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A �abia, O balé E Racine
Assís CnA'JLEAUmUI�Nn ---'-..

ChetÍou AO," :,R,io o Matadorj segurança impetrados e con-

Do 'Desembargador Maurití \ 1�::jdOS para o Distrito Fede-

--��--'-.....;..�II, I! -- I ° sr. Otavio Lobo congratu-
- Valter Ires, irritando-se por isso. Não' leu-se com o povo do Ceará

Rosa, o assassino do descm- quiz prestar declarações, ten- por motivo das bodas de ouro

bar'gador Maurití Filho, já en- tando mesmo agredir o [orna- : do Padre Pedro Zingerle.
-ontra-se aquí desde o moía lista que fez-lhe algumas per- ! ,

dia de hoje. O celerado viajou guntas. "I ° sr, Paulo Sarazate proje
algemado ao jado de um po- Valter Rosa sera ouvido na "teu dando o nome de Emílio

zer com que eles vão arraIl-.1 O sr. Armando Falcão tr i. Iicial de Curitiba, No aéro- Delegada de Investigações e, Braga ao atual Instituto dzcais do imposto de consumo' vida por d�-l b
,',
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unou ,cn ican o a anair em por o 01 cerca o por gran e ap uras, sen o pos eriormen- i Estudos Pedagógicos.para extorquir dinheiro dos '

t d d t d
'

1 t' VII' ue, o aumen o' o nu
__m_e_'_�_�� ,C,urio:os popu <'t-. e_renl.o,_'ido. p.a__r_a_o, pr,eSídiu.!, ,0 sr, E,',pil,Ogo apelol\.para acomerciantes, sob o pretexto

_

�r�i�::�����?�:l�::�;�:: CO,n,s..Ji�,erapões sO,Allre a' ,",rise ruMeir,el,ra' fe,itas Relo �8pula,�o· , )t����tg�:���:�,!�:;!��copo, A importancía exigida V li P
::: qe�=;:o':b;:,�::'m:;:;q:: le�eral Jorge·· Lac9r�a à. re�orta�8m �os «Diários !ssocia�os» I;�;�,:J:�:��,�:'�:����:;�

o TOltlVIEN-- ao plano naci?nal do _:arvao II Melh r g !lral!tiao sr, Negrell'os Falcao ape. i}:I I I
E DEPUTA I t
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SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL ,E PARANA', UM PRAZO DÉ OUO DIAS PARA APRE l�u no sentido d1he provtidedn, I cnn ra a crise
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,-' "O sr, Llnla'l"ig'uelreoo CO!)l,."n - �'l'P,rll\J l'llrll "A Naçlw' dt' as qtlAlS, o Presldent,c Getul,lO Vor- 110' no�"o_ Eslado; monta cm tre,z€Cn- respelt,u, Ulll lon�o Ulscurso na C",.

'I' >
;

'" '. PAI' IS 't (UP) _ O pl"�'IHumenau) - Encon!,ra-se' em FI'}· nelles Vargas, teria mamfestado tos mIlhoes, de ,cn, .. Clros, aproxlIllél- Oflara do� Deputado� e (IUe en;:ol1- dUIU OS estudos sobr - o DC -- - \, .

,rianópolis. o deputado federal Jor,' aos parlamentares' do sul do país, damente, "

,

Irou li11'<I generosa l'epcrcuiisâo, t iróleo, pondo em confront.o Q miér Pinay Iês hoje um "pelo
'ge Lacerda. !,gura da�, mais <1es'- o� PÚJPósit:_>S de resol�el' a graV�5- '''S� a madeira c'ontribui, alr:cwé, niío:> s.ó no seio da llllp�ensa, con�<J:� caso de país visíllho com ti p:'lra maior expansão do co
tacadi'ls no selO'da Cama!"a Federal. jSlIl1U,fJüestao da made.rll, que C0111- dos lInpostos de _,.vendas e COl1SI[!- tambl'lll el1tre eertos c,rclII", "li_ii t'" d t "I b '1' Inércio en(n� il França e os
que. defil:lp. São Paulo, esteve acom- 'cidiam com a ideia já manife5lada nações e exportai;ão, com cêrca de dais. O Ministro ,;(';;0 Cleo(�s c'm_ rfllles a� O pC 10 eo rasl CIrO,

a respeito, pelõ deputado Jorge cem milhões de cruzeiros isto cordou de pl'OH10 ('UIlI a ideia' d., I COnchUll combatelJ'11o O pro, [laÍseo; da Amcricn Latina. O
Lacerda, quando p�ofel'Íu um 5U-

'

'rcr;tahelecimento dag opemçüc:; I joio da Petrobr:IJ;; laxando l_) sr. Pillay élsségurou que C5�a
b5tancio� discurso em tôrno da vinculadas, único modo, aliás, de II mesmo como "entreguista", � 'a melhor garantia mui li é!
cri,s!, madeireira remetCl'l11<'!; os nossos "xceden�<:; O' H �} n t Levy tribu- Eran'�o-latino-,llllebcana eon,.Deputados. reS{)b..�elnos exportavejs para os 111ercados ln-

J
' ,s�. CJ. J .....r

_

.
.

propósito, (J magnifico ternacionais. Potleo antes de sair nou ,sobre os rumores segun· h-a' a crise econômir[l !� ;.t in-
quo !los declarou o �e-' do Rio de ,rillleiro, o Prcsideil1e de I do' os quais s::,ria o cruzeiro segurança sociaL

República manifestou a deputado,
c senndoref; que não era �ontr�j 23

��:��Ç�:5 o��nC���d�ar� ::;:��n��': N '. o"rdo come""'"c 1·a 1uma formula satisfatória ás ela"e;; • OVO ac ,'.,;J,. .&. '

interessadas, I"No dia scgujnte. eJn lu,;ar de

1conferenciar a êsse resp'Cito conl �) .

1:3
11

1 It
...

titular da Fazenda, fê-�o com Q Di- ien t "V'e, o j as 1 e n
.
1Qretor do BROCO do Brasll, com quem ii.. '....... �

paJestrDu cêrca de duas horas, tro
cando ideias acerca do ,restabeleci
mento daquelas operações,

.,Sua ideia, aliás. coincide. rerd

mente. C01U aquela que enunciei ern
l11eu discurso. e 110 qual eu sug!!!"Ía
que o Banco do Brasil instttu;ssc
um orgão específico com a atribui"
ção de disciplinar as opera:;óes Italia as notas concluindo o

vinculadas, no tocante ã distribui- ajuste comercial ,entre os dois
cão d:o cambio, e estabeJeCÍm':!nto países a partir de pril101'eiro de
1e U1TI ágio moderado, a ser pago "

. . . .,

pelo importador, Assim, seriam e- maIO fIndo, e que substItulra
vitados os abusos que já se verW- ! O firmado a cinco de julho de
caram no passado, I
"Creio, 'pois. que nês:>es _próxi- 1950, O novo acôrdo prevê

mos dias, leremos noticias com'.,-: UIn intercambio 'de cento e

la_dol.'as para o nosso Estó:\do, que

I'
vinte e quatro milhões de do

"ao pode, p�r _ mal� tempo" agu.�r- lares com aumento de vinte
dar uma declsao nesse sentldo. lal '

_

como nó�, ,o Rio Grande do Sul e I e quatro milhões em relaçao
(c;onctue ria 2.a p�ilJa letra FI

I
ao anterior, ° mesmo acôr.do

50 de escrivão às coletorras.
pela qual a Alfandega de San
tos está liberando os automó-

nulidades da sociedade lo!:',,::
Senhores - A ordem [uri

dica nos Estados como no

mundo. decorre cm Iargu
parte do livre acesso do ho
mem a todas as fontes de
idéias e informacões. e da li
vre transmissão e recepçao
dessas idéias e informações
pela palavra oral ou escr;ita.
Nenhum instrumento de diín
sâo de fatos e de idéias tem
'hoje como o radio e sua irmã,
a televisão, tanta responsabi
lidade na defesa da ordem j1l
rídica dos povos e da socieda
de internacional. Liberdade e

imparcialidade, na emissão
das idéias e das informações,
têm sido o aparragio desta em

presa, Ela trabalha dominada
da paixão do interesse púh.li
co e do servico 'social. MUlta
obrigado aos "baianos, gover
no e povo, sem os quais um

orograma destes não fâ':a

possível realizar-se, Chega
mos ao que somos hoje devi
do à compreensão e ao estí ..
mulo dos baianos, crentes até
o ciume, em todos os tempos,
crentes da verdade e da for
ça do bem,
Queremos exprimir à Se

nhora Brunett, madrinha des
te transmissor e símbolo das
excepcionais qualidades da
mulher americana, a nossa

gratidão, por ter ela vindo de
tão longe, para associar-se ao

nosso jubilo de hoje, Este
transmissor é uma das mara
vilhas da' R.C.A.. Quando se

diz que um equipamento de
radio ou televisão é R,C,A ..

se diz que ele é up to date. E'
oerfeíto. E duradouro, E' de
som de cristal, a ponto até de
os cachorros o ouvirem ��11l-

superiores, bevecidos c magnetizados. na

Estiveram licenciados 0S, certeza de escutarem a ':0,';

S1'S, Muniz Falcão, Frota Mo- i do dono,' ,

•

'

•
' 1 ' I Nada existe no Brasil co-

1 erra e Henrique Pagnoce.h, (Conclu. 11" za, 11'::'r" rerru AI

Cidad« do Salvador, 2--l -

Na .Inauguração do novo
transmissor de 50 kilowatts.
da Radio Sociedade da Bahia,
empresa ligada aos Radias As
sociados, assim falou o sr. As
sis Chateaubr íand para agra
decer às diversas orações fei
tas no ato, por várias perso-

.

..-,
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IP I

IsSi.lOU O presidente IAPF1tÜ3 �bellb��UTA.DO SAULO RAM�S- SOB-RE oVargas o tratado de paZipROJE'TO DE AMPARO AO CARVAO NACIONAL
li:! ,RIO, 'l"':"�,�crid:) - o presidente

.
;GJ�UliO Vargas II Combateu o sr. Lima Fi aueiredoj) pro)"éto da «Petrobráe» taxando ..o como «entreguistâ»li assrnou p s_cgumte decreto promulgando o tratado de paz q J \,

'

..
I· .

li com o Japão: -!' "
"

li ."Te�Hlo o Congrésso Nacional aprovado pelo decreto iii RIO, 4 (J\-lerid.) - No Iní- ro de lugares para
I: Iegíslatívo _nr. "�9 de 5de,m�io de 1.�52, . o tJ;atado de paz ÍI., cio da sessão da Câmara foi ros dDS aviões da.li com o JalJao, rírmado em Sâo. Francisco, a Oito de setem- li lida a mensagem presidencial Fortaleza.li oro de lS5!, e tendo sido depositado no Departamento il dispondo sôbre a' repressão ao"·11 de Estado em WaShington à 20 de maio de 1952 o instru- i: -

li mento �rasileiro de ratificação: DECRETA que o tratado ]j,Ii l?_or .copra do presente ,artigo, seja executado e cumprido iiU tau 131telr:l;m�nte como nele contem-se". .. ii
p,

.

f! . n

Dizendo.se :fiscals� do imposto
consumo e xto r q u i.� m . ;dinheiro
RIO, 4 (Merrd.) - Foi de- sas muitas, razão porque a Po

nunciado um' grupo de indi- Iícía entrou em ação, afim de
viduos que andam percorreu- prender-os falsos fiscais e fa
do o comercio, dizendo-se fis-

Antonio Feliciano re-

informações sôbre o

que está sendo se·

guido para nomeação dos can

didatos' aprovados ao ccncur-

desvalorizado, tendo comba

tido tal hipótese.
O sr. Mario Palmerio trt

bunou sobre a criação do no

vo Estado compreendendo o

atual Territorio do Tríanguloveis mediante os mandatos de

ros a quem corromper ou fa
cílttar a corrupção de meno

res de dezoito anos, com ela
praticando a infração penal
ou induzindo a mesma à pra
ticá-la,

Mineiro.
O sr. Raul Pih tríbunou

sobre o caso da nomeação dos

professores para as escolas

----------------

Tnm�u ôe assalto a·�olicia fr�DcB�a
as láuricas �e automóveis uRenault»

automóveís Rcnault. do f�ov('r·
110, 1105 subú rbios par-isienses.
Toda <l Polida se conccnll'O\(

para rctonwr de assalto <IS n�,

feridas fHbrícDs, nfl ':;JS') de n;;

vormelhos se recusarem ;j a

bandona·las, Enquanto i:-isn.
tnlOrmavCl-sc que em 'tOeiCl "

França os trabalhador{�s c.:'",

munis1Rs n'éllizavam um .. gn;-
:ve do bn.l�'IJS (Tl,17.:;l.rlo5. pru,

tçs!ando co'nl.rn r1 pris;'io 'de
seu _lidero fi rkputado ,Tac{jw::s
Dudos, ,Mas f) gtJvêrnü n5SC-,
gllra que menos de dois por

ccntl_' do l)pp.rélriadlJ ",dedu il

grevf!.

