
das re- zseu.s três ouvintes uma 1orr'.?11te
Andreí de Ineiütcs exag-eradamente
há dois gro8EeiJ:os mesmo para os habi�

Rffi V-l�hinetOn. O
(':cmiLnicsdn rlet'i.1l'" va :ain;j�1 quI.
:J pTÍüf'ipaj baJu!<i,t.e

A lotr,gr fia, lil'[I,la na C-aS:1
Dr:-,n{�t re:-;,idr-nci:t jh'.-::tidfnr;Ld
em \Va.:O:hingtnn,
rnpil';) rr!Íl.!i.;tl"o nomes, mas

Ilhe", que S(, tornn râ f2ei! ,1. t,1-
ref 1 th:. ÍU€lit itie!1t' n� que l"o:.:tO

I
�) T",omo N8("ifiu,,1 D' !lgl'3.v·1m
'U custo da vi da. I ndicar ei a

n),��ne-if':.. tilci! tI-:: ,H_'[jn�lli .. lr.3u.

RIO, ,( (MEl'itHch'lIJ __ O vi-
Ct'-fJl .

l' iI. �J[': 1: ('CF\ :.: �. ";�:':

i jarn)lt ('od:tt",l! I. 1'(lU1'l!U hlJj) o

I 'P�,��O"l lt:. CCJüjUIlLIlI':l cconõ.nl.,
, ca d'a rund'::çãa o,tuJio V')l'-

ga:;, pura est.udo di) um plano
do açâo e anajíse dos b:ll-�m;Os
do ramo ele negocios de g�n"l'os
atímenticíos, de acôrdo com a

púl'ta.l.ja b'�j:,:ada l''!('entem'?l1�ê,

RIO, x (Meridi::m:lU -- For 11i1.

hoj" dF,tl'ihuidos à popula��ão,
!i, tillll,)· de exper lêncin. a s "ri
mEÍ!"'.{ j onE!:ld'.,g de carne da

RIO. 8 (3i'níd_ \ -_ I"�i
l1ctÍCÍ'::;do, hoje, quo o sr,

Osvaldo Aranh:;l fôru CO<1-

v id3�O pala oCUpai' a Pa.s
t_ do Extericr, �!J_1 l-:iuhsri
tutção a;' EI', .Ioão N:V�f,

Indé:gMlo a I espej í,o pela
repcrtaaem, o SI', O:;vU!(]c>
Aranha 1't'lI'UCOIl. I' :t. rl'::J
Unl'JJ blague:
"Meu reina não (, mais

deste mundo!" .E: COIn uma

ri[';:lda típica acrescentou:

-

liõticias- de-FlorianóPolis
--�--�

Esperam os catarinenses os �
beneficios das conferências
mantidas p e I o governador WASHINGTON, 8 ,UP), -

Os Estados Unidos regeitaram
a última proposta rus'a, para
€lahorar o tl'ai''!do de paz com

o Japi'to, num ,.!onsellu de mini�
t ros do qual p;Jl ticipuri'fl a eh,.

na comunista,

do

NOVA IonquE, 8 (DP) -

Os Est-ados Unidos deverão sub

meter. ainda hoje, ao comité ae

sanções do, ONU, um plano p:1.
r,}. decretar o embargo cem_po]"·
(,;;11lo dos rOrtlildm8ntQs de a,··

mas à China pomulli<:t:l, O �l"-!
jcto de resoluc;fio '.

j'nrmal 11 'Ec3l"

sentido será. c'pl'e",�ntado pn!_

v!l\TPlmente, :'1;) três hora,') da

tnTd�
----_.

f,'CI.':;i\Rt :;;RF� A\fUNCIOS
NESTE DIi\IaOFlopoli:.." 8 ".fi<:íel'l\U

-_ Al!ME1'nm' 1 • .8 1:,11 PABA i.noo CRUZEIROS O C'(J]';HET."J O sr. Telmo Ribeiro, ex-
, RIO, S �M"ridlOllal, - li.. pro., aqlvc:la usíns, não [em (i)ntliçü"� seeretârío da Justíca e a-
1'0'sito- de câmbio ne,",TJ .:in, fi). IJ .ra aumentai- ti sua ,Pl'OdUÇh:', ('<

'

tual presíúento (la _omíS�
Ih; de íhiUdl'f-C', o ln eSident9 do I Não hã matea-íat disponh''''l " "

são Exeeutiv(l, 110 PartidoEinüicatn da Iüdti::ti is. de Con- gO""erno,, illfelizrrlente� nâo rc.,

�el'Vag dtOel:1l'�ll <,:11" Volta Rp· rnou nenhuma. provldêncía d.?s_ Trabalhj�ta, Brastleíro de
IlJrl<:lr. -fÚ':) t.em e;- p:1piliflúe 1;",'1 tinada a. pera menos, ntenu ar Santa Catí11'ino, fOI há dÍ·
!1ri){hi�!1' fü!kA� ü,' llludrr,,, .'iU�' as dificuldades que- a. indús�rj<l :1s< homenageado com HIllc

HPI h· o m':I'dldo {';<j á. SOfrendo Em rnce d'1l in- ,

I
.tf",iml"l. O (,[)!1�U!110 d.\ folhn ea.pacitlade dc� Usi<l1:l, Siderul'gi- grande banquete e esta seu

Idê :flandr.es illnnpnta flnualm<'l'- '''''1 NaciOnal, para. '':colnpanhar o I do, aKora, alvo de expl'es
tI;! de 10 :1 1:3 lhn tOlw12tl:1s," lltmo do aumento progl'e;;3ÍYO sivas demonstrações de

do ,�onsum�" dó! fOlhn;, de ��:1- simpatia de seus eOlTel�giodr(!:i, fi lnel Lado neg' o d -. e
',' - io' c:: otn vntu-produto a,<;sume f'l'0DorçÕes '�S_ nanos e �m, ",0_, e

.

su,3tadora,�. hastando dizer que de da assHJ,atura, pelo pj e
o custo de um eunhei"", "�em sidente Getulio, de unl dc
fOlha,-", que ér:l, normalmenTe créto nomeandc-o para o
de 450 à 5flO Ll'uzeil'os, é ago'!':l,

cargo de Delegado do In:-:-
de 1,500 cruzeiros, t'stando o -

l1egocio �)r1ticalllente nfts mãos tituto de Aposelltadol'ia. e

dE' grupog rSlleculadol'ei'. COl1_ pensões dos Industria�'iüs
cluindo, afirmou o pl'Dl'idcl'lte do de Santa Catn.1·ina, devenJo
Sindicato: �ua 1'0;;:"[' rea l�zm'�se com
"E;;támo� vivendo uma �itn;)-

(C',ol1Cllli fln :tll. pág. 10r1:1 FI �(J;wluf' n'] �'" PP', 1<'11'-, r:,

1.J11: VOUrA REDONDA

Reumatismo?

