
LONDRES, 2 (UP)
A Ford Motor Company
anunciou reduções nos

preços de automoveis,
eamínhões e tratores, de

cento para 'o n Ordem Do V � queíro I
Assis CIIATEAUBRIAND ----�-

C_lLD_lS Df) .'/!J�)" dlJ'íY'lJf., de invpvoviso' ao l,r�si�
lJv ��}{'J pnJ,I''iulO �lf..;)ttf! Vuryu� c out ras {JC8!5un,
__ .1 OJ'{(III do VOliJl(liO ('()tlj'f'" gradas a scglllntc �tl,ui(Jçiio. U,!'"

aqui T('�lI'm_i71!O":
_

Senhores PI'e,-jdenk e VH",-

Pl�sidente da Rt'públk�, ,í\l!n:-'
trc da Edu<:açiio, Go\'ermtdon.3
da Bah'a. ::::'tS;1.·g'i:h.' .•\k:;;oas. T!;·

f;ran!.lc do NOl'1c C�ar;i e pia' �

Dr. C;Olll€S I\1;,ranhão, i-eprv

,...;(..nti.:nte 'do goven.1Ullol üe P "t-·

nurnbuco. Prefcito8 baianf',;, Se

nhoras e 5f.�nh()1'�;-:: - En nfin

I
deveria falar hoje, 't tarde, ��1)
("jJtlas de CIpÓ. ])('1 -intc c_" ".

l;,_'slumhr ant e 1�(ln\'(JC:lf;,Jo de -'-'1-

qt eiros, Mu's (J tle!;tilli) fuí t1lJj,,·

c:;;,{ conosco Ele nos ;lríy.l t,· ....

labsra cáj'J" do Gr;íL'- .M�AI·'
h Ordem do V[HI'''·)1'O. sr. 11 IUh'

c-ser- {�fln\l)os. r�ti.rlo alj cm ",lai.·,

xo, em Conquis;,ll. por um fl('j

(If'n�-c no �]l..ttonloypl qu(' o cor.....

rlr....zia de Dores de Induhi il C��

Na- pou'e h V onSI-ço-es duu'" ,""as quanto "I redondeza de Canllâo:;. No,,·

O :fi e "'I U�I .fi ,50) (}riio-l\re�t rc foi a qllP.[ll: ,('I'_';, U _
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_ii I vaqueiros tio I:rafll, Vll'. IniCIO:

à situacão do operariado brasileiro :��:i;���f�,'�/;,i�:;::\:i����;
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djpl"'1n�. ('raehás" tl:ance)l:1.�,ENTIDADES DE CLASSE N AO FORAl\1 A!]\:DA FIUAD1\ S A CONFEnERA(_'j,O IN-
1 c,jlf'nq1IC .." rncss COIr' ,mllüql_csTERNA ClONAI, DE SINJ)l{'ATOS l,nn:n;s

_ r-o preside:1tf' 'da Rq. ·�lllica. no
BERLIM, 2 (UP) - ° fato dical Democrática. Há rnais de . s;, encontra no Senado, na? 'llin:"ll'o (la Eduf':.(:ão I· ao U'l

de entidades operarias brasi- um ano o presidente Getulio; houve qualquer solucúo posi- vrrnador 03 Bnhhl, N:',ia penaloiras não terem !Jodido, até Vargas encaminhou ao Can-I iiva. Na atu::d. rel.l!1�[lo elo