PARIS, 4 (UF) - Forças
de choque comunistas conse

gujram finalment.e apOdel'�lr
sc dHs gigantescas fáhricas dp

VINCULADAS -,MEDIDA CA1'>AZ m�:

''-')]1 DO)' objetivo debater, os 13r"i!!nrli" 'v conhecido pal:,lalh"n-
" .'.'. _. t 'ni' " Ilar percuTI'er o lntel'Íor do 1':,ta;:!o',

1'111lUI_;:HS (l,·"tlll os J �- <lUO-
como habitualmente o faz fiAS,

nados com os direitos �emi- elÍl virtude das fortes chUV�S' que
llinos, Realizaln-se esforços "�s,,Jaram Santa Catarina, resolveu

,permanecer ,na Capital, dcv<"ndo
retornar quinta-feira
trilo Federal.

RIO, 4 (Me1'id,)
;) vinte e oHo de julho prÓxi
)no ";(;'r;1 re;�Iizad(J no Rio dt�
,1a!1cil'o .i. Oilnva Assembléia
dil Comissãr) In.t.er�Amerícana
de Mulheres. A conferência

PEÇA� 'FORD
J_, E ,. J TIM A S

(;:1;;,. '!" ,\m('rlt:a.llo g, A.

c1ebatcs.

--:- ."As transações
!!onstituem, 'sem 'dúvida alguma, o

-ox.igénio do orçamentõ catarineü

;;;e. e um dos esteios na vida eco

dos três grandes Estados,
"Rio Grande do Sul. Santa

para que a sra. Eieanor
osevelt t.ambém participe'

Só poderão ser �vendidas as novas drógas
contra. a

. tuberculóse quando nacionais
Como ,se .... manifestou o (Departamento Nacional de Saúde
RIO. 4 (.Meridional) - o Serviço Nacional de Tubercu--

\to,
afim de conhecer, no fn

Naciol'Íal d'c lose previu também as condi-' turo, as possibilidades da -es

a seguinte çóes para o contrôle terapeu- colha do tipo de licenciamen
Ueo do referido medicam�n- to mais conveniente",

Previsto o 'intercambio de 124-
-RIO. 4· (lVIerid,) -, Foram de pagamento COiltinua

VigO-I
comerciéll e os pagamentos ;:1-

trocados hoje entre o Minis- rand,o, As mesmas condi?ôes b�a.n�er�o, igualm�n�e� o ter

tro do Exterior do Brasil e o foram tratadas para o acordo ntono lJvre de Tnestc,

encarregado gos, 11egocios da

miihões de !�tllares

prescrição,
cialidades

.

WASHINGTON, 4 (UP) -

O secretário de Estado, sr,

Dean Acheson, reiterou hoje
que os 'aliados permaneCe1'20
firm,emente em Berlim ades·,
peito de toda ;rn;Jnidaçâo e

pressão da Russia. Falando
aos jornalistas, 11lJ'. Achc50Jl

em

viço Nacionàl
se Pulmonar,de elementos ne

cessários para a apreciação dos
feitos preiíminares da· hidra
z,im.l e do ácido isonicotinico
1)(1 tratamento dá ttiberC'l.;iose
Dulmomir, o Diretor'
Serviço consÚler.ou dp�rtuno.
enviar ao Diretor do· Serviço
Nacional·· de FiscallzaGão da

fracassarôm as �iligeDcias �a.�olicia
para 3�EscoDerla �ucl'ime �e�acopao
AFIRMA o ADVOGADO LEOPOLDO HEITQR QUE E

XISTE UM TERCEIRO PERSONAGEl\1

"'l'enho notícias da gtavIssilna
situação por que. passam os 1105-

"OS madeireiros no interior do Es

tado, Diante disso, todos os depu
larJo� c senadores de Santa' Catari
hll, ,bem como' do Rio Grande clt)
."5ul e -Parp..;.,à. árticulararn urn ad

miravel 111ov.unento de opinião, ;1-

liás, o primeiro de que. ;tenho noti·
cia no canlpo econôrr.. ico, no senti
do de o Governo Federal dar "ele·

LONDRES, 4 ! UP) - O

á�; de carros de corrida Spi-
dE' materia plástica, cuja

um terço da receita estadual. Só ('

ano passado, de acôrdo com as es,

tatisticas estact'uai5 oficiais, expor,
ramos cêrea de trezentos e quaren-
ta milhões de cruzeiros.

ke Rodiano pretende bater

yelocidade maxima é de ai

tenta e oito quilóm,etros,

-'--�-- --------

o record de velocidade err

" tre Londres e a Cidade do

Cabo, atravessando o deser

to do Sáara numa patinette
1il10torízada de matel'ia

plástica, Rhodiano espera
cobrir os dezesseis mil e

quinhentos quilômetros em

- - - --
.- - --="

-

l'idade a solução dêsse tormento�o
Ficarão em erUm

forças aliadas
assegurou que, pelei menos

nesse ponto, os Estados Uni-
dos, Inglaterra e França ,�f'

t.ão plenamente de acôrdo, In
dicou ainda que os Estado�
Unidos .la esclareceram per
feitamente SUi:I posição nesse

asstÍnto,

vinte e um dias, indo cm

setembro próximo pelo ca-
JViedicina o :seu parecer fa�,'o
I'ável ao licenciamentó,'
bordillado, , estritamente,

'

minho mais curto e mais

perigoso, Usará pílulas qUi:'

o manterão acordado qua
tro dias seguidos, e levará
um radio na sua patinette

base naquele produto quím'-
co. quando tais espccialida-,
eles sejam do fabricação na-

-���---- --- -

VENDA DESTE DIARIO
]'iA ENGRAXATARIA

,PONTO CHIe

Lall<lJtlTO
I!!.ntl-ácidl:>
«lontra lW

ll'l:iilS. AÇ:io
fl!1!.Vr. II !lura,
!1iJUT!\.:>"m
I!2bOlC e n!l.()
!M!�t!!n"e!!te,

fIª, fJflldV'IóI 1tl

un. UCIlR DE tft&�U XAVIER S/A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERDEU�SE
Ul\l. REI;,°GIO. de senhora marca "ROYCE" de l\!IAGASItE.
no m�erH�l' do· Hospital Santa Isabel, óntelll, dia :3-6�5;!.

Grattfic�-se. bem a p.essoa que fi IH,:hou. Favot' cutrcgá
lo ao sr. Jose LIma, na VARIG, né�ta ci!laãe.
X-X-X-X-X-·X·'" .Jt -- � - X - X�Jr."- lJ

;:;.'1IIIf1!l!fIIIJmIlfIUIIIIIJIIUUllllmIIIUIIIIUHIIIIIIIIIIIIIlIIIJIIIUHlIIIlfW;'
:; E . no lo�ar da venda que a propaganda v(mde. :;:-:

::: AnunCie vendendo e venda anunciando pela :::

;Z Y M"6 Radio irador I
= ....

..."'-
.. (A, voz do coração cafarÍnense) �

I g FREQTIf:NfjIA 820 KCS. - ONDAS DE 365,9 I'rITS.

:lAl!!ci.��f(U1U:-O!hD!�CACAU'XAV'E�HS. A. A! ª
CAIXA POSTA'..;. 61 -, RIO DO SVL =

.'-'--'-�"--"-'C"-'''''__';'�''--_
'

. I,,!io� ::r.. IHI I !li IH IUH lUlnInum Illll!! lnmil!mm illlllll! 1111 iii IIH;I iim . ,. ':�
--------�-- ------- --, - -�-� .._------��--_ .._- ���.���

Cr$ lOI);.(}ll
Cr$-SU,OU,
oes 0.50

a Bahia. Nada
tante do que ela. A Bahia
tem forças naturais secretas e

harmonias ínaudítas. O Pai
Santo alterna- com o Senhor
do Bol1tim.

< A volupia das:
com o misticismo dás devo-.
çóes. Tudo aqui �. moço; as

mulheres' e às tradições' não

envelhecem,
.

por que há pi
menta para dar' frescura e sa

por de novidade a' tudo,; e

-graça e feitiço para propor
clonar luminosidade a .todos.
Na' Bahía-não há·viuvos nem

sotteíros, A gente anda' casa
do ou casada, sempre comun
gando 'com alguém '01.1 com

alguma- coisa. Não se mono

loga, porque o baiano vive em

estado de emoção, a. díalogar,
em combates. consigo e bata

lhas com interlocutores, . que
pode acontecer até que' este

jam no outro mundo, mas que
acabam descendo afinal
terreiros deste.

PONTOS DE
AUTUMOVEIS:

Al-:--Rió� Branco
-

.. 1200

Praça Dr. BlUmenau 1102
.

e 1178.

Rua B. Retiro •• •• 1111
--o·x 0-

L. ., 10.00000.

·l. O· projeto 'de autoria do dr. c-i

{so Ramos Branco é muito -opor-tu
.

no,' considerando que, nas· diversas

regiões"agricolas do Estado, o ga
do testá- sendo dizimado pela febre

artosa: em. FlorianÓpolis, o gado da

I
ilhá está perecendo . de modo as

sustador.

'I
ORDEM DI} DIA

Foram aprovados; os seguintes
projetos de lei: ·VÓS, díabas e demonios,

-

que

-124-52 (Redação Final) dispondo ,,0- nos enfeitiçam, nos envolvem
I bré a execução do- artigo.301 da do
I Lei; de O:�anização .:Tudi_;}ária de'

e nos a rmecem.

I Santa Catarma; R
. .'

. 281-51 (Redá<;ão' Final) concedeu-
- -'.. aClne passara como

,

do auxilio de' Cr$ 50;000,00 à Es- café, - dizia a boba velha
< cola Normal São José, da cidade d<;! Sevigné, que nunca 'teve as

Itajaí: artes de Ma1azartes da outra
166_51, disporido sobre, a cobrerr-'l: ,. '.

.

ca da' dívida do Estado;
a Stael, que o grande Cha-

2111-'51. estabelecendo- nova for- teaubriand preferia salvar; se'
ma de pagamento do imposto de as duas se estivessem arogan
vendas e consignações. do. 'Racine ficoú, O café não
PROJETO DE LEI AUTORIZANDO
A REMoDELAÇÁO DOS SERVI

ços DE LUZ E FORÇA NOS MU

NIClPIOS DE SAO' JOSE' E

PALHOÇA
OS deputados Ivo Silveira e 05-

waldo Rodrigues Cabral apresenta
ram a Casa um projeto. de' lei, .au
torizandO o Poder Exeeutivo II ini
ciar a remodelação dos servíços
de Luz e Força nos municipios de

- - - - - - � -

São José' e 'Palhoça, ligando-os- á

linha de 'transmissão Captvarf-Elo
rianópolis: Pata tal, o .F!xecutivo·a
brirá os créditos especíaís-cou rea

lizará operações dê crédito que' se I

fizerem necessárias. .' : I
:

I-PEÇASFoRD'/'I LEGITIMAS I
1 Casa do Americano a . .\.. I

federal Jorge Lacerda ao 110SS0 re

.porter, é que costumamos receber

com frequencia, manifestações de

reconhecimento, tão comovedoras,
tão sin�as, por qualquer serviço,
menos'. importante que seja, que
lhes prestamos".

Baianas- e' baianos
andais' sempre na moda, por
que sois a primeira' alegoria
e o último figu:rino do Brasil.
O Brasil vive em permanente
estado de choque diante

passou, Tal a Bahia, como o

café, quanto mais velha com

mais aroma, mais cápítcsa,
mais rica na sua deliciosa

paisagem, de representante
do prtmítívô nacional.

XAROPE·, _ __'-
r:,j

St?ANTQNIO

OS
BERLIM; 4 (UP) _ A Po

lícia comunista alemã feriu' a

tiros, hoje, um policia militar
norte-americano. A agressão
vermelha ocorreu na' frontei
ra entre o setor. norte-ameri

cano e o soviético.

F.Paraná esperam ansiosos a solução
do aflitivo problema da madeira.
Continuando, disse o deputado

federal Jorge Lacerda, a -reporta
gem dos

,
Diarios Assdemdos na

Capital Catarinense:
- "A- gravidade do caso atinge.

em cheio iguahnente, os plantado
res' de m'andioca, êsses herois for

midaveís da nossa lavoura,' que ec

tão merecendo melhor· amparo li

maiores estlmulos das autoridades

competentes. Basta'· dizer para.evi.
denciar êsse trabalho extraordina
rio, que produziram em 1951. máin

de um milhão de toneladas' de raiz

fim -de evitar 'que-parte
.
dos' fretes' seja _pago, no

país; pelos' exportadores
- nacionais, o que,. de Tes-

.

to, ímplíca em comedida- i TOSSE
de cambial para as com- '"" .

,

panhías estrangeiras dej ...... , BRONQUITE ..

navegação. ROUQUIDÃO

raro,'. espoliadas dessa. Jndustrta tão

.ríca ..
--

"Dêsses operáriOS, bem como 60S

lavradores - finalisou o deputado

J
BLUMENálJ � JOINVll..E
Viágens rápiclas- e seguras.,

só no

EXPRESSO ITAJARA
Rua 15 NoV., 6] 9, Te}. 1455

meida:
- Tudo

EXpsrilbelllB
LEITE DE
MAGNÉSIA

COMPaNHIA BLUMENIUEHSE
DE IU10MO'.VfIS,

.

AOS (OMERCIAlfm ·DrSANTI (ATARINA

em todo o. Estado.·

Creio que, resolvido o problema
da .' fééul� sê-lo_á'

"Cabe aqui uma. palavra aos·

produtores da madeira e da' fécula.

E ela servirá aos demais produto-"
res do Estado de Santa Catarina.
Falta-nos no Estado, ·uma· "menta-'

lidade econômica" 'em torno dos·

nossos problemas. Individualmente,
há figuras ligadas a· êsses· ramon

perfeitamente integradas no pro

blema. Màs, estes conhecimentos,
ou esta coincidência, não se esten

dem à coletividade ou aos demais

orgãos do Poder PÚblico; As elas-

ses interessadas na solução dêsses'

problemas, deveriam manter pu-

blicações periódicas, que pudessem
ser lidas pelo povo, pelos - seus re

presentantes na. Camara .F!stadual e

Federal, pelos elementos"do Poder

Executivo, a fim de que criáSSemos

uma consciência clara, dos prú'bl��
mas nesta conjuntura.

..Ainda ôntem, falava em ll'lo-

I rianôpoli\.com úm prodútor d� fé·

cuIa e queixei-me amargamente
da falta de publicações mais' per
lllanentes', quer na Imprensa, 'qt!cr
em publicações especiali:l:adas qhc
infelizmente são raríssimas' entre

."

nós, que permital1\ orientar, os· re·
pre$entantes estaduais ou' federais

em assuntos do interesse dêssec,

produtores. Disse-nos que' a culpa
decorria em grande parte, da fal

ta de união. dos proprios interessa

dos e, sobretudo, da' falta de ini�.
dativa' da' manutenção ,dêsses. oro

gãos de publicidade, por "smtinL
ce" talvez.' Não lhes eusta' nada,

pelo muito que ganham. em pu-.
blicar, como "matéria paga". na

Imprensa de Santa Catarina, os as

suntos que dizem respeito a su::!

industria, . como ainda, nos jornais.
da Capital da República. E tive a

decepção de saber dêsse produtor
da fécula, que até para colher' aso'
sinaturas dos proprios interessados:'
era preciso implorar "pelo amor:
de Deus';' buscando habitualmente:

essas. assina turas a té o interior Jia
Estado.
"Devo declarar que depois

todo êsse ]no...�ento4 encetado em

ravôr da madeira, na Capital da

Repúblka, não 'recebemos sique!'
do Estado, um tele-

Cooperando com o comércio especializado de Santa Ca
tarina e na intenção de desonerá-lo de intermediários e

em alguns casos de onerosos frétes, temos o prazer de
informálo (5) que fomos nomeados, ou distribuidores ou

representantes, para êste Estado, das seguintes firmas:
MANUFATORA DE. BORRACHA "MOTOFLEX" Ltda.
-Produtos de Borracha; - INDUSTIÜA BRASILEIRA
DE AÇO S/A. - Filtros de O'leo "FRAM"; - META
LU'RGICA "PEÇAUTO" Ind, e Com, - Peças de Me-.
tal.s. Freio; � CIMAF - ClA. IND: E MERC. DE FER
RO�Parafusos e Porcas de aço; _ INDU'STRIAS FER
GUSON - Retentores de O'leo; - INDU'STRIAS NO
CAUTO LTDA: - Peças para automóveis e caminhões;

"

e DIVERSAS FA'BRICAS ALEMãS·,:_ Para importação
direta de ferramentas.
Para o próximo mês nossos viajantes estarão visitando
V(s). S(s)., iniciando um contato comercial que espera
mos seja o ponto de partida para permffirentes negócios,
donde estamos certos, advirão reais, mútuos e prof�cuo3
resultados.
De nossa parte, estamos empenhados em dotar Santa
Catarina de uma organização. modela:r que' honre. o ,nos
so comércio e' acima de tudo colabore efic<1z, honesta e

realmente para o seu progresso, levando aos seus legíti
n10S expoentes, os comerciantes, a n'ossa colaboração a

miga e comercial. Esta também a que pedimos e desde já
permitimo-nos poder contàr,
Neste énsejo, ao par dos' agradecimentos. pela acolhida
a presente, nossos protestos de alta: e distinta conside
ração, com af\ quais, somos'

atenciosamente
CIA. BLUMENAUENSE DE A"UTOMO'VEIS

Há duas dentir;ôes: a prime:·
l'a apresenta 20 dentes - denQ
minados de leit." - c, a segunda,
:32. E' grave êrro, de consequ;',n
cias funestas, pensarem os p'l.is
flue os dentes de leit.e t.êm impol'"
táncia secundária. por estarem
condenados a cair. Do bom esla
dI) dos dentes de leite dhpende

_

uma perfetia dentição permanen
te

Nrío se rlesG,ltide dos dente.�
de leite de .�eu filhinho. .

SNES.

leite na xicara. (assiâ1.a xie;ol.ra'
passará a ser uma llónra ou uma

ret,ompensa, em vez de castig:.>.

� Se a criança aceitar _ bem Ul;;�
x1Gara, mas s� recus�.r a tom�r
maís de' dtm,s ou trcs

l'or dia,

- O'PO'RTUNIOAOES
-------11 11-----

V E N D ,E .. S E

\orl'LVs�P!�P! .:Sp!:o .,na Praia de Camboriú, 11m terre- ocasiân, fadlitando-sc parte do pa

no com 29 metros de frente por gamento. - Informações: l'ua. 1

18 mts. de fundos, com uma casa de Setembro. IS!l;!.

de madeira. de lei,. pint.l).da, com. ---------.------

mz, recem construnãa, com 5·me-
"
\1:r: �Jj: n. !:

""
f �

tros de frente por '7' de' runüos, si- " iii li I!.I I: Ji ..

tuados próximo à propriedade de UM TERRENO no bairro di' !tOtl

Paulo BaieI. pava Seca, l'itimo para construção
Informações nesta. ciüadl', ã rua 10U. cmp,ego de capital. Tr"t.�r :,

s�� José, S2, ou em Itajaí, á r�a I
Rua 15. de Nav" !J75 ou rua Her

Tllucas, 112, com o seu proprre- matm Uerin[:, 4lHt. .

tário, Arnoldo Bittencourt. . _.��-------

Pt R D E li M S t
---...;._ _ __.____,---

PEÇAS FORD
L E G VT I MAS

Casa do Américano S. A.
11-

'

trm aro enm pneu marca "Pitcs

tonc" -- 65D-16. - li'avor cnt:re;a'f'

I ao sr. ltenllolrl s cnroeüer cm En-

1 !'ano. =- Gratifica.. se bcnl.

E�itais· !visos .. �onVOCaçObS I
fl--�----

COMERCIAL
.

. II
.

OPORTU't410ADE
A Empresa Auto Viação Fox Lt.da, comunica a quem II

possa interessar que está a venda a sua linha Circular. II
Er, caso haja interesse, serão vendidas também as demais li
Iínhas de Rio do Sul, Carú e Encruzilhada. l�

Os motivos da presente venda, de ordem r .!iknlar. \.,serão expostos aos interessados, que poderão OI �i. J' quais
quer informações na "Galeria da Moda" ou nos EsrrHó- iiirios da'Emprêsa, juntv ao Pôsto Fox.

.

Correspondência para ex. Postal n.o 171, Lajes ii
- Santa Catarina. li

A V I S O
; . "A IND, COM. HEUZU."NN WKEGE S. A., inl'l1;, !H;blieo
j para os dêvídos efeitos legais que fica terminantemente Vl'nilli-
do PESCAlt OU CAÇAR no açude e no terreno ('[11e fi eírcun
da, de sua propriedade, sitos no lugar POMl\'IERODE não se

responsabilizando pelo que possa acontecer aos tranSgl:essores.
.Prevíne ainda que Instituiu como guarda, o sr. RICHAHD

PROCHNO\V, o qual tem ordem expressa de fazer respeitar
os avisos nroíhítlves, distribuídos nos diferentes pontos de sua

propriedade" .

I
I
,

ARMAZEM PONTO CHie
SORTIMENTO COMPLETO' DE CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS _ CEREAIS

DE la. QUALIDADE - FRUTAS DIVER.8AS

--_ PREÇOS SEM COMPE'I'IDOR __
o

Rua 15 de Novembro, 486 - Telefone: 1 2 1 !)

Clinico Médica Hemeepotiec]
-- DR.MECESLAUSZANIAWSKY-

Médico do Hospital Nossa Senhõ.ra da Luz
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 2665

Residência: R. BÁRãO DO RIO BRANCO N. 529
C TI R 1 T I B A - PARANA'

Especialidade: lJOENÇAS NERVOSAS E MENTAlô
Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Manchas
Espinhas, etc. _ Glândulas. Falta de regras, Excesso, 1!'10-
res Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilidade, De
I!envol'vimento fiaico e mental. etc. - Doenças crônicas
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malaria crônica

----- Hemorroidas, etc. -_-
ATENÇAO: Consultas em Blumenau. nos dias 26 a. 3D de
----,;_- t...'\da mês, no HOTEL HOLETZ .----

Pequenos Industriais
Firma do Rio deseja comlH'al' quahptcr arUgo

própria para ser únicos distrilmirlorcs no Distrito
Pagamento á vistão

Cartas com ofertas para Caixa l'ostal, 50!H,
RIO. DE JANJsIIW.

em t:onb"
Fc!tm·;)l.

ulo ,Viaçã' as a
Atendendo ás necessidades e conveniencia dos srs. passageiros,
&. Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo hIH'al.'Íos ftoS
seus transportes coletivos, os quais. já' entraram em vigor e

que obedecerão ao seguinte:
PARTIDAS DE BLU1\1ENAIJ: <rUáriamcntel: I:i horas �-��

ónibus; 8 horas - limousine; 9 hOl'as - ouibu:;;; 13,aO - oni.·
bus; 15,30 onibus (via lbil'ama);

PARTIDAS DE RIO DO SIJJ,,; (diáriaHlcn{t·.): ;; hora§ ,,-«

onibus (via lbirama); 9 horas - onibus; 12 horas - ollilmS"
13 horas - limousine; 15 horas - onibus.

•

Sociedade Comercial Cafarinense Uda.

"(ASA BRUECKH·EIMER"
Rua 15 de Novembro - Defronte ao Hotel S, José

OE'ERECEMOS P:A.Rj\. PRONTA ENTREGA ENCERA
DOS PARA CAMINHÃO DE TODOS OS TAMANHOS
E MARCAS. -- ESTOQUE PERMANENTE DE ARTI
GOS PARA SAPATEIROS, SELEIROS, MARCINEI
ROS E ESTOFADORES. -. ANIAGEM � ALGODAO
EM PASTA � ARAMES.

PROCUREM NOSSOS PREÇOS E CONmçÕJ.;3

I •

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



t .

Total do nao exigível _,. '" ... t • "
•• ,.� -Cr$ 50.000�OOQ,OO·

.

'. .

AGENCIAS E ESCRITO'Ri08 NA S PRINCn»AISPRAÇAS DO ESTADO._'f<'
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEJR,O E CURITIBA

'

,Taxas de De pósitos
'

;

Depósitos a vista {sem límíte) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO.
,

DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de fi mêses 5,112%
Limite de 'Cr$ 2';)0.000,00 4,1/2%

'

Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de, Cr$ 5\)0.000,00 , 4% DEPo'srros l?,E-AVISO PRE'VIO
DEPO'SlTOS POPuLARES Aviso de 60 dias-

- "

, 4%
Limite de'Cr$ 100.000,00 5'lo Aviso de gO dias ,4, 1/2%
(Retiradas semanais ,Cr$ 2U.000,OO) AVISO de 120 diãs ,5% _/

CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL _..;.,-�
ABRA UMA CONTA NO «IN CO» E-PAGUE COM CHEQUE

,

���'����_j�!i;��,������������ ��. Ds . Nacões Unidas e a �içâo da Coréia
LONDRE:S, (B,N.::),) , __ Mr ,

la oasNações Unirlas que oncil','j "Não valorta a peca, pori-m

Eden, Jl;Iinistro do Exterior Bri- b na Coréia, constitue um I'.\fi conseguir esta, vitória da moratl

tâníco, falando por ocasião ,do ; o para milhões de SCi'C' 111:1-":>- da de inlernacional se coro ",,,

l':l,nqu�te da Associação das 1�:1.- r 08 de que o mundo -'apr('].I! ü ! �v('�' 'on103 qUI-1 sa.(>rifh:�ar O�j prín

�:t;es Untdns, rerertu-se ü 1i�:;.) ;\lt\lnln�, das UÇÕIJS tio pnR-:;;:.- ('!pios ip:nalrncntp :.,ngl'ado�') p··f.�.

r.ont.ida na Intervencâo das �;h- ti: Icdm; 011 homens 11 ... f'()nSefJ1,,�n'
da 1'<.'1-,; e firme. Refiro-me :,0

lendência de encararmos com or- cões Uníoaa no caso da agrcssào

1'(ulho excessivo nosso poderio ma- Cureana. Dnsse Mr-. Eden: "A" "O êxito da resI_osb il '-1g-,"',,-

ferial, ,como se bastasse isso para ,'.,wóes Unidas já demonstrar....

I ,'�o na Coréia constit.ue uma ;1'

provar que somos um povo supe-
EU') capacidade para agir. Ape- cao prática para mant er o re>

, E<:..r das diferenç;,.s prorundar p.'lto à ordem intt'.nacionaL ";P.

- ___,. - .....
- -

- - -

" r'" \ como iodos desejamos, conseg'.l'"

"I Ferfdas; Espl'Ilhas, ,Man- II qUe nxlstem entre o' seus Iol�"

I ,;,e a chegar B um acôrdo pU",.
II ehas, Ulceras e Reumatis- II j 5, conseguu mu.nLcst ar sua de

. � .
.

'\ cessar de tôgo, {. posslvel que
"I mo. II tm'mlnaçao c poder ps.ra, razcr

'I ELIXm DE NOGU"'mA li Cf,IU isto venhamos a'presenc:.lr

;,1
.... Ircnte a qualquer intento agre�'1

,Grande Depurativo li d
-

t i
uma mudança de rumo na hist.,i-

II do sangue ii \'0 e cmpreen er uma açao Ir-

l-ia tio mundo. na qual, pela pr-'·
-'----,------'----....,..---- � me contra a a,grcssiio. A ba.ndcl-

meíra vez, [I ação ínternaclo:i: 1
--------��------�------�--------���--�-------=----�

partes do,mundo. Os' grandes em

préstimos ou' donativos que fize

mos a outros' povos '[não foram

feitos espontaneamente. mas sírn
porque nos dtsseram que .teriamos
de fazê-los para alcançar dctormi

nados objetivos políticos.
O discurso do sr, bulles foi pro

nunciado durante o almoço reali

zado no Hospital Presbiteriano

nesta cidade, do qual ele e outros

membros de sua familia são g(>
ucr:JSQS benfeitores, por motivo da
calr-br-acão do ':Dia dos Fumiado

res ". O sr. Dulles foi apresentado
pelo sr. Richard L. Davies, dire

tor do Hosprtal- e presidente da

Permsalt Internafíonal Corpora.,
tíon, que é tambem' um grande
esl.udiosô dos probternas interna

cionais .

"As dificuldades que vimos en

frentando - explicou o sr. DuI

!es em --'seu discurso - resultam.

primordialmente, do fato de que.

agora. mais que nunca, exercem

pressão política homens que �Ú

pensam e só-agem de acordo com

concepções, puramente materialis
tas.

{

domina uma ter:;a-

t.ivcsse quase em chamas, de

pois, da assinatura, segunda
feira. dos acordos c<}l1tratuais
de Bonn, e terça do pacto de

criação do Exército Europeu,
cOIlcluido em Paris. Nada

Barreto Leite FiulO fpreender. Os russos ie seus

IP�r�njtidO
pela _POSição es.tra-

A
.

1 I
" subordinados comunistas ale- tégtca desfavoravel da cida-

.lU gar pe as ameaças que " . -

'

A'-'"
, .' � gam que essa trànsposíçao to- -de cercada, o que pare ,

russos e comunistas alemaes, , " 1
.' pográfica da Cortina' tle. Per- a espera tera de ser mais 011-

na zona or iental 'espalhavam ,

'

, ,'.

prodigamente, pelo radio' e 1'0 se destina a._ImpedIr, a ga.

pela imprensa, 'passa�em de .espioes e saco-
__;_ _

tadores ocidentais para a sua Dr. Aires Gonçalveszona. E' possível que haja' um
_ ADVOGADO-

exercito de espiões e sabota-
Resldencla e escritórIo:

dores' dernocráticós, esperan- _ BLUMENAU _
-do do lado de cá da divisa a Rna BrnsQD6. 95 . F'oo,,: U'7f

oportunídade de atravessá-la
para o lado oposto. Por, ora.

entretanto, 'o maior movimen
de leste' para

semanas, seria

a esta altura a

"O grande mal do comunismo

c as for(;ag nlarai� dfl opinFh)
mundial conscguir3.l1l parali:-;tv ::l.

j.r inciplo que envolve a nossa a

titude contr-arla ao rLlorno ele

milhares de ]'risioneiro,; {l<, guor -

ra chtcnses c corvn.uos contra H

�t:.1, vontade. Como nos olha.rh- ,"

E.' iossemos comprar um acór.t»

(�!:'�a natureza com f·Sp�ttl-:ll!.)
o:t:rccido pela entrega fl', 100. í;0\1

comuus de campa comunistas lc

va-los a ponta (]" Imiencta pelus

f'1,·(:'t' das N"t(;ões lJnidas'� '7'{.,

trajeto se c,oll1eleriam milhal'e'j

cif' fiuicidios; não POd-f'1110S

disso. entretanto, acont�c,=u
até agora, apesar, de idt!e no

"'" primeiro, dia os russos reco

meçaram a criar dificuldades
ao tráfego, sobretudo das pu
h'ulhas aliadas de poUciamen"
to militar. na auto-estrada 'de:
�erlim e Helmstedt. Por ,eh
, "quanto, segundo as informa

ções de ôntem, 'os ocupantes'
da zona oriental se estão li

mitando a limpar a frOlfteira'
com o territorio livre da Re-

'

pública Federál da Alemanha,
abrindo uma faixa de qui
nhentos métros de largura' ao

Um crime que vem reforçar
l'l'a necessida2le do Idivórcio
-(Alvarus de Oliveira) -

livre para l'ontrair nova:;

l1upCÍas. Entretanto, estava li-

A metrópole eontinúa em

polgada com o crime miste

rioso do Citroen Negro, o ne

buloso caso de Sacopan, la

deirazinha que se está toro

Havia um entrave, o rafl;IL

ra desquitado, Não estava

nando célebre, com o seu no

me ligado a crime-novela que
tanto ven1i custando a ser des

desvendado.

vre, sem ninguém para sua

companhia, selltimcl1talmentr:!
falando. Desejou contrair

Um11 das facetas desta te-

mairimonio com a moça num

úaís onde o divorcio é aceitiJ,
A familia da moça com cur-

50, neSBa faixll

construidos abrigos, trjnéhei�
ras e toda sorte de obstácu

los militares compatíveis ('um

il topograr'ia, o que parece'ria·
indicar que os russos preteri
dem construir a sua proprh
linha Maginot, que no caso

se ,chamarIa naturalmente li-'

Ilha 'S_l.alin, llaquele traçado,
Qual sej8 fi utilidade de

tàis 'obras, • se ninguem pre
-

tende começar uma guerra, é

o, que não se torna facil COiU-

lnentário que vem reforçar �t

necessidade de ser implanta
do no Brasil o divorcio.

Pode ser que no fim csti:l,

&uposição não seja a reaHd.1"

radas de razões, não consen

tiu. Que valeria um casamen ..

to destes que aqui dentro na

da representa? Que seguran-
ça teria a moça?

Desfez-se (I nOJ"ado, embo
ra ambos continuassem a se

amar ardcntenlentc, Surgiu
um outro candidato. A' moça
tenta esquecer o seu amor an

tigo. A familia pensa 110 me

lhor futl!l'o da jovem.
Se daí proveio o crime por

prepanidos, As,
ele Berlim' já. possuem,

riua vc;r., <IS .. inst.ruçõés, que

devem habituá-las a" cllfren

t:ll' C(\1:l1ql1cr nmC';:)'ç:l. dC'ntro

ilaiuralmcnte, do que; 'seja
,/
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QUARTA PA'GlNA
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!
UMA encantadora mãezínha - ...........-...;.....- .....- ......_--.;....----_..... 4.........._,

I�lou-nos, muito triste, do habtto

� Ih
I que seu filho, um menina de - J ,.,

s

;���a:;:�:�:�l'�,;�t:::::n:�i:-, - 'O,D,'gD ,:0' S- 'a's_:�m''8-8'_8"1'-I queís
de minha bolsa. Acho quo (j "

,aacClICDiIIICIIIICIC_C_aOCIIIIIICDlr.:.."'I a culpa é minha, pois eu sempre
o mandava tirar dinheiro, Mas

conselhavel fazê-lo, ainda ,qul�e�,e�le;,'���������������������E��rã������
-tome menoa de um litro diário.

'ida . Social
Olegario

Na encruzilhada silenciosa do destino
Quando as estrelas se multiplicam
Duas sombras errantes se encontram.

l\'Iariani)

A primeira falou "nasci de um beijo"
De luz, sou força, vida esplendor
Trago em mim toda a glória do desejo
Toda a anela do Universo, Eu sou o "Amor",

o mundo sinto examine a meus pés."
.Sou delírio." loucura.; E tu quem és?

Eu nasci da Iagrima sou flama
Do teu íncendío que devora".
Vivo dos olhol'J tristes de quem ama

Para os olhos nevoentos de quem chora,

Dizem, que ao mundo vim para ser boa
Para dar o meu sangue a quem me queira
Sou a "saudade" a tua companheira
Que punge, que consola, que perdôa.

-- Faz <1))<);1 na data
je a CXIlW, sra. d. Lea

Iarul, virtuosa espôsa
Curt Schoslaud.

{'�4.
.'l:oo __>$ WhN![N./iJ'_

desre

1 ... que, crn di!5tánc�a:,; curtas
o salmão é o peixe que nada
crvm mais velocidade,
2", que, a-pesar do espanto

:';0 progrc-so mecuníco do século
em CUl'110. ainda noexistem
Inundo cerca de 5,800 navios veCc

lcíros.

3 ... que. scgundo urna i-eee-i

te est'üística publicada, -nos Est?.
dos Unidos, consomem-se no

mundot inteiro cerca de 600 mi
lhões de alfinct('s por semana.

4, " que Napoleão Bonaparte

A quantidade

Il·----·�n

necessidades individuais da cri

ança e do resto .d03 alimentos d�
sua dieta, o leite contribui mais
para o bem estai' ela criança l!Io

II
. iiagora, ele o faz sem pedir-me, caso aerra outro. Mas .elé tem 2-

Que devo fazer?" penas sete; e'as suas' ordens ex-
- � -

plicam Q ato dele. E preciso :52.'"
A pr'Incipío, mãeztuha descon- llentar bem este fato, pOis nos

Bolada, voce mandava que 'l:C

tírasse o dinheiro da bolsa. A,;�-

Um plano ainda melhor sera

dar-lhe uma "mesada", As' crtan

ça::;_ com cinco anos já podem

ra, quando etc 'faz o que você
mandava. você chama a rsto de

parece que a cria.nça aímplcs
de aclioU' g,ué � serla, perder

roubo, Espcramos que não te-
nha usado esse ter-me ao falar
lha a rC3p�Ho, Ele ficaria, aera

duvida, tão confuso que na.i

compreendera sua atitude, Certa
mente' se voltaJia ('outra você,
pois ímediatamentc, compreen
deria a ,;;-;;úa. j.njustiça.

veiro, deixando a agua esfriar

gradualmente, até que caia
completamente fria sobre o

corpo. Esse jato deve �er rá-
pido.

'

. Quanto às variacões; do ba

nho, eada um tem a SU:;l pre
ferência e daí a série de �6i--

mais óü·menos dispel'idjo
ligadas ao banho quente,
maioria das vezes não 111

ínconveníentes nessas varía

ções. Pelo contrário, dão pra-'

OS NA.SCIDOS NESTA DATA
- Posauem fertil Inteligenc!a,
são slmpattcos, honestos. e di
namicos,' PosSUem ruult.iplas fa

culdades. para clenclas, filo'"o-
f' ti' art l'b

'

Nos-
mente,

ta. co opa, a r os I era.rs,

te dia podem nascer genioso Todos sabem que a mulher,

e to, não são contra-indicadas,
Alguns gostam de sais que ia-

gostavn imensamente de jogar

Curiosidades do mundo
xa drr-z ; e que () maior de tOt:,)�
os cstratcgtstas no campo cll
batalha aosolutumcnto não tira
11m g"fl�O á frente do tabolnlro
pois nunca passou de um joga
dor medlocru.

MR. GIG BUSiNESS

pela Broadway, A um canto te'"

.sua banca um vendedor d" i ,r,

nals, homem aborrecido fJ tri,t,p,

M1'. Big Buainess para <diante

(! le e diz. enquanto compra seu

jGrnal: -- "Keep .miling. boy'"
Seja. COl'ajeHio! Olhe pala mim:

Há oito· anos, eu vendia jorn'l.:s
como voce, E hoje. sou o reói·

drmte de um grande hust!

e extrema-
rnr.nte voraz ; qne Ct::l111e. cont i

nuadamente. dU!'aJttp todo o d'a

e a !1oitp: B 'lue. 1W et1paço de

:q 1I'-'!'fl'{, ,'Ol!iOlrJ" UlJIH quanU,
d�Hlr" dr lIlHf�tO:, lr:llHI fi rfl)JI�p
quatro ":e70p'..i a çnr.a(;ifi.f\rlf�
[;eu f'::;t,tlUla.gQ.
fi,

.. 'lue a

--- 1"50 não me consola'H se

I:'hor -- diz 1) vendedor dtl jo!'-
F'·lll1affo. no ".rfjuipnH�()
TrJllga. é lln!;. rIns mais cllrio�d"

urlo :-iÓ do O,·en tt(J I)acifico COlll)

dp, torIo " I11U!1'!O, poi" ora apa·
J'f�('{� ora desaparece no sBio da�

iiguas: quP C'.::isa ilha. enl 186.3,

nais, - Eu. há oito fino:). era

prc'.5idente de um grande trust!

x x x

SOBRE a praia dn Honolllh.

"nl UIll simples roehado, em (1.>.5 indígenas estão e;,;til'�tl(l

:188!'i cril lUl1R elevação com 50 ao sol e ouvem, com seu peque

Iuetros dr, 'lltul'll.. em 189,1 desa- no receptor pOl'tatil, a transmi,,

}ltlreeeu no mar, em 1896 surgiu �;,;) de unl concc'rto de Nuva

novamente com uma altura de Iorque,
3<; metros para desaparecer tre<' De repente, um delf.s diz:

anos depois; e que. finalmente - Esconde depressa o rece�-

l'essurgiu em 1927, elevando-,'e l
tOlo! Estão chegando individuos

atualmente a 118 metros acima I que vem filmar um document!,-

do nível do' llWX, t

Popul9r
JEAN NICOLINI

NOVO TESTE INDICADOR DA GRAVIDEZ
Df;is médicos da Faculdade de Medicina da Universida

de da California, acabam de descrever nos"Anais de Ciru:cg:a
e de Medicina Ocidentais", t,m simples, porém novo, teste
in�lcador de grav";'dez que não requer mais de alguns segun-
d W':;:@ dos :para ser posto em prática, enquanto
':C" �' ,

'Cc,

que os resultados são conhecidos 60 mi
nutos mais tarde, Segundo os menciona
dos facultativos, o gráu de exatidão é de

ordem dos 95 por cento a:proxinladamen
te. Esse método pode ser cmpregado cer

ca de três semanas mais cedo (IUe 05 on

tros testes utilizados, geralmente de or

dem biologica, e que utiliza coelhos, rãs
e ratos, Trata-se de mil teste cutanco com

, urna solução à base de leite proveniente
}ido seio de uma mulher grávida como lí
quido de prova, A aplicação desse teste
e dos màis simples, Por meio de um apa
relho especial e recentemente inventado,
o líquido é injetado na camada superficial

d;J pek do ;1ntc-bmço da paciente, o que provoca uma peque,
na erupção de meio-centímetro apI'oxhnadamellte, Em caso ds
grayide?, f'S�'l pequena inflamação não aumenta de diâmetro.
enquanto que se a llútlher não estiver grávida, o seu diâme
tro se veril duplicado ou mesmo triplkado em cerca de 30
minutes, enquanto que uma acentuada vermelhidão apare('e
€ persist.e durante cerca de uma hOl·a.

Além de sua rapidez, simplicidade e sua comodidade, o

emprego de tal teste se vê recomendado, pois constata ou não
a gravidez numa d"ta muito prematura, Oi que permite tom:al'
precauções pré-natais muitas semanas mais cedo, o que, aliás,
era permitido com os outros testes. •

,

!III

cla

,,,,,"

aliviar um corpo cansado, na
da melhor do que o banho
quente; seu efeito é exata
mente o oposto ao do frio: re
tira o sangue do cérebro (o'
que ajuda a conciliar o sono)
e da pele, concentrando-o no

aparelho digestivo. Por Isso

zem espuma e perfiímam; o

que torna o banho muito r�
pousante. Outros preferem es

peciais como jasmim; alfaze
ma, etc" sendo qualquer des
sas essencías.. muito agradá-_
veis especialmente durante o

-

{'
}

__;;""",_�-_._-- ... -

o banho quente limpa
'mais, eliminando esses depó-I I it E

'

,

! ; SI o�, ' um banho que repou-

r "sa, relaxa os músculos, sendo

não se aconselha tomar esse .verão.
banho depois' das refeiçõés. O uso do bicarbonato e do
O banho quente não é bom amido é também refrescante

para quem deseja manter fir- e amacia a pele, mantendo-a
mes os contornos e a energia, -a e perfeitamente limpa,
a graça, a lepidez das pessoas nutro meio com o mesmo fim

jovens, Para quem não .pcde é, adicionar à agua o suco' de

dispensar o- banho quente, ao dois ou três limões.
:o:- - - -- � - - -_.- � - - - - -

-_ .. _

·�"õ6lfffi(f'
. ,'Vollrath &. Stueber

,

En.carregam;.se dez .

ESCRITAS AVlJLSAS (mesmo atmzadas)
ABER'J?URAS E ENOERRAMENTOS DE ESCRla

. TAS .

...

.'.
.

REGISTROS DE FIRMAS
OONTRA'I'QS,

.

ÇõES DE CONTRATOS
� DISTRATOS ADm COMEROlAt8

DF.or;ARAçõ&S· UENDA r
.

LEGA,LJZAÇAO,DE LlVROS·OOMEBOIAIS, FJS.CAIS E DE EMPltEGADOS :'
.

Ganhe tempo e d.iIihelli:. eontiBJido 0::1 BelUl
"

, ·servi�os pOll,nósso intermédi()
.&oa 15 de.Noyembro, 642.· 1.0 Andar • Sala n.o G

'1'. • T I�Ef;1gf06�g�nc'fa�I)'''III'' III III

PEÇAS FORD
LEGITIMAS

Casa,do Americano H. A.

CONSELHOS DE BELEZA

MudãiiOçãr�d;â�AÇ,ie Ie
DR. PIRES

grave,

Para a mulher o essencial
" '

está na qualidade 'do sport a

escolher. Os sports violentos

lhe podem causar sérias doen
ças, especialmente do apare
lho genital.

Os sports indicados e não

perigosos são: ,0 atletismo le-

ve, as marchas,
as corridas, sem obstáculos, a

corda, a natação, o tenis, a

patinagem, o hipismo, e na

turahnente' 'a boa ginastica de

quarto e a dança artística, :.'it
mica, plástrca, etc.

rio sobre nussos costumes príml
tivos... ,."ipq�
NUM "biatrnt" (café) de Mar

sr.lha. o multo '1!!pI'Íflo e lembra

do atol' Raímu estava saborea.n-
os olhos começam a desinflamar
enquanto o ardor continua au

mento.ndo, mas agora sómente
na testa e queixo.
4,0 dia - A pele vae mudan I'do �e aspecto nos olhos, testa e

queIXO, Esses logagres já não sm

A '.substituição da epiderme
ve lha por outra nova é feita pc
lo que se a\hama "peelíng'" ou

seja pela apIícação de uma po
mada ou liquido cónlendo 'na

,ua 'formula corpos quimicos
c�lpazes de descamar a pele �ais

oorp.o o ácido salicilico, a resm'-

com alguns
�f'1igos, Um deleq aÍlrmava {'o

nhecer um hOtl:!.elh t-io gr�." I?

que pOdia acen�er seu charuto

li chama d" úm Jampeão dI' gás,
Ilaim\t deu de ombros,

-- Isso não é nada -- rlechrou

(11f:.!� _ __,_. Enl Paris. vi HIV- ,g:igante

pressionam mais quanto á do)',
Sómente na5 bochechas e "dou-einp., etc�

,

Relataremos adeante tudo qu � ble-menton': observe.--se uma sen
"e passa mp:lla pele �ujeita a sação um pouco desagradavel ce
e;::se ínteres'Sante processo de b(�· ardór,
lllza, desde o primeiro dia eH, 5,0 dia _ Toda pele está como

r;ue se faz a. aplicação até aque- que envernizada. Vê-se que per.
le em que a pele é substituidJ. to' dos olhos, nariz e'· boca ela
)Jor outra, nova.

ql1P, punI coçar H. ca.beça.

forçado li põr-s(' de juelD;0':l,

Cine Blumenau qúer despregar. Já não 'de sen�,e
1. dia) - Com o auxilio de a menor dôr,

6,0 dia - A ptile dá a imprp.,;
sâo de estar atravessada cm to

do dos os sentios por pequenas es

rosto, como por exemplo, em trias,
baixo dos olhos_ Esse é o loca I

mais comprimento ao busto"

UItf PEQUENO CONSELHO
Para dar beleza aos seus Cll.�

belos e facilitar o penteada" u

medeça-se com

li O J E - QUIN'l'A-FEIRA, às 20 horas - HOJE
Sessão premiada; apresentandó .JANE WYMAN (a estrela de
Belinda), KIRK DOUGLAS, GERTRUDE. LAWRENCE e

IIAlgemas de cristai'l
ARTIIUR KENNEDY, num romance enternecedor c humano:

Filme baseado na famllsa peça de TENESSE .WlhJ,IAMS, que
tanto sucesso obteve na Broadway, "ALGEMAS DE CRIS-
TAL" - Um filme colossal.

,

DURANTE A SESSÃO: Sõrleio dc Cr$ 1.000,00, dividirIas em

três prêmios: 1) de Cr$ 700,00; 2} de Cr$ 200,IHI e 3) de Cr$
100,00.

.

NOTA: ___: Os frequentadores, ao adquirirem os ingressos, re
ceberão um talão numerado, com o qual concorrerão aos pre
mios, Os.. premios serão sorteados todas as quintas-feiras en

tre as pessoas presentes, - nunca acumulando. - Preços de
costume.

1;m pincel apropriado passa-sll t.elta do. mvdelos - e das
tUf: de cinema é a julgar pelas'
cOl)sultas que ,re.cehem.os, ,0 eH,-.'

Ilho de toda mulher, Ora, a na

tureza raramente dá ás' inull�e
l�S; mesmo bonjta:;, esta silhueta:.
tão desejada,
Mas tudo ê ,passivaI,

'

r;ue haja fQl'ça
Qualquer mullier

uma leve camada do "peelin;;"
sobre uma pequena parte

n:anchas e ,pequenas rugas.

São esses' os fatos obsel'v:;Hh5 exectâ, J)S

7,0 dia - Do sétimo dia até
'que mais se inflam� ('om o tra

tamento. Durante o primeiro dia
o nono. a pele vae se despregan
do facilmente e em baixo nota

se perfeitamente uma superfície
ro'.Sada, livre de cravos, 8a.,1<,.<;,

sente-se um pequeno ardor e a

péle fiCa mais sensível, mesm:,

'ao tocar.
2,0 dia - Passa-se o pincel <,m

mais' algumas partes do rosto dE

l1referencia a tesb e o queixo,
Já a pele em baixo dos olhos' fi-

dia por dia, "numa
a, tratamento pelo

pele sujeita r;ga, para

"peeling", guida, Além disso, antes dos ':';(1
'anos, é possivel tenürr adqUirir
alguns cçntímétl."OS pOl'
ca ginastica, Deitada, no

o córpo bem esticado,' o

po�i,vel e\:>force-se por atin"õ
um ob�eto colo<tad0,i,.Pl'.rto
s�us: pés,
1\fas não tire as mãos do

gar, nem () tronco: prOCUre ano.>
gfr. o objeto com '�s pês, e.,ü
cando o corpo, sem tirá-lo do

lllgar. Repita todos os dias p-st"

'mais alta se souber manter-&e

sem dUvida, um des ótimos pm·'
oca um pouco vermelh". o a}'do.·

_ cessos paz'a sub'Stituír uma l)}le
aumenta, TIOJ.!!"se a impressão t:� veJha POi' outra nova.

-

NOTA: Os nossos leitor'3S

poderão solicitar qualquer: cons;,·
lho sohre o tratamento da na�e

LADISlAUALfAIATE
Vende Casimiras 3 T rapicais das mais afam
madas fábricas do País, pelos menores pre
cos da Cidade. - C onfeccão de ternos com·
t ,,'

apurado gosto, dispondo de pessoal habm-
fado na arte.

3,0 dia - Aplica-se o "peetil1g"
nas partes que ficam faltando, lCqnclul na ::ll. p:lg. '"tra {)

-----:----�------------_.. -

CIN.E SUSeH
11 O ;J ]); - QUINTA-FEUtA, às 20 lWras - HOJE
ROD CAMERON BONITA GRANVILLE - DON .cASTLE,

super. excitante filme

�'r.

,-rente

é:erdcio,
Há.· tambem . o nlovim6nt&· ';le·

suspensão, Pendure-se � bàn.d,eE-
l'a da 'Poda ou, a' unia

- ,

propositalmen te'Alfaiate LadIslàn l J,

frenteB
de Colon�a.

C!!l!1 sangue. ele fundou o impériO' du olso, mas nãº pode can- n;ant.endo-se bem erecta,quistar a mulhcl!' amada! Dantesça. luta �lltre ,lois anl1gos pelo
autor da. mesma.mulher! Acomp. Compl. NaçfQ.ij.al e ",PRO- gando 'bem. as' pern?�5.

. F�SSOR 'XOM" maravilhoso DesenhG colorido, de Tom e Alguns centim�tios maJs pJ- a�

�erry.,-l'reços de costume'.

!
,demo ser- adqúiric10s :por m<:h grampos e ficara surpreendiaa,NOTA: - Aso poltronas numeradas para o filme que vive mn

.

'.' ..

..• .. _

��:l corllção - "�ATA BORR�LHEIRA" ou "CIND:ERELA",
de truques na roupa, ponha a com a docllldade das ondas.

,Ja se encontram a ,venda, no Cme ,Busch, 'l.I,reu UX!'Ilq ,,,nh tll{U,<l!UUI-1Mn+U!O 1
..

_ "-;.4."'J'J�tff

aUA 15 DE NOVEMBRO, W. 588 á 596
-�--- BLUMENAU --;.--
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Vicc-Cal'-."lão C1ü",r.- de
pres - Bernardo Hering (Taba-

que explicarão as razões deasa jara,T,C.).
atrazo, do qual não temos a me- travando-se. entre joinviJenses (' DUPLAS: - (CAVALHEIROS)
nor- culna, b d

. A dcP 1u}nenauense;;, uetos renhídcs, JUan o Oapar-oüí c Raul Sch
Pretendia o Tabajara 'I'ents n� quats encontraram os as,;:,-, mid'lin' {T.C. Boavista} x Bor-

Clube levar a efeito o Ca.mpeo- tcntes : fartas emoções. nardo Hering' e Roland Otte
r.at.o Catminell$C ele T, riis, nos

� Superíor ao seu adversário; 'o ;'l'2bajara T .C. ).
ri as ,3 e 4 de lllaio--prórimo }:as. 'Tonis Clube Boavista ficou -de Venéedores: Armando e Raul
sado_ As dificuldades, como sem pósse do titulo máximo, quer na�. por 7 x 5, e ,6:x 3::
pre. apareceram €nI numero bas d'sputas dê simples, ou' de (�U- RESULTADO F1NAL:
tr.ntd elevado. A ,a<;;remiaçi\.)

--

Campeões Catarrnensas de Du-

r-lUmenau,en'Se. dirigiu convites I'< Caparetlí, Raul Schmídrirr-e Dar- r,as - Armando Caparellt e

0I1tr08 clubes de Eanta Catarina, cí CUQas, revelaram bom prena- l:�lU1.Schmidlin, do T.C. Boavís-

via aor publicado, com l:cfe:'cll
da ao Campeonato Eftta4ua[ !Íe

ele,jbgostfindicã'dotU!l�iõfl'ssi'oõãI"1
. ,. '" 'I' DentIstas c

E

Itoup,,av� N,.'arte Itl AlOlS PREISINGER I� Dentista Prato Ue.

I "cI cI
iS -- CO�I ZO ANOS DE C1..INICA S

no outro a O O r,·o s, Especialista em Dentaduras Anatomíeas

1=E -- PONTES EM ACRILiCO -- ;:
;;;1 Rua São Paulo N. 2938 --,ITOUPAVA SECA ==

ama- ções aos aficionados do pcból 10- e' ::
� hl, que encaram com ottrnrsu �

I i S
desfaz, para alegi-ía de seus fa!!$ l caractertstfcau 'inter",�- o certamem E�tr.l. promovido :H,' ;: ª

pclo
'

bem do esporte blurne- I «antes que apresenta, o emb.u,e
i
h ent.idade presidida pelo sr ii, ' ::

do dia fi promete muitas satíera-
'

Benjamin Margariúa. ! ê! DR. IVO MOSIMANN ª
_, -

=f =
... t Cirurgião-DentistA -

Sofreu mOdifjcaGõ8$ a ii Rua São �����:mA��A SECA I
tabela da IRtOeiO

'

Exlra I cm��G1,�OAD�'N�'!T�N i
�

Il�--'�· !" �� R" X
ª

e Tupy x·Palrnei�' i i.uOS�' , E
� �-;; f.:§pcdaIidadc em R.ad1og1·atia dentária nara :',�

Dia Z2/6/lJ3 -. Patmeírasx ª � qualquer exume médico .�,_�-� §
:;a1'1u::;' Renuux e Paysandú : Uua Brusquo ' �---,- Telefone. 1203 §
Dia G!7!52 - Gmmmy I �-

"''',''óÜ e C, Renaux .x 0-

I _

H. P R O B S T
I, I;;

� CIRURGIAO DENTlS'[�i §ª AO LADO DOS CORREIOS I': '1'i�I�EGJtAI'OS E

'"l>Y c CHeiO' Ren�:�'�i�:: I A' ALAMEDA RIO "RANe!) N, 8 ,;
s Me'dl'cosDia 2217/52 - Palmeiras x -

'C
}' .)llmpko e Tu!))' x Guaran:.'. ª _

-'--------------

� , D1Pl0m�oR;c�����S�:�d:�:��i� ��a��:�EIRA
_-_=' Clínica. Geral - Operações - Doenças da.li Criança•• Cllnlu

__e,pecializada. de Senhoras e Partos.

5=:==_
A;tcnde ehamados a qualquer hora

=-_
_

CONSULTO'RIO E RESIDENCIA: Rua Ir> de Novembro, 13113.

_

-na

-"--�"""""-II
feitos,

rln�l1ses· não {:O1111 [.;,CU.; � .e�l.aA.lllí»j.'

regularizados. Aí está (J �lUC d�::

vi�ional, terça-feira 11 noite, fi�'
COUl o carnet assim orgnníza-'
(lo i

" ,
,

8/6/52. - Guarany x Olim_�
pico -- Tupy x Carlos Renaux
e Pavsandú x Palmeiras.
,-

Dia 15/6/52 - Olímpico
-

-------------------------�E
-

como por exemplo r-o Lira 'I'enis 11) fisico .e técIÚCO, daí' terem a

Clube, de Florianópolis; ao Cíu- gr adado. totalmente suas, 'ap·.-':.- Clube Campeão Catacínenae fl�
;-,-> Náutico Marcilio Dias. de lt'l' sontações. 'I'erris - T.C. BOAVISTA DE
jaí : 'I'enis. Clube Boa Vista, de A turma, Tocal, formada por .IOINVILE.
JCim;ile; Tenis Clube 14 de J'u. Eernardo, Hertng, Rola nd- OUe .e Clube Vice-Campeão Catar-i
nho, de Lages e Tenis Clube'::e Armírn DisteI constítuíu-se num nense de ,Tenis - TABA.JABA
F'rusque. rival à altura. 'Estes três tcnístas ::'.C .. DE BLUMENAU,
Dada a premência de temp!),l.O:fel'eceram aos, joinviléhses ,'-: r,;�, ' Vê-,se, portanto. qiie uma única

{JS dirigentes do Tabajêl'a, l'flc/?,io-' ria resístencía.. baqueando ,no fi- v;tória' se ,registrçm a nosso la

',' i'0s de que nenhuma nal; pór contagens /honrosas. OS VOt", a de·'Roland:Otte, que supo-
[' '(';cciações tenisticas compal'e-, r�sultado's _ gerais -fo:F-<Im '0:,;-

'

.... u brilhantemente Raul Sehmi,

coasem ao ,campeonàto� silencio�l',. 'guintes! numa dos jogos _de silnc
nada dando 'ã; publicidade. qur;;r.- SThfPLES (CAVA:LHEffiOS) _

L à organização nas disputas� Bernardo Hering' resultados dJ campeom;t,:"
.Este o motivo prinCipal da. fal!;.'!, T.C.), x Armando,.Caparelli (,T. ,;� uns dias depois f01'am entre

eh noUciário a reSTJeito do ce!.'- ,C. Boavista) - Vencedor:' Ar- tliM à Liga Atlét:ca Blum!lns.t.

t' . .me barriga-verde d� tenis, ri'!- n�ando Caparelli, por 6 x 4-,c,:1} -:? --l":lEe, que tambcm ,natla, sabia a

r.do ,J. nossa reportágom p,n' 3. rl>speito !lo sua' realização. A <'ln-

1: ln dos altos dil'ig<;ntes do Tabr.,- Roland OUe {Tabája.fa' T;C. \ ,�iCiade {lo Ílr: - Renato Beniti> "jS

"BREVENIX"
"JUKI"
"NATlONAl" �::r=e-=-= !(: DR, mMc�.2I���!Rf�REIRA I ==�_Especialista em Doenças de Criança

CONSULTORIO; Floriano Peixoto, 38 - 1. andar
Fone: 1197

_ • RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar. _

� =

DOENÇAS
DR. CARVALHO

(Electrocarniografia)
Tratamento de neuroses _' (Psicoterapia)

Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) - Ao lado do Cine Busch

VENDAS AVISTA f A PRESTA(õES
, I

DISTR!BUIDORES �

DO CORAÇÃO
. IMPORTACÃO E COMÉRCIO

,

Blumenau - Curitiba _. - Joinvile
Preços especiais para Jevendedores -. -,"'-,

jara.
Para" cá "veio' apenas o Teuis

Ch;be Boavi'.:;t.a, de Joir.vile, e ,<'�

x: Raul Schmidlin (T.0. Boavis

ta) - Ve.ncedo!.':· Roland, ,úite,
por 4 x' 6, 6 li( 2 e 6 x 3.J
Armitn Distel ('I'abajara T,C, I'

X Dat'cí Cubas' (T.C. Boavill',tll

.)"! encamjnnou ii. ,i!'AC. circula.1'.

t;,:- rumores. agora. de que o cm'

teme não será COIlsioerado aí!