Nevralgia?

ehito

imediato

Aplique

lDiSCUlidO O problema
sôb'rs o abastecimento ,

, J!a ; pOPUlação carióca�

SANADOR

RIO, 8 (Merid.) -- Com \ te, dos �1eios de Se facilit�r
o w'eff'ito João CarIe,;, Yi-' aos agll,"ultol'ê� a ven:1a

tul ef'tiveram rflmidoA, ôn- dil'eta d,")B ;;lU" i1í'Cdutos ao

"tEm à tarde, o Ininistro da puvo. de acôldü, aliás, COIn

Agricultura, SI> João Cleo- a carnptmh::l -c;ue Ol'H �'t' cle

}:has, (- o 'secrüário da A- é:envolvi\ PaTa tul fi.m" de

gricultul'a, da Prefeitura, yerãu 3Sl proporciona(lo\.
sr, Heitox' GriPo. ao,; pl·odll.tOl�<;' locais "roei-
Na lcmião foi abordado os adequadol!' de armazena-

o importante problema ,,,,ô- menta -e venda de genercs,
bre ú abastecimento do Rio

\
bem como l'.edm;ão das ta-

•
de Janeiro e, pril1cipahnen- tCC'!l('lue na 2... 1Pt1't\ Dl

Medicação
s�d(ltivo de

»>
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!.a PAGINA

De C:!r til;:l, �,S 6,;�O hrs.

De Londriri:1 >
ás 6,30 hi-s,

EM '.fEÀFEGO MUTUO OOM

Doenças do
..coração.

Dlk C.iU�VALUU

"

I
I

Cascalho
I
I

'RERBERTO
- ROMANCE

Inteiramente reeserlto e em fórma definitiva.

naram ern

ôntem, vãrjns quilômetros na

do.

Q,u"'ndo tudo -voltou a calma,
®:i1sttt.llo)'l�ª riDi � i;l';iI �GPOl- I

'do, atingida, provavermsnte, l}or !
foice,

. apresentava grav
' �':;�i- I

mento na altura elos rrsn, f'1!-1
GllanJoO rin ...

· <ua esposa. d. Th>:·-l- �
tJ:i", teêeb'ór,8: ll'rií llrog1.l;ti.d<l: gol.. :

p- em um dos braç0s, .scndo a-' I
tingido seriamente o osso, En-I
quanto isso; Candida, não se I

:;':b:7 como, a'presÉntava. gran:\es)
queírrraduras provocadas por a-Igua qll:nt . Pressume-se que IX

I

m,�'ii.��.q·il jli6l'igo' a que

IIIHmtlmmmil'lIIIHml!1I1l!�111I1
Não há drr.1ocr aClq ['r,m

i:g-norancia. A c:l!'ti!1m é a

chave do conhecímentn.
Ma'triculemo!'l os analfabp._
tos num CUrsO de educação-

I t1P fldnltoq .

• iH I!! I' lW I E! i!il I i Im '111 li 11111UI 11111

TOQUIO, 3 fUP) - FDrças
ecrearras do ; ..lL avançaram, I

Em tôdas as Iivrarias ou pelo zoembê'so postal
Preço : Cr$ 40,00

costa oriental, e voltaram a an

trar- em Kans�ln, 14 quílômeti-os
ao norte. do PJralelo 38. Outras

EOIÇÓ,ES
O CRUZEIRO

I----,-_._---

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

--""OI ._- -:
..,"" .._.,----- ............. -- --...;...

j II BlUmenau - JoinvHe
i Viageml rapicas e seguras, �

Dr. T_��,!:� ���te ·Pereira l!i:�lT1WARAESPECIAUS:rA Errl DOENÇAS DE CRIANÇAS II
-_

CONSUL'l'O'RIO: ESQ, DAS RUAS FLORIA�,O PEIXOTO,

li
C

El SETE DE SETEMBRO. ... i ]6;;ie�n de," 82tauns Unídor, em

RESIDENCIA: A' RUA MO PAULO, 21.0 - 1.J andar.
-

: i,uaS atividndcs 110 Brasil, f'nz

"t"nd� chamados pelo Fone 1197 as av3]laçõf:s c' executa as car-

����!e&D'_ t ..... � ib2�t_ .;r:;a,.
1 tus e mapas que s3r\TjráQ de ba

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

Se para futurs.s Obt'3S, de Enge ...

Prolongue
sua mocidade

com

tri,s estão ngol':L fir.P.',"mente ('s.

Lalielncldas iI 18 quilómetros a.,

lém de WU�' os aliadas conti-Inuem 'etlví5ndo tnopas IV ra

niatar ccmunlstna. Po(l.'i'l��S'l'l !
I

f raia de Camboriú
Vende-se lotes no melbor
po tG 'ri·;: .::nr iiia. em frente a ilha

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Zim merann 1.20 tel. 4287,

nharla , Em 'J.Jf,'Uma,s aéreas on

dê' foram traçados Os depôsitcs
alguns grupos fnduetrlats aUle
rícancs iníciaram operações com

:::'Poio rínancélro de hrasíleirus.

IO Banco de Impcrtação e l!1x

poi-tacão dos Eslarlós Unido." a,

nunciou recentemente que- for

n C'H'á_ um empréstimo
-

de 30

milhões de dolares para minera
ção th manganês no Brasil, O

(;mpréstimo .será concodtdo a Iuma empresa. mixta do Brnsll

Estados Unidcs, da, qual 61qí, •

eâo de propricét:ide de hl"asilp.i-
i' rc.s

, �s dificul.(l.ades de trans

portes devem �er resolvida" nn

tes do!) min(·üos a.tin&"Íl'i:l'ü {JS

o:íiíQ3 !ndustriaiS.

.-� -

---'-�ç��- �d.�: e n':t jr;_

tenção de socorro-Los, trouxe do

orORENO

P.,ádlos: uíverscs modplul!! ts rns.rcaa.

.

'"

I

o moderno

tratamento

das funções
feminlncs

.FU
dãos dE qualquer trpc , Venda .j-,' pe ça.s e d.C"5sÓTÍos puru radie

Venda. de várvulas Amertcauas � ,le vàtvutas Phi!Hps H'-'llau'

ãeaas,

• Fórmul<il do

Matriz; Blurnenau - Santa. C::;:tllriJ:Ja
jl.!';SElMBLE'IA GERAL EXTRAORINA'RIA-

(Segundll, Conv.cc4ção)
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nLU:MENA.U� 9-5-1950

a arte-americana

gundo o plano previslo lle1D3 S'J_' países livres' contra o comunls-

contra a agressão levou os ll,o..
mens do munuo interior a '1'e1:o1'._
çarem f'uas defesas militares:

3) O l)�ncipi() de segurança co.

letiva 'recebeu nOvo ,estímulO; ii.)
O método: de agressão perpetra
do par um sJ.télite foi comple.
titmente definido e sua utiliz3.
�fl(l em. ou tras situações teve,
portanto, de ser atn-anedada.

Passando a faIar da. Europa,
o secretario de E�tado norte F.

merícano acusou os sovístícos
de quererem, com o conrüto que
iniciaram un Coréia destruir !la.

Asle: o eSfor<;o de resístencsa dos,

afirmou: depOis que 'Unidos, llisse Acneson,
qualquer- novo ato de :agi'eS'Ú,;;' i
�'omente �odBTia .;;e.r implJJa�.el I
as potencía.s comunistas; dC5rg_'
.nando Moscou e Peegüm C;1JmO Ireevo�sávE'í::; .por· uma €\'cn1.u.ll

guerra geral. "

INo que diz part;eularmente
Al�'nPllha. O:",EstadcS

Suhlinhando que, ae 11 pOlí_.tic" í
ext"'!'t1:J de {iefeSOl, contr-a o co., i
.riunísmo tem, 'uni duplo aspecto, ;
é na 11Juropfl. POrém, que. em

úttíma análise. u. politic::: dI:: i-e

.sist�ncia. poderia 'sel' 11 medida

muls eficazmente. p,'}b o ânttulD
€'conomic,o' rníli tnr ..

O '�ecrefJarjo d� Estado ;'-m-

tn-ou, em SUJ15tillCi,3, " questão
COlocSd'1 ultimamente pOl; Gi'O

mvko, na s{·�3ã{) ds';.) suplentes:
N;io manteremos com detenui-

H. que devemos fazer p'.:rteH +

"Se continuarmos ti, seguir !.i?_

lutamerrte e ,de modo firme o

caminho que nós traçamos na

CGrl:ia, se não d;esfaleceTlllW; .:>,

não nos deixarmos alj�lal', tere
mos criado (I"; melhOre", ccndi-

1�õe� V,:l�Siveis para. levar a bom

termo eS�<1 agão a seu fim vi

tor-oso" •

A intenção :..!m"rican� e a I::,,�

Estados' Unidos na Coréia, a

crescentou, tiveram até ag'úru,

quntr.o reruttados tmpartantea ;

1) o 'lt.o de agl'e!Osão não COTi

.<;f.gl.1iu Sei' coroado de. êxito, ',e-

vêm a.s<:istindd o Brasil em

quisas de av:ali.a.ção de minúl"<::s

deSde 1940. Em 1948 foi assina-

o C!ll'istjsn' Sdenc'c: Monrtor

tepeUu' �s pu lavras do sec�,,"tá
l'io ilo Ilite1iol', L, Chapni�itl, ::,;

quaj;-� Bt: 1 efel'f Til no í?5fÔ�'(;(J ,:0",.

cperutjvo ent.re. Brasil ': Ji}:Jt'l

dos Unidos, dizendo ele que
.

Ü

mesmo se:rá parttcularmsnte
vantajoso ':P:i\l !1n:11".ü:1 0.::: P!"t[S�::J
t:m---vir-tude da:-. ·aiu9.iS l1:cFssida ...

fies: iÍ€ feI"i�O l;. manganêe p!li'!1 o

progr-ama de defe".l' (lo,� Estldo"\

Unidos e para que o Brasil '<lU

mente .suas divisas' em dÓJ!!l·(!,�.

O muíor dos ,ll'pú'�os
manganês foi !úe·:]i:wào,lIo .)U\'l'

.r,") dI) [lruclllH, CIU J'!r�lh c}l·O��.

pu, cuja capacidade { estima1i1!
fUi 3�� m:dhõe;:- de- toneladas D'H?� t

e,iil.o tlecidido� f!. lWOilSC:;:-ilÍl' viéticos <> todas-as outr',,, medi

ll"S�il. politico], no quadro de sua das Vi',;'lliia,s pã:;,' �Ieg. que se yi

�i1r:'í.'pçâo dI? r'qua,trn mlm,1':�J rsm entra:'l';;UOS com a, l'eferÍi]ã

em seu eunjunr o t? ;1r�h:�(��L r.�Ji::tl' Intervençâo r . 2} A l�E.�jDtê?'s: :<t�

mo e' fazê.los usar suas for�aa
mllitnres. Porque a. política so

vietlca. acrescentou tem tam-

(Conclui na 2. a pág. letra E)'
----_�F.

,plano foi reeentements Incluido
'no Programa do' Ponto 4, de cc�

,

, operação

Imp_ortantes assuntos tratados na
ele Interesselnternaeíonal

tl'ic·:lS.

_4s ref->ürv:J.�..; �íàu,n::rant5

Dprovado um lexto dos Eslafutos de Juristas
Washíngton, (USISJ -ll'ef:ult�doS tia reunião:

I
de Rodagem, a ser realiza-

o CGl1sdhe la Ol'ganiza� 1 - Foi uprovado um ;lI} em Lima, de 8 a 14 de
c:ão dm' E:-;ta<1(\�] America-

r
texto 1 qvisado dos Estatu4 outubl'O,

é'lJ -::,:1 110S' l'Clm' lt�:'l�, reeen:i:emen- tu,
.

dá COl1·,,{'�ho. ,lntE:!'- 4: -, Auto�'izou seu presi�
de mQnt:�llhl'" no E3tl1t'10 ele l'it· te>, pi!la tratar de (hVer8fj,� i Aíllé:!'lcrmü de Jrirl;;;ms. dente. emba1xador Accioly.
llas Gerfll�. as�mnt(Js tie ii1terfF,�e ame- t 2 - Foi ('l·la.Ja, uma éO- ri enviar uma mensagem ao

o S{'l�vi�ü ti" P;;5fJlli":!� (ir '-(1';cano. !lYI:!"_;r!{'1
p:]":\ sl1pSIVisal' a Ministro da:'! Relações da.

I,Conclne 1111 �fl. p;lg. letra C), I F:�l'a!yj os .:ü;tiintes Ú" tn'.dU�á(J I' <� ._;()ol'd2mwão Venpzl�el�, !,elacicmada. caril
- - ----:------ ---

-- --- --- -- -,-- - de _, h;xtos d _t l'ecentemen- a.,; ceumol1'.S'� em torno da

Enfermeiras no Japão te ET,Ce,'!'àr11. IV
..

Reunião ("tatua iedicada ao grand'e
I SOílsu!t'va ��e l"r�4'stros 'h, líder ,�l,:e foi �imol1 Bo!i�
! hE;laçoes .l!_,xtel i01"e.4 das

I
var. I aIS solen1dades terao

I R.:púbib:H:J, Am:Sl�icam::,. l:g;ar em �G,:a Iorqt16, no

Is
ti. G o.; �egl1"nl.f:3 os: ma 19 de aOl'1L ; ,

componentes da C(lmjE'::'�o I 5 - Aplovação de uma

cujos mfmbros EupervÜ';a- I proposta :'({' J. Rafael O
I 1'&0 OE l.tx.tc _ :.m seu pi.'Ó- l'camulldo, (1e Costa Rica,

pr'io idiomai; John C. para Coue :} Secretár:o Ge-
: D!>ier. dc:;; Esta{;os Un:Jos; I'al ag-':adeGa a tcdt1,; as jns
: ��0"2��.�J _

L. D�.ieall. ?0 Ha,i-l t;.tui9Ô::.s e p€'2soas. que cep
! lI: HLc:ebl'anto Ae('lOly, cw I (' mEll'��m e IJl'êstaram ho-
, n .,

L' r,·, "1
-

Ii Dl'a.";l!, U:", ·,;!Ull1t:1!n.a, ;:!o E:Cnagcll"f a�;� Ministros- de
: México. - ReiaCl'fs Exteriores das
j 3 - Rec2b'm':'l1tü ,lc.:� 1 RE.-��ul}licr,R Ame1'icanas,
� RegU:�amentos e Agf"nda I pO)' CC:., 'jãc; :ia realizaçãO!
; para o quinto COllgT€SSO I (3 IV Reun'ão Consultiva,
: Pan31T!'::1'1.cal1o d2 c:,tradas I em V/L�hingtol1.
K-X-S-�-K-X-X-X-X_Y_X_S

I

�HIS
I
I
t

batalhcunos
uma baixa

po�
de preços

dahi :t razão de I:ln4.::1rJl!Os no mcrc3.!10 as

Bicicletas 6'PHILIPS"
a Cr$ 1,3ô{),OO

Pro-:urem as lojas PHOSDOClJ\lO
Rl!a ]5 de NOvenlhro. 900 - BLUMENAU

NORGE
o Refrigerado'r de fama mundial está nova,mente

a disposi�ãó de nossa vasta fregueziB.
Antes de adqucl'ir um RefrIgerador,

consult�,-no!l gem cOmpromisso.

NOUGE

conjttn�íJ selado, trai' (} selo
de cÍnco anns de garantia.

Visiten. a expOSição nas lOJaS

PROSDOCIMO'Para o ad€õ.tramento, �je

fol'ças armadas de cada
- país para prestar
na defesa da paz.

Rua 15 de Noycmln'o, 900 - Blumenau

-l\latriz: ITAJAJ'-
1,l'mIda.do em 23 df'; Fevereiro de 1935 Endt"l'eço Telersr. «INOO»

':1"$ 15.000.000,00
Cr$ 29 . 417. ,252,10

Capital 1!1 tegralizado ... ... _.. . ... . ..

Fundo d_' reserva leg'a� e outras re servo ...

Totai de. n�n (l�dgível " _ :'. :., ... '" . _. Cr$ 44.417,252,10
'AUENC� '';,i''\ i.'� E:�bc.RíTOlaOí.'i l'L\ S W'mNm]_'A!f� ií:"r�.\çAS DO ll}STADO
lU.'; 6L�N'1'à CAJ.'A!UNA, NO RJO Di'; ,j;lNl::n�.o E CUR!THk\
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"Cemo trulh}s, I'nhos finis,i

I mos.

1 igt\,ds. E €stfs, talvez, ainda O�

_ C:m o tl"Sci:llBnt'J d��' II snccntremcs, em algum -rrmário

filhif1ho Pedro Airtol1, oc.ori'ídél onde a VOvó guardava a sua'

ante-onte:m ne-fa cidade. ('ôtá
roupa mais prc�:.O'a, deixada

em festas o lar elo sr Hilton' por sua mãe, '::;' qual. tendo nu-

f

reêiveis, cuja
t,1e�, o cansaço,
len;lbl'a o de algumas ner-otne s d3 óp-e:ra. Carmen ou talvez MignC,n

S�n.
<

vo� t b'llix;, 'nosta.Jgicam'c'n'te rouca, Gesta de narrar episó
dios de-sua vida. de. fai:r no filhinha, na máqu'na de costura ci'le
��tá. -acabando de pagar, nas jOius. que imagir... :::: ter, numa PI.�,.:,á-1
vel mudança de ruma. Mas f';la, diSSO tudO sempre com um JeltO

amedrontado e humilde de quem pedí.ss;! desculpas pela :'ng-rat;

dão da sor'te, pelo imerecido Jug':r que e"tiv?sse ocupando antve

os' 'vivos. Genovev.:, ,fi pura, tem alma. límpida de estr0b" €mboe'l,

sua �lla:l'enci-a cheia, de art.íríc.os gr:ot'ant?s denunciem neh a mu

lher marginal, filho::: da noite e de todas 'as misérias - Genovfvl

se despede 'agora. "AqVi nã:J é meu lugar. Meu.l,ug;:;r é lá" ." -

e mostra a face proib�d3 do mundo. Música de j':::zz, luzes crua,",

uma onda de pC·rfume barato acomllnnt':m seus passes. G:n��

VC�3. de.�·3parece na noite, CHUISTINA,

hoje Q sr, José Peters ,

__ C::.nl U :-:-:r:{ 1 M:ltiI\.l<J Gou(�::tl

Y':;", iilh't do s,', RicardO S·

Gonçalves. c:sa-�e hoje o sr.

NatalinO do Na!?r:imento.

meltn-i Silva,

,

, .';��
- Deflui boje a data natajicía

NASCTMENTOS

e::,pos.a do

mann ,

Em i !io.

sr. Arllndo Seutinho, prcprte
tarío do, Café Ponto Chie.

':!

ZimmCrnHlllll e de sua eS})Gs1.

I
I

_ Mil'i';m, eif' o nome que ze: i
c lJ,"rá. na pia batismal a m,"ni- :

. ,

na na sclda a 5 do vigente, r['�ã:) :
da ':1f gj-ia de .seus pais, Vicente 'Ie Catarina Regi;;.

CASAMENTOS

.
- Comemúra hoj : a p:Js,<;arr,:m

de seu 'aniversario nabJicio, o
Da, �.-Iaria.

,- COmpléta hoje
no, de existencla

ma is um 8.-

a, g:ntil =:,'('1-

Silvia Est<lvão, filll'l' dI) SI', H(:n

rique Estevão.

-- F�,'ltcj:l. hOj' SEU univerf'él_

rio natalicio, a Sl'a Da. 1'I:in3. E

bCl'spacher, esposa do sr, r�:ni

lia l_,�rSP'lcher, re'ident3 em 1:

bir:ama. R"aliz1_Re hcje 3 s cerimonias

nupc\:b d'J sr, Hll'Oldo H,dh11'
m':nn C'Jm a g-er,til s1'Ta R,!lIy

3en'cn, fUh'! do Sr. Edmundo
f'm Itoll';J?'\'u

- Faz anOs hoj" o sr. 311:\0

Olinger, residente em Curitil,'l;
onde é funcionário do Ministério
da A'grlcultü1'â:iI I r,

- -

, ,-,,,,...,�,:�--;

Jensen, rf'sidEnte
Central,

- Regista a data de hoje o

trunseu!',"!o do 'aniversario n3.

talicio da exma, sm Da. Candi

<l3. S. Reusi, digna esposa do:> '1'.

Edmllndo Heusi, resid2nte l'm

ltajaí.
lO

- A data de hOje a.sSjnaLl a. I

Cumprindo o prometido, mi
nha amiga, hSje, temos muit·)s
:r41çeitas. .. e pouca conversa,
A receita. S�gU;'Iüe é origir�4.

ria. <1:::; famOsa cOzLnha. francê ..

ti''::, de- um restaurante de Porte

Maillot, nas Ímediaçó:s de PJ�
ris, (; traz 'Uln novo snbar
P.t:esunto o�zido.

sim reunir nossos 'amigos 1'[11'0-
!lI;" jg_nlar no estilo 1850,
mesn lfl50, menu 1850 e

,\;;l,),C, depois do j'lntar,
1850.

Tud.o será igual, s�lvo,
nós, os preços.
pusemo_ncs à procura

lindos 'Objetes ,qU'l nríornaram a

meE;l naquela época U <'1Vam-s�

menOs fIares, mas, em compen

sação, havia fartura - oh, tem
pos fôlizes - de ricas decora.,

çõ�s ele Prato:. e de cristais. '1'0- \edas, absolutamente tcd.is as

"P"<:;3.3" de prata, ímportfl!,t_s
que uma fãnlilia djsllunh'l' eram
pos tas sobre a mesa, começando
pelas f'lust:sas frute,:ra.s

não possuir uma' limpidez cris

tali.na, Então, cepos vard
t

s pa I
ra m':':c�r·l.r as eventua.s irOlJr�-

féiçõ;:s de côr . O v inh a

das ['! ssim : 1. plano -- F'r11bL

fresca. 2. fiano - F,uta seca,

fruta eris.tal'zad1; 3. plano
"Fodants" cuocotatnncs, m rr

r:mS, glacês, pois O telceiro 1;l:1 : �,,'
no- era o msnor ,

Um laço de,

cor viva, ligado a. bola' de pru-

'Ita dO' 3. p:aIlD, ,termin'1::_a :'L
..

fruteira de modo elp,g-anl.e e ,

al grc . Se a mesa el'l:i'

ma, e havia. muita gente, as ia

mesas fruteiras' pediam
três ou qu·:tl'(}, ;'cmpre de prn•

ta e cristal, 'lllt�rnüd<'l.S

C::lst içais; e 'devemos frisar quc

nem as nossas luzes difu!i'as OH

reflexas c·on�€gl1:?i1l igu':lar
fasc:nio, a doçura, a graça

c

exptra um bebê .

E se pensa' que Rita pode s
(LI' tranquila s<:'gu:'u do amor

do �eu Ali, sabn qu:- ela ag'))'a

tremulas velas acesas sobre cs

candel':br�);; ,

rendas, e gU'lL'danEl110S

que O seu l�'inc!p;
cem esta. ou aquJa
enquanto você l'stá

se dhj!I!!·t[

bailarina,
doente ou

gurnas noticias
tes à rel'peito

intel'f S S\.n-
f.1ha''', lacumulava e

de alguns d' s
----�- mais famosoS:

..;_. Gostaria de
-

s�r Rlb H'1v-

110S jf)"r- l
U!U'H�UU)'t.'" ... ''''''U1''"I·''·'''I:I1'

(lR, It.VR";� GONÇALVES,
Advogado

�Id"nl'ja ti Ilserlt6rk
BJ�A.U príncipes mats l'ices

q.ll� R""}c:Jt'Jllp • 95 li'nnp. 14."7?
.

UlIII.l1llmmIlWilllU!HIIl1Hllml: MUlto dign.o de
-

A Inrnn.:a

VqlHl' aO cinl?mfl, lllR" o IJrinc'
pr-. Ali é vaidosissimo dB

marido de uma I'linha do eine

m,j; Rita preferir:a ser

normal prince:::a. sem ter que, }P.

v:,ntar-se às seis da manhã pa_'
1'1 ir no stu:lio, mas o mal'jr!O
que!'.

IRENE DUNE, voltando
Londres, c,nde foi assistir a
tréi::t do seu últ1'lllo film "A Rui

nho. Vitcria", eonfesrou que le'

- � -- ,..-

Margaret Lockw:)cd, Dennj", Pricc, Cecil

\Valsh, n-:> filme inglês da Universal:

11Marro \/ II
·v·oraz

,
,= � �

-

_
cOm J::.a.n Simcns, �l revelaçãO

Preço: Cr$ 25,00

Em, ,t6àa.'1 as liV1'a'1'ía8' ou pelo 'rc_mb6l�& p'nJJtal,
��u!l. d,u Livralllento, 203 - RIO DE JANEIRO

PRESUNTO A' PORTE
MAILLOT

--
2 colheres de chá de môlho

inglês; 4 oves cozido, duros; 2-

xícaras de presunto cozido p'.�:;
sado lla máquina. ou cortado c:n

]l�dacinuOs.
MÉTODO: Derret� -a nlDllt:!

ga em banho mar:a e '�cre�cen

cente a farinl.a gradualm�'1te,
DEó;peje o l'ite aCs poucos, m�,

x?nàc sempre, e deixe cozinhar
cerca de 15 minatos até engro'_
t'::l' unI peuco. Junte o pimen
tão bem picadin!w e o môlho
inglês a êsse creme _ CJl'te os

ovos em fatias, Em prato un

tado d� ;r ao forno, forre cum

farinha de rf.lSCa e ponha cgm3-

d':s de presunto m�ido. OVOS pi-

1 pre'-un to; rheia. xícRra. de
cênouras; li-í xícara. de ce!J.:lluS;
meio dente ,de alho; 114 de x1-
c�ra de aipO; mekl. xícara de
couve flor; 1í4 de, xícara do
óleo. meia. xÍC'lra de feij!'io
bl'anco c::Jzido; m�ia e 3/4 de ,.+
cara de vinho brane:J sêco. 2 f.a-
lhas' de, alface. .

METODO: Corte as cenOuras,
cebolas, alho. ':1ipo, couve-fJ�r 'e

alface em tjrinhas finas. R'}Zo-!
gue ·na gordura, mas sEm quei
mar. Depoi'S de coz:dos acre'

ce�te 'O f!'ijão branco Úã prê_
via.mente c:zido e tampe,'�do
cam sal) e o vinho branco. Co
zinhe juntos durante um minuto
e sirva em volta de presunto
quente assado nO forno, 'ou ('0-

mo môlho -para sobras de l'1'e
sun.to aquecidas em p':lnela.

SALADA DE ESPINAFRE
E PRESUNTO

2 xícaras de, eSpinafre C'Ozido:
6 fatias de, Pte-su�to cozido,
fril?;' Folhas de alface; SUCQ d')
1 limão; Maionese ou outra mO
lhO- de salad'3S; Sal e pimenta
do rC·lno à. vontade
METODO: Escorra 'e bata. o es

pinafl'e, tempere c!;u, s:;}, pi
menta e () lOUCO de limão. Colo·

que �m Il'oze forminhas d., '-'-m
padas e d�ixe descansar 'lU;-ln
te' un.g cinca minutos. ao min'
mo. COloque o Presunto nas fO.
lhus de nlfac," c dei'er.forme !i

-esfinafre em, cad,� e:,tremídade
:(ii) ;presunto. Despsje p':lr l tIna

o. môlho de m'lionese Ou sirva
o- li ,part.e,

ESCALOPE DE PRESUN_,
TO E OVOS

4 oolhere� de sopa. d:" m'ln�

t�igà ou óleo; 4 colheres de S': p:l,
dt; farinha' de trigo. 2 xic3.ns de

lcif.��, fi ,colheres de S<lpa. de pi
melltão picad'O; ml.'ia XíC'llt:3 de

f(\rinha de rOsca.

E' ume: acusação
dente vm·õ'I1r1e.

l':dcs,

OBS: Pode Substituir ,a fru
;ta pO'r cogumelos cortados êm
cubos, cu a�,paz'g8S cortados de

= um cm. de c.ompl'imento.
'�"-''---�'-' P:ll'a vocês CJ'-l'-' não dispensam

cados " môlho bta.nco at· t
I o "macarrão" ou "espaguete",

,
, e ,Lr_ d' •

'

miam'em todos Cs ingredienles.
,aos omtn�os, O[e1'(;(;O el'k,l' ,fSr

A última camada deverá ser de
lJOI'n"l varJlUnte:

môlho brunc;) salpicada. cam fu- lTISPAGUETE (�OM

rinhl de rosc�. L-val' DO f�rno PRESUN'fO
mcderado durante meia hora.' Duas xÍcl\l'US de pl'csunb co-

PRESUNTINHO DE zido, cortado fm fatia!'; 4" fa-

ESPETO Uas de bacon (ra..',sunto defum�_
(E' deljc'-O.50' e fácil de 'lcrv!r dC), Mé'Ía xícara de cehola J"-jem reuniões e coque em sua I, cad:n:13; :1,1 ,de- xícara dê pi-
casa).

.
mentao PIcadInho; moia xícar 1 I

Pres'unto cozido c10rtado' em de queijo p'll'mezâo-ralado. Icubos de 1 cm.; QueiJo CO,!·t,,_
I

1 d"nt'l de alho; c 1/2 xics'l'a 5 ,

do em culJOr de 1 cm,; Ab�;r:a· d' !
xi ou maçãs ccrt:ld':!.s em cubos csnufYupli. S�-Ll á vOnt"de. ,
de 1 cm. METODO: COrte o bacou Lm;
Alt�,rne o preS::Jn�o, O queij:J e plldlcinhcs e fríb até bem {:l'�"-

o abac-a:_j ou a maçã, espetando pC!" Ret:re a g-ordul'a. dt>ixa!l"O
apenas duas colheres de Fap!!; 'la
me,Sffi'l·. Frite cebola pimentão
atê dour9l:'. Acre'Scente
"'unto e deixo" n"urar ligejr"
m,mte, ,1ul1t� o q1'1)') cortado- rm
pednc:nhO< e 0'" 10mat"s. CU;1l':.t,
e deixe cpzlnh-al:' (;111 fo[!o f)!:' 'TI"

!

Chuv� de improviso?

através Õ:l voz da mn.is can.

UM PRODUTO DO

I. ft B ORI T Ó R I,O
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x Bandeirantes
inicial

-'---------,.;.;....;--------�------.......,.;.;....;""'-'"......."'-�c..__

O limpico e Palmeiras
na ponta d o lorne.ig.

qUe hil""qn p::.go, nu;, o..u.nda o (arbitragem, nada havendo d'

:$andebmtes ·;:{lb.d!l t:�!l, in(l�- ancrmat .. O onze vencedor for

mou com: Chico, Moretí e Viçil;
de UI C3.rlos, Osvaldo e Zenú; Cangu

.dnh!l!Í'- rü, VnldSiUar, Neitzel, Maa.s e

QuarOn!;J'.

Falt':IU 'dur..s l'cJai:lS para que ril, mas g:tt�h'<l·.:m Cs dois :;JJn_
fiqu� encerrado o T�rne'D E.'o- t03, de,Tido li il:turu;ãü ds Nêlsi
tr-a da La Divisão e até o pra- nho . A cO::Jca�ão. até::; 11.10men

sfnte momento Orimpico e P"l- to ê a s:;;'uinte:'
meírc s ião lideres, d',Y2ndo ja-

g'1r no -Pró�.:imo di";. 20, 0.3 ::iv;- 1,0 Olimp:co e PJlm(,ir�". "om
verde" perderam para o GUri.-"- 2 P!1S,.colhido à Tescurarm dt '11·'

jp.mim Mar�':rjd[)" Fló:id;,,- c B�jl lp.il. A r<:n1a foi de, Ci$ 22100.
de1rantes devei iam c'llfrrmtal'-"e. ,Dev�-.se íl';zUr que 'o ál'b:tro in-

Ai .o mov.mentn da,

rüdndn do certame, que para a
'

segunda ehpa marca um gl'an-l
de .el:i.ssico d3. s'gundcna: E m.,

CO:\(;:\,:\C DE 2.� Mal'c]j: r» " rom, :::

ALf.ATR.-\_O XAVIER 3,0 GU11';l11i e C:ll'lo-' Rennu-c,

'EVITA TOSSE E RESFRIADO um '1

----_---.--

"i Pr�curou.;:in escolhrr- outra nos-

"l\li.�·i?� s�� car;:;z de dhig:r .o

'

mas: não houve. acordo,

Arnél'lca, C Ipiranga cr f(nde�ão O prestigio ::0. rr.mo L''umenauens»
'SOb o' patroctnío da }<'edcra.· locais, possívelmente �;PgUjJ-;lO 1 r. '--/),1'1.2, (!lJ-nnb ao Jce�l

'São Aquâtca de Sant'.r C3ta1';;1!l, em data de. anranhã, püla l!l:l- onLl, .',él'ÚO ho:;:>=daüos 05 ,lt:;j-

UUl gran.Ie enc'ontrc está mru'�'
C' .do para o prú::lWQ -dom lngc,
em disputa do Extra: Pal,neira,s
�; PayEB.ndú. Ttata-53

mente. Após um :períOdO {b'5!�t�-

1'0 os atví-verdcs voltam a fie

·colocar num posto- de destaque
!gu':crdand:> pnl'a domingo m.�is'

{"Si do Vera. Cruz, em '['sia Cen

Lra l . Bam puhIic:l !.1i;S'StiU,Q dai

serem urrecndados" Cr$ 699,GÓ,
O União de. TÍmbõ foi um !�d

yel"sário dific:l para Ca
,

10c'1.:;

já que no final dos, 90 minutes sni ,

r,am 'Vitoriosos [lor 2 x 1 . O�

Yilnte � d,ojs elementos prlmar.rm

realizar-sê-á domrng o pr õxímo,
na Capitnl do Est'.:Hio, a segunta

R'"g3.'ta Ofic-,�l, na qual t:m.1;·:io

drllg�da, viajando ern ôn.';'l'

B.spé'daH, afim de torem, n.':,j'!l,
IJ':1,:tal1tc tempo p'31'a o Il('ces�á�

porem, queremos (:!'cr, que os

111 :"11':'" fic:lrão aloj'] do,' lI'J -juar

parte elulrs dp, 13lumen:m e Fio- rio l'�pOuSO, ;:endo que os l)�lt'- \el J:1 püIíeia como das vê�·"S'

.ríanôpolis. r.os tnmhem f'(lj'ão l'ê'lle!.hhs "l1teriorps, que ofCrec(' bafli.:J.nle

Pelo que ccn��g:.limos aplr;ll', hOj'!-, por um.i da, emprezar ri:; cunroi-ín,

de BlulnZn}!\l ! eguí rúo c.s c.;lnhn;:;

.. ....;.. ---�-----
laborou dec.sivamente p':r:l.' o

êxito da tarde. 1 x 1 foi {) 1'1'1-

;card do 1..'0' tempO'.,
cs pUlnwirenB2s; Finalmente, no estádio do BJ.n

Am::::icll. e, Ipjl';;n_:;a, qu s lf';J!'C'

scntai ê,o o rumo hl11nlel�'.ll!CI·�!-'�,
. 1 J' ',- .... 'rl1llllfl!mlHmllmmIíHmllmmi!llllUllmlml�lmmiUllllmHltmUIf!!