�on-l
ítz- tanto O� ;,,:11(:) (1:.1'1<10" t!;J

agora, ratificar suas filiações grosso de seu pais ua rnensa- s;:,'1110 Geral (10. CI;:;I.:.. fOI as-
(;l'iio-M",lrf' Ih OJ'Iem do vn)unto ii Confcderaçâo Interna- gem que sugeria fosse penl1i-l siualada es�a slt'_!açao. Desse
cueiro nuaní.o 1 inn�l'{'r:ldo ��'t'ion:1l dos Sindicatos Livres tida a filiação, Apesur da a- modo _li ddJb.el'a�'ao da Conte- :;,a �1l5'�nci!'. n('sl<' mcmentc,continúa dando como resulta- : provação !lela Càrnara dos De- ,deraçao Nacional �os Traba-
,'Ill CaJ'J";i ti" '.;·põ.do, a incompreensão entre O" pulados e [.5 nottcias de que Ilhadol'c<; da Industr-ia da Con-
()".'.I ji'l'n1v'isco CaIl1-díri t d C
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! teve a melhor <:lcolhida, éll'en-
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EM PODER DE PEREIRA LIMA FOf ENCON'I'RADc\ UMA tá vi\'clJdo 1I;n<1 h01'd cruebl PARIS, 2 (UP) - O g:\-

"'\VINCHESTER"
. em flue' n:lo :-o(le hav�'r j)0- binele �'l'ancps i'(,11l1iu-sc. pa-
�içô(_') dúbla�.- 1'3. d�liberar se clt::\'c tentar

"ln'\��unente l('var au xadrez ()

ehefe comuni"�H Jm:oues Du
------------ ---_

el(',-" ou �e dc'vc desi.-.;tir de io-
da àf'iio conb':-t aquPle. A de
cisão da Cône de Apelação,
segundo <J qual Duelos só po
dC1'á ser nrocessado se a As
sembléia -Nllcional suspender
sua imunidade parlamentar,
desorganizou toda a campanhn
do go\"frno ('otura os con1U
nista". E' O" ministros se mos

tram francamen1e aborrecido;:.

Oiretoc: MAURIC10 XAVlEJ&
...

BLUMENAU, (Sta, Oata.rína) - Quinta-feira 3 de

JULHO DE 1957. - - - N ..
Elld, Tel.: "NAÇAO"
CaL" Postal, 38

1 dr, liojt:. l;UflO,'j rjt)Jlo,n r-, r; ( (T

f-raioS: JI'f ln: r 1"(1 HC({ rIO i ,O [1lij-
C�I,!Í, A CCt"iJJ:OH)I'! tec(; l,/!II' ,lI
'd01U:U d ; um« {U:" u-t« (J!it'uru
ao �ld !lOille da GI'âo·,.:Ur. ..«t rc, ,)

kl, _1�8is C1Hlfe�utlJ}'l.alld. U (/Ii'

PRETENDIAM OS COMUNISTAS NO RIO REALI A,

,

MANIFESTA ((JES HOSTrS AO SR. DEAN ACHESO, .

.

,

Apreendeu a policia um caixão mortuário
prendeu diversos elementos vermelhos
ébegada do Secrefário de E s f a d o a

e

A

VARREU UM FURACÃO
O NORTE DO

A em.PA
ANTE O

ARICA, 2 CUP) - Verda
deiro furacão varreu, duran
te 24 horas. o norte do Chi
le. : levantando núvens de a
n!ia. destruindo as safras e

interrompendo as comuníca-

griculturD d.:".� N::.cões Unid'!'i iF'AO,
prestou auxilio decisivo no eonlba
te .. 1") fl:.r�eio. N::! fotOgl"?fi:J, urn

entolllologistR dos Est::dos Unidos
e outro do P:':f"!uistão exmninanl ga�
Ia'lhotos ·nol·tos no d<'serto do PR
qlll.stão. - ,FOTO ONU).

RIO, 2 \Meridional)
Telegrama de São Paulo
diz que, deDois ele ":lI'jOS
dias de es(;arumuças, COIll
reduzido grupo, entregou
se à orisão, nas imediacües
da' cidade de Cunha. o Ias
cinora Pereira Lima, apOll
tado conJO o cabeca do Sdll

grento motim dó presidio
de Anchieta. A. I)risão do

bandoleiro de\-e-se êI Ul1la
contra-marcha do Secreiári(l
de Segurança de São Pau
lo que, depois de detenni
nar a retirada de todos os

contingentