é : de sangue, agitação e

LANREANO VAI '1'0- I tou-ce regular.·mfl1t�, tE':l:lo, sabotagem pura derrubar e

MA:R O (:KREBIOZEN", -' ramhem, SU}JOltac1o"mClh?r convulsionar o país. AssimAnimado pelas melhoras ul ] o apa ..e1.ho de gesso. CUja Itímamente eXJ�edment.adas, I (Concluí nn 2<1. ]1ag-: 'Ietn! LI'" _r._o....;n_r.]_1l_i_l_1a_2_._a....;(_}:_1�_•. _lc_tJ_·a_B. "..,..__.,-'-.���...,--:-o dr. Napoleão Rodrigues i
.'

Lam'NH10 está disposto a!

tómar a terceira dOSe de I«K{ebiozen>: com ou sem \

instruções do dr. Stevan f
J?urovic. Esperará, cont1.l·1('C, que fie l'SCO,} o prazo ;
máximo, d::: (rhüa dias, fi- r
xado para. n inicio da pt;;;'un �
da sét'ie, Enquanto isso, Q"
ar. Meira Vaseoncetloe.
vice-cônsul do Brasil em

Chicago, tclsgraí'ou & A·

gêncía Meridional, eomun'»
canelo já. haver entt'egadu
ao dr, DUl:OV1c o segundo I
boletin� rt1édi(?o Ci1..lr1 lhe fo-l
ra enVia:!.? pelo 0.['. Lam'ca.: I
no, Ad'antcu que esta (

tratando do caso com o :
máximo ds zêlo, e que {>j-f.. i
viará ai' instruções tão 1e:
2"0 lhe cheauem elas' ij,;;,
� � J

mãos. Ontem, (} dr. Laui't;J.- \
no passou o dia bem, BP1!. 1\aorss e sem febre. Alímen-

no

RIO, ao (Mel'id.) - A : se Em favor da
proposlto da I'e,gulamenta.-: de e não de aJigUllS previle
ção do. jcgo, o sr. Raul Pila' aíados que revertessem os

Washigton, 30 (UP) - triunfassem na China. A
O leader republicano. Ro-l clivisàü de· Extremo Orierr
bert A, Taft, afirmou no te do Departamento de
Senado que o Departamen-I Estado estava dominada
te de Estado «desde .o prin- pelos

- comunistas» ,

cípio, queda que os comn Taft ped:u' que o Con
aistas triunfassem na Chi- grE;:;SC €.scolha entre as po

I r cicas c1e Mac Arthur e asna».

O senador por Ohio pro
vocou um debate no Sena
do, ao atacar as politícas

r-as tirot2aram na madrugada
"do dia 28 a resldenclj .campes
tre do deputado Tenorio Cu.v.al

c�ntI;: na estrada Rio-Pçtl'npo_.'

t

MOORE McCOMARCK (NftVela�ãO}l S.I.
leaSSAGEIROS E CARGAS PARAr:}

Baltimore - New York - Phãladelphia
fORTOS DO MAR DAS CÂ�IBAS_;J

Maracaibo os=- Guanla ",: � Puerla La Cruz
CamaDa -� �orlalDaf --= Carupano

Booerva de praça, passageas e,< dem�� lnfol'.na�oo com OB
, AGE�"TES:

....: OlA. oorrlERCIO E INDUSTRIA MALB'ÍJBG
I:I!A' A J - Te!{lgrs. dUQORIDoIACK» I T A J A t

ser encaminhado ao Parla-
1<:,88'" congresso, se� mente um memorial solicí�

gundo nós foi infOi'Ínad'o, tundo a aprovação do pro;'l1ãet contou com o natl'oci" jeto 11. 5, de autoria do sr ,

nio ,.10 Sindicato de' Hoteis Moura Brasil C emendado
.
e Similares do Rio. Apenas pelo deputado Pec'lroso Ju

-

Um reduzioo grupo de ho- nior (regulamentação do
I teleíros, qut.' C011S'ÜtuÍ a I�OgO), enviando-se copia do
Soé:dade Blasi1eim de Ho mesmo aos srs.· Amaral

,
teis, .pl d!11CtveU e realizou ·0 Peixoto, Gustavo CapalH;-

1 (crbn'e, tendo COlllO uni,co ma, Nereu Ramos, Mcu1'a
'o!:;.lcti';o, como se depl'éen- Bl'asil. Pedroso Junior, nÍ·i.
['ê dü;,;. deha.l:t's tnwados e gido Tino:::o· Afonsd ArL
da Pl'L.'l1cil'a resolução apro- 1103, Soal'es

f vada 'p'0r unm;imir.lade, a min GaIlotti
,volta (tos casamos. O con� na.
! 11'1'OS80 deú mal'g'em, tam-' . N!l.o será feclldo '()L'

l�'
.

P.A R A'7 f E R IDA ,5,,

.' �.

E C Z'E M'A' SI
I NFLAM'AÇÕES,
C' O C E J R A 5,
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