'pois a entidade
-

tenisi.it.a

<;1]5. o grcmio da Rua PiauÍ; Em
hora cont.asse com dois pa:l'Ud-

,CE ni9 .e elqueça·'!! r
PARA o CONCERTO-DO SEU RADIO 'S()' A OFICINAl

.

_
EXPRESSO

BLUMENAU-CURITmA
End. Teleg,.: "LIMOUSINES"

AGENCiA _:BLVM:ENAU

núa: 15'de'Nóvembro N.o 313 '

,l1'ONE,1002
PREÇO Cr$. 1115.00
AG.ÉNCIA CURITIBA

ADIO.FUR:I(E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA-
NAS E EUROPE'AS.

'

.

_ .PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS :NOVOS
"_" SERVIÇO RAPInO POR PREÇO MO'DlCO "_,,

Rua " de Setent,bro. 4 4. I
,
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INFORMAÇ;{,ES, FOLUET �S E OFE�T:AS CO�T�� ���i:fORES

...
-

-
-
-
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Após a reuniao, interpelado CONOIÇÕES DE VIDA DE
pela reportagem,

'

declarou ° -- PAULO
sr.: Rui Gomes de Almeida, RIO, 4 (Mer'id.) - O de- se preeíso equacioná-la
presidente da Federação das putado Paulo Sarasate," da dentro de novos e diferen-
Associações Comerciais: UDN do Ceará apresentou, tes preceitos legais.'
_. "O ministro Horacio La- . ,ontem, na Camara impor- Argumenta a seguir o' de-

fer é personalidade que mui- tante projeto de lei, peló pulado Paulo Sarasate que

qual fica prorrogada, P01' "está visto, porém, que. nem

I
C
..atarine.nse, o deputado Fran-

to nos merece e a quem admí- mais dois anos, a vigencíà ]101Ú'C alteracões suüstan- CISCO de Mascarenhas, que a-

ramos, S. Excía. abordou o da atual Lei do Inquilina- eíais no probiema d,a., habí-
t J t presentou um requerimento a

problema da retração de cré- o, us ificando a sua pro- tação, que continua a angus-

!
.

dito de maneira bastante va- posição, o representante tiar o povo, nem as condi- Casa; ,a_:ompanhado.: de farta

cearense assinala, de inicio, cões de vida da população

!
exposiçao de . motivos, sobre

ga, muito embora confesse os defeitos da Lei em vi; íllellloraram de modo a per- .
.

.

.

l haver mandado investigar as gor, que ainda é de emer- mifir a liberação, dos alu-

Coluna ,·Cato' II·ca. Iverdadeiras causas do mesmo genf'Ía, COlUO diversas .ou- gueís parcialmente congela-

1'6 d" b t
"

-

trns que ihe antecederam, dos, !leio artigo 30, .da lei ran IOS� anque e em�<�
1 problema. Tomei conhecímen- Foi votada no nressuposto vlgente": . .; -

� to de suas declarações nos de que, dentro do p1.'azo·{le Por essas e outras razões L. a'O
. Pre1Sidente '

.

11------- 1 vespertinos, e do teor destas, dois anos estabelecidos pa- que lnvoca, acha o deputa- "Homenagem .' .'

-------1\ 1 J' f t' t ra sua vigencla, a sítuacão <10 cearense que é fora de
d

.

G
A •

.

E' D
. deCexi

,

" Ir':RE.JA C."TOMCA E' GENUINA IGREJA DE CRISTO Iressa ta, como a o mcon es- '" �

e emlo uque e aXIQC!
a v criada pela crise de habita- duvida que se Impõe. a pror-

'

.

r·..•
.

..

° Fil110 de Deus fcito Homem, Jesus Cristo Nosso Se- I tavel
- que o ministro Lafer ções, no pais poderia a'pré'- rogação do periodo de vi· RIO DO SUL, 4 (DQ COl< do, também, por SI;!US strbal.ter-:

nhor, jamais quiz fazer da Bíblia a única fonte da Revela- I
e ninguem de responsabilfda- sentar-se sensivelmente lTIO- gencia da atual Lei de Jn- . .' .

.

�os nue o admiram muitíssí-
ção Divina, Ele não disse aos Seus Apóstolos: "Ide, eserc- dIJ neste pais pode negar _ é diflcarla, a ponto de tornar- quilinato, a fim de que, "ex- resporídente) - Anualmente, ,> ,

vei um livro e depois espalhai-o, sem notas nem .cornentu- pirando ela a 31 de dezern-: a pás�ag'�Ín do aniversário do mo como chefe e amigo sin-

I'l·OS". - Ao contrárto, lSo�sso Senhor ordenou: "IDE E EN- que o fenomeno da falta de -'�'
,

hro oroximo, não fiquem os Presidente do Duque de Ca- cero ,

SINAL A TODOS OS POVOS, BATIZANDO-OS EM NOME dinheiro e de paralisação dos inquilinos, em eonsequcn- _...
. '. '. .

DO PAI E DO FILHO E DO ESPIRITO SANTO". (Cf, E- estabelecimentos de crédito � RIO, 4 (Mer id.) - O Cen- ela, virtualmente desampa-
xras ,e festeJ��1l; com. um b:ll:- Especialmente convidados

vEangelhlOh sedgul1SC!O SM�' Mateus, caP16· 28, versol�161a6 20, cC' no observável em todo o Brasil,
tro do Comercio do Café ��o- radus", .' ,quete. onde �ao. faltam a.pet.l'<�'l·tomaremos parte- no banquete.

svange o e ao arcos. cap, ,versos o e . -. on- 'ou hnje o tipo sete a cento n tosos comestíve ís e var iad �

ferir, também. no Evangelho sego São Lucas, o cap. 24, ver- de norte a sul. -,

--- ----

----, ---.-
I .�.

. "'-

do Duque de Caxias, sendo

sos 44 a 47),' IESTUDO PARA O SR. GE- sessenta e seis cruzeiros os :bebldas.·
.

. ','

D t d f' 1 AUTORIDADE DA dez quilos. O mercado fU11- t Como em todos' os anos que após o banquete sera c-

eve ser acreseen a o que. 01 pe a
..'
'.

'

.
TULIO VARGAS

'

19"2' °
J

feiuado um baile com muita
IGREJA CATO'LICA que os LIvros da Bíblia Sagrada reco- . � cionou calmo. Em ambas as tambem em v aníversá-

beram o reconhecimento de sua dignidade de PALAVRA: A uma outra Indagação, re-
bolsas foram vendidas mil.' e rio do sr. Waldernar Bornhau- alegria,

INFALIVEL DE DEUS, e esta declaração da Igreja sómen- ',trucou o sr. Rui Gomes de Al-

te teve lugar muitos e muitos anos após a Ascenção de Nos., (Conclui na �a. p:l::-. tccra J) quinhentas sacas. seri será 'comemorado ,com um

so Senhor, - Se repararmos bem nos trechos dos Santos E- I . "-_--'- '-'-;_,_;_: grandioso banquete a realt-

�f����ll�O�;:�t�n�g�!;�d��t����m�o��lc�,���Asi�a�EWJI�� Estrondoso sucesso alcanç'ado .pelas. 'Bu'enas Ic:����
na séde. dO

..
'Duque de

IGB.EJA DE CRISTO: 1) Somente os católicos iniciam c t(n'-
-

�n�(�l�irl�od�adoa�so��Íf:sS�n��!\ai�z!;�do "E�ns��r�ad�r��: Dichas no monumental schow do Grêmio limará I rjOO���iit��;�ng�e��or����:a��
que I� sinal !lrónrio odes Cristãos. 2) Somente a Igreja Cató- ' ---- de primeiro organizador do

lica nrega a PCllitênda e o Jejum, como obrigatórios l.)anl RIO DO SUL, 4 (Do COl'-' Esporte Clubc Concordia c prc num ambiente alegre .DOS ba:nquete' ao
. Presidente do

todcs os Cristãos. 3) Sômente a Igreja Católica �rega a rc- respondente) - Algu de di- Gremio Aymará. pelas gentis l-ecordando momentos felizes
missão dos pecados em Nome de Cristo, isto é, somente Ela ferente e inesquecível acaba componentes do azul e bran- dos "tempos idos e vividos",' Duque, já organi:;:ou as listas.

perdõn. EM NOME DE.CRISTO, os pecadores arrependidos, d� ser proporcionado aos a�- co. Perfeitas ciganas, fidalgas ('
de adesÇies que se ·.encontram.

"Divulgação ASP - cx 5415, Rio ,de Janeiro" 'sociados e frequentadores do Em a noite de 31 de' n1aio, corteses, as buena ..dichas do em p�der duma comis.são in� rcspondente) - Acha-se en--

----------- ---o--- '-------'---------'-----.------------'-- quando penetramos na séd·� G
.

A
. . ,"

'
. "

remlO ymara percorrWl1l tegrada. por esposas de asso- trc nós, ha 'alguns dias,· o Co-
do Esporte Clube Concordi:,) as mesas, procurando com ('0.1'-

'

1 L'
o salão de dansas apresentav� tas ôe baralhos. desvendar "la dados' duquistas. roneI José AtanazlO c e 11. c

.um aspecto maravilhoso. 81.1erte" dos frequentadores do Gozando de justo e mere:.:i- Lemos, influente chefe poliU·

G d
.

d d d t Caprichosamente ornam<>n- E t Cl b C d'
.

L
.

d' g d'
- ran 85 y:;'ifle a es e sapa os p::;)J1a

.

� spor c 1.1 e oncor la, do. prestl'gio na grande e se111-·. co .em aJe.s, on e e ran e

- U
--

U _- tado, tendo uma giganfescn T
.

dcrmman o estas aprecia-
pre 'unI'da família. do "azul e prócer da União Democrá1:ica ,sempre que

,- barraca onde não faltava. o côes sobre o inesquedv'!l --

clássico tacho sobre uma 10- Shaw das Buena.s Dichas cio vermciho", o sr. Waldemur ,Nacional. c baslante cumnrv-:wn-

: SENHORAS,.CAVAlHEIROS E CRIANÇAS V. S. ENCONTRARA' â�e�l����V�s�edc�ed.]'aOr.salão na- Gremio Aymará, cometeri<1- Bornhausen será álvo dáS ma- I Ptoprietário' duma

mos uma grande injustiça si ;ores demonstrações de estim<1 'regiáo de terra.s com madeí-

- NA - I
Cartas de baralho serviam deixasselTios de realçar o;; es-

c .aml'zade ql'e l'11es serão tri-.' ras, entre <:IS localidades .de
.-

- c c enfeite ao teto e paredes forços da Da. Diva Ramos
'

=
- e f.llgumas palmeiras devid&- que ministrou as necessária� butadàs quando do transcurso :Warnow e Apiuna, no muni-

.

C P
:;: mente localizadas aumenta- lições q!le redundaram num de seu aniversario, Cipio de 111dai�l, o Coronel tante 0'5 ·i1ossos vólos de'_:feliz'

-

11 '.·�II·' L
"am a originalidade daqücl" t" d' I

b
- au C1lllC"O sucesso as clgani- Na qualidade . de Prefeito· Atan'azio ultimamente' vem estada entre· o povo om e

:::.
festa ídcalizad<J pelas incan- nhas

�
, '., '. . '

saveis genhorinhas do Gremlo
<. de Rio do Sul o sr. Waldemar sendo procurad? p_?r intCl.'cs- migo 'deste ,rincão sagratlo

.

_ Aymará. A C
'

A
' sados para aqulslçao de seus bençoado .por Deus.

� Rose-May, éI graciosa fUhi.
. (J ,,1'('11110 _ymara, tam- ---"----��_

= � llJ,ha do casaI' Téófilo-da. Ma-
bem as nossas felicitações pe-

= R 15 d
:: na Porto, foi a primeira a

la agradavel noitada artíst.i-
0_ 113 ... Novembro 415 B L U M E NAU

- ca com que brindou a sodç-
YIIiI _::. y �

.

f
- � I surgir

da barraca das ciganas, d d
.

I
.

A
� a e nOSll ense ,

em' '1, noite
:::

::;

13P!JreeendO logo depois, p.m cle 31 de maio p.p;
,

- Sempre novidades � VeJ'am os artigos exposlos em suas vUrinas �'. �����:('��i��� B;t�������l:éJ�I��= ve� si�·n��n����1�çk;l1·���-.a�'���
- -.

• :::: J.y Sehmldt, I-lJlma WJemcrs. destacadas como oresidente do ;
UJlIlIIllflllllllllllllllUllllUlIlllIUlllmmllllllUllllllllltlJllllllflJlII!IIlIlIUllIlIUlIIlIIIIIIWm 1I!1lI11l1ll1ll1llllliil Waltru� �chmid, Apoloni:1 Esporte Clube êoncordia foi I-----'---'-...;...