senoo que (e o 'nvl", p- C' U J_ .: .:l;

tlvos de íorç� maícr, r.e::o::ll':'o§ Dr... �flo� Henr=,'q,ue'· Ma' yr-=::..:""_ª..de 'Partic:p'lr [:e<�c 1:13g-nD r:' r- ª ..."a � u '

t'Ume os clubl"S 1,jachue1o c A- ê
tlantico, isSO, ca:lf:rme infcl':u'l' ª CLTh'1:CA GERA1-:' �
çõ�s que nos rora� pl'(;.�t'ldJ_; ª DOF_2J'CAS DE SENHOHAS - PAn.TOS- RAIO xê
':!;le10 Pres:lbnte do dube :lm� ..i-::

�

_ INDA!AI, __
::

C3.�� � ��. � � -

A"" emi:n��::tlh; dai) s[J('Í '(i:<,j'SmnmmummmmmUlíIlIlHillmmllllIl!ml!lilílUHIIIlUIJUlmmmllU

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

para o

o fut'

,o dbmbgo'

m:>' é 'qu� 'não d:,!ej.'llri pas,n, deiJ'antes, prelial'3m Vasto 'ler'

por '::inàrga decep:;1lo: CCrn tU':l(t.t�e -<C 'Bom 'Retiro. Confirm3:11do

isto g:ímhllrá.o publiéo Jecal, {rue:' éu f::voritlsmo, 'OS tric{Jlóre� �.a
na Alamed::t: Duque de Ca-;rtLS nSil'l'fJ- da V<lha, cGDs1.ruinml TI,rn

,
,

.

p].3(;3rd f.JIg3do: 4 x a. C!lngux;ú:
('aderes;· Al'nald:l Silva.' teve; iio;J,

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

rc'c:Hi:;w d:Js repres:ntantes ;.I'U
menauenses fi'Ent3 aos cluhés

de 'oútz'ss IÓcalid.ad:s,

-

�

11:1
-

-.

-

-

-

_, I

o sucesso alcançado

1implü?, no Qu'Udl'angular
:rdor}<:nóprlis, veIo cncher di; (S-·

,p�f'::.nçJ;J ,os fans lccais, quanto
20 r�r�Uiment'O do prestigio do

:nc.s�o pêlJói. O Campe5.o
duM, buVu o. maiOral brusquen,.,

z-:, quJitG.-feirÍt e' domingo
.s:s gremios .cuJminal'3.m,

hiunfbS'"

IS CEGONHaS, são BENVINDIS •• II

Quando·· as mãesinhas estão preparadas para· recebê�las!

Fortificar o organismo deve seI'
a primeira J!reocupação das futuras

mãesinhas. �ravidina é o' fortificante
à base de ferro, fósforo, cálcio, e

vitaminas, elementos da maior importância.
Seja previdente: tome Gravidina.

GRAVIDINA
I,!SADO HÁ MAIS Dl: 30 A.NOs

UM PRODUTO DO

UlBORITÓRID LICOR DE CaCAU XIYIER S. Il
l"t••6

,RUA 15 DE NOVEMBR01392 (AO LADO DO BO TEL CRUZEIRO)..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



ii

o clube Estrela Verme
lha de Belgrado comuni
cou-se cem a. C.E.D., ofe
recendo-co para ír dispu-

,

TOQuro. S (tp) -- Urgente
- E' cada vês maior- o numerO

terior, a equipe do Bonsu- de tropas aliadas élU�� avaaeam

cesso, do 'Rio de Janeiro, para, o P,:rãlelo 38, ��do

jogará em Corumbá, 110
umu 'ofensivo, limitadg", cujo. u-

nica finalidade é lrr:br o maior
Mato Grosso, centra a sele- ; numvro p�,ssivel de sol�tad0S
ção Corumbaense, regres- vermelhos , Dur'arrte o dia ele

sando em ségnida. ôntem, f.oram áníquítadoe 31-

De Rio do Sul e Gaspar

Serio conflito
em :Luiz Alves

Três jJessoas gravemente feridas
Sério conflito o{'Ot'I'�U na 1"- , poldo Kirnrn, estaria de nDDl'J_

ealídade de Barra do Luiz Al�' 103 com um jndívíduo cã"ado,
v<JS, dia. 2 último, aproximadn- tambem;· �U fl'f!�iaente. �euEí pais
mente às 7 horas, do qual' �:li- nào :;:it.",f"'�t:s ,-,OU1 Q +dlz-que
rom gravem=nte feridas tl'é" díz.que " que ccrrj'3. entre os

pe.ssoas , O acidente t=ria. Ew�g-i- moradc rcs do lugarejo, r 'so'I\":

do em eonsequencía de ccmen- r.am pedir um.. e:�rJlicaçiio :LqUC-
tários que circulavam no lugc r, Ir que julgavam c!Ju'1uiHador, e

e segl.lnd'� os quais a jo ;'( 111 (�"11 C'-.�3 <:;pj 'ti ...-o diri;úrain_"oe teres

. Candida, filh'::: de Maria e Leu (Ccnclu] na Z.a pág. lefra :r-;)

mento dessa decisão, o sr.

Castelo Branco comunicou
s e com o seciatario da FI

FA' sr. Otorino Barrassi,
sugíríndo-lhe os campeões
da França, Austria ou Iu

gc_;Ia.v;a, .para ocupar- a va

ga aberta' com a dessercão
do Hibernian,

-

St�rá O militar
Íetvos

gelista do exercito, não Só ;:.e

dedloando em particular ao in-

teresse de elncídaeão às: Suas

;praças quanto !!ias ;propo,'.útas
vermelhos, como levando esta, a

!:}ão �� extra muros.no proprlo

Politica·
e Londres

sobre os 'Pontu'; dê vis!::t bl'iI:1.

nic� c[u",' Edad0.� 'Unidos (lUant�
iI Ilha. 'Flll'nl:-t'iU.
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