.

...;;....;..---- Gastaldl, Dllva PampIona, E.s- prodigo em gentileza.s· P,H'[I

I, fissemblé ia LeU is lativa do (s tado ���;!I;��:�*�;::�io�Yi ff�:�·�:%��i�:��1���:�i� ,i,.Costa, ,[;mete Pabst. Gutrllm agradecimentos.

I
Illg, Eloisa Cunha, Nilda H,,
erner, Wally Krieger c Ilse

�c ,,',apre eneonlram rhficul(h<l�o, Balungartcn,
'n;l intC'rprel<::H} dAS ICl.i.

semana passada, ocupou a tri

buna' do Poder . Legislativo

Ieaders do comercio se reuni- do as reclamações proceden
ram, na tarde de ontem, no tes de varies pontos do país,
gabinete do presidente da Fe- entregou ao ministro da Fa

deração das Associações Co- zenda e ao presidente do Ban

)1erciais, para examinar os co do Brasil. Em tais doeu

termos da entrevista concedi- mentos o comercio solicitou

da pelo ministro da Fazenda providencias contra a retração
sobre a retração do credito

1
do credito bancarlo e aceno

bancário. As declarações do tua que o dinheiro se tor

sr, Horacio Lafer foram toma- nara mercadoria rarissima nas

das como resposta aos oficios diversas praças do Interíor.

que recentemente o sr. Rui FALA O SR. RUI GOMES DE

,:;;....;----'----lt
RIO DO SIIL, 4 (Do Cúr-

!ln I! III!!1111" Ii Ii I! 1I111111111111111! 111111111J !l1I111I111U 11111111111 111111111' 1111111111' I!!!II! IIInIII!IlIil J IIIUlIIIIIIIIIIIIIII

sentido cJ(' perfo� o valim';f) trahn.
lho que o eX tinto DcpBrtBll1CI'[('

� (}ilS C\lunkipalidadcs prestara "'.

Goycrnanlcntal. at:u-

Prefeituras de Snnt;J CatRl'ina. fl

ricntando {JS seus titulares na jn

tcrpretçãll Qü:i leis. nas consultas.

sugC"itijcs etc ..

Friz.ou que a Asscnlbléia {!�tariH

Dr2sLRIl(1t.� unl grande serviço �QS

giqucirél RcJtu leu 11111 tclc'!:�ralnrt

ql�C recebera de CHçac!lJr. no (r,H�1
':.1 jnrnfllh.:1:1 Cid Gonzat!.a agl"[ld�
��i�l a ... hOI"';1ena;-!"(!I1R CJue a A$�iBln

�,léjn pre�itara ao jornal 1\ In1pren
!-ia. C!u::ndo d:l passRgem do seu 3l.o

nnivcrslrio de fundação.
O úll ii11fi oTndor d� IIor:l_ dn E�:;.

lI{'dicntc� foi o dC1Jutado udenist:.

".::cl5o Ramos Brrtnco. que após te·

PLANO DE RACIONAMf. ·tUO CORRETIVO DE lHE RGIA ELURICÃ, por motivo da estiagem rei....

mmie no Vale do Itajai, para o período de 4 a 8 de JUNHO de. 1952:'
.

G R U Po' G R U, P o II
Para B1UMENAU

Prcsidcncia: Protog'enes Vieira
Set"ref."rifl: Eloic!io Barbosa
CkldoJ'Í<"o Moreira
Ata: rtpro\�.r1cJn Rctn rctifica';ão
�otidl,i1(la pclo {!ep. BallÍa Bit
(eucourl.

Mi\Tlmf:\ DO 1';Xi'E!JmNTL

Mensa:;cllI
::.andQ o re('chÍlllcnto ele Unl p2di3Q or'2:é1os executivos Jl1unicipab-, se

rlc informaçõcs do dep. Wilmar Or- envias,"c aos Prefeito� d05 dh'crs'1s

lando Dias; l'vlcllEngcln Gov�rna- nlt!nicipiQs catarinense, tllna cópin
Inental comunicando sansão de leIs da ;;:ugcstão apresentada pela D1-

aprcnradns pelo Assenlbléia Le··i.�l:'- 'rctorja. dnS 1\1.unicipalidades de 1\11-

livn� feIcgr<luHl do rJePlltad�':::> r-.;� .... nas G{·rpi:..,., ern referência a diR
reu n;1lno�. Prc�;idr.nfe da Call:l�!'3 1t'ihl1ir:f"I') r. �)l>lj{'�ÇàD do Ilnpm..;l,}-

···"Clt

() às ü 'horas
6 às 12 horas

J 2 às 13 horas
13 às 24 horas

Para 'o Bairro da GAR
CIA (da ponte Tendni.
até o fina)),
!TAlAI e BRUSQUE:

Hpl2l�\.r!� ;lt�-, T�rf;!iiftentr� Getuliu \';.;!-_ rt :.tpn
... ·,€'ntcr UJlI rC'1uprhJl.-:ntfJ ;:)f��:,'

gas, n� S�Hll(J.(, rIe .}ler rClI.;til:hf!h�!'i- 1

�p. scnU(.)o. No cntr-eL.8nlo,. illcllrlf'U

(�� o bervl�'r) rle S::l.l\(l� do Porto d".:' 'riO �par'e dt:J dep. .Jo.[l:o Jo�é di.' no, fn'itlnc]u ue (!uê.llqucr parte do
San Franclsco do Sul, pleiteado II Souza C:'l.llrt11. que d�clarrJU . .R r11[\- pais, para enirRr em território ca

pelo deputado Francisco de Mas_ léria escap,n'a � alçada do PoceI' t�rinense de':crá, obrigatorianv2nte.

eareJ,l�aS, representante daquele Le:(islat:vo c dcverifl �cr cn�and- vir ?comp"nl1'ldo de f'.test'ldO de -;3-

n�umcIPIO: telcgrama da Presidén- I nhada a Coosult'ldcria Juridk" <I" .. idade. p"ssado pelo serviço C01'-
f,I.!U agencia de São Paulo, a fa

CHl da República: oficio do sr. Nil- 1 Est;tdo. que nela dada andan1cnt� re;';11oildentc do Estadó de orig�lit, ;'(\1" do delegado regional

to� M�fra, chefe do Scrviço Ta-: sl'guro c efi�"z, que certifique não serem os ,'1ni- C':iariça ela 5,a Rc",'iiio eum

qUigrafiCO da A"semhléia Legisla- I
1iva,

'" <c�uir. o dep. .Jo,io Jos:, d" moi", nem os rebanhos dc onde
I na. capitnl paulist-J a.

Souza Cabral d'ssc que () R<·"unlr· prw:cilcl1l. portadol'cs de enfermi-
HORA no EXl'EIHENTg I roca]j7a�o pelo ��u cole�a ,;�' b��- r,ades Icpizootiasl contagiosas, nl). '

,'j,' d� um milhiln d"

O dcputaclo pcrrepista, líder

de! cada, clcp, Mascarenh;;", escôpaV;l taclarncnt<:! de febre aftosa: aos ;n- 1 f'"rrl pag,Illlpnto dr' contríhui

�ua, 1_Janeada, sr, Cassio Medeiros. n alçaria da Assemblcia, mas quc. fratares - pr,oprietários ou condu-I ((,1.5 d,wid;LS a cinco ínstituiç{,i.:�'
Jusllflcou, �nl brilhantes palavras, " soubera ele debatê-lo de manci:::-;::l t('rcs - do dJsposto no art. 1.0 se-

I
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. . .

f
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d ,_

\UH. requenmento de sua autori"3.,) elevada, visando atndliar a adh\i .. rRo inlpostas multas. peJas autori-
(. � nS315 enClfl, a ln",nne-Hl c ��11:."�

pedmdo o registro cm ata, de u:., nistração dos Pr�feit"s c"tarin,,"-' dades competentes. dc Cril: 2,000.00
' te, Grosso e nove de São P'J.U-

voto de congratulaçõcs pela pa3S3- ses. que nem sempre é faeil e qu;::o- (Conclui na 2.a pagina letra hi I"
gcm do nono aniversario de fund'l
cão. do conceituado jornal A Na.
\';io, de Blumenau, orgão dos Diã
rios Associados, dirigido pelo cre

denciado jornalista Mauricio Xa
"ier�

A horncn!'!.gcln �() jornal A Naç5u.
r"querida pelo dcp. CasiQ Medci
TOS, nlcrecet.t a aprovação unânimf'
do plenário. que sempre soubO! re

('nnheccr o villõr da Irnpren�a no

�·eio da coletividade c- das atlvid.:
des llUn1ana!'i.
O primeiro oradm' inscrito. Ioi

" dep. pctebisla Braz Joaquim .".1-
'-CS. que apresentou a Cas:1. urn.;.:t

ifldicaç5�J no sentido de QHe se ...

,ium cm'jado" (la Ministro dI! Via
<:;10 e Obra, Públicas e lW Qiref,,,!'
Geral rios Corri'ios e Tclégr�fo';.
1111 Rio de ,Tanciro, tcIegralnas. �n

\cilrecenr]o ÇJ neces�ir.ladc d� �er

in�talada!ln dislrit'J de tt.'1qll",
. lHUnH.�lplO ,fie 8-rU:5quc:, unI p'J�tn
t!C corn!io OU lima ílbel\('i,� pf);"ital

Q orador seguinte. roi' (l tj"p
'}"rancisco de Mascarenhas. que te

c�u longas I c ben'l fundanlent;j,:hl�

consideraçÕes em tôrno da lact:

na deixada
�

na administraçãn de

todas as Prel"cituras Municípais
e'-"11 a extinção do Depat'tanwnt<�
d;y; Ml111[eipoHfladE�. que tão relê

l:.ante,; �e:rv,h;o5 pre�t(tra. rpl:!!!rln
el' I fU!1(,,�!J!1gnleI1tfJ, (�(HllO valiosa
f(mte de çOIlsulta. COUlO Prefeito
(k :'150 'fi'1':111(";'('0 (1(1 Snl, o d"p,
!."l'.allt:ls ..·ü d.� l\1HSt�arcnhas c1iRse ter

·�j�:.(·i)(�i<"t dt: :l.tcstndfJ de �anidadp

f� PTC_lPr:'déne:;t: todn (1 garlo buvi ..

F.rO, ·1 (Merirllo!13l) �- O mi.!
. .'

I
n",tro tia Fazenda. auLorizou ti'

Banco !.lo Brasil. a depositar em

Data
e

.

Horário

" Dia 5 • s.a ferra:
I) às fi horas
6· às 12 horas

12 às 17 ho'ras'
1 7 às 23 horas·
23 às 24' horas

Dia 6 � 6. a feira:
(I às fi horas

.

6 às 12 horas
12 às 18 horas
18 às 24 horas

Have!';) só Luz
Haverá LlIz e Força
Desligado. .

:l'Iaverá s6 Luz
Hi:lvcrú ,Luz' e.. Força-

: fi horas
,12 horas

12 às l7 horas
17 às '23 horas

Das 23 'às' 24 horas'

Día 5 - s.a feira:
o às 6 horas
6 às' 12 horas

12 ilS ,16 horas
l fi ;'Js 21 horns

---�.--�---�_.__._------_.--,--

Haverá Luz' e
.

r'orça
Desligado
Haverá Luz e Força
Haverá só Luz

o Ouaraná Champagne da

AN·TARCTIC:À
..

De maior consumo enl Iodo o Brasil Diao 7 - Sábado:
Das O às 6 horas
Das (j às 12 horas
Da!) 1 2 às 17 horas
Das 17 ilS 23 horas
Das 23 às 24 horas

Dia 8 - Domingo:
Das' O às 6 horas
Da� 6 às 12 horas
Das. 12 às 18 horas
Das 11} às 24 horas

: ,

110 Varejo Cr$ 1,50
HDyerá só Lu<;
Haverá Luz e li'o'rça

'-Desli�ado
.

.' Haverá só L Ui!:

Haverá, Luz e. FOE';a,

(l es I) horas
6 às 12 horas'

12 ás 17 horas
17 às 23 horas
.23 às 24 horas

Dia 7 ft Sábado;
{) às
« às 12 1101'fl1;

12 às 1H horas
13 às 21 !Juras'

A.
Haverá Luz' e Força
Haverá só ,Luz
Haverá Luz e Força
''lIaverá só LuzCervejaria Catarinense S.

JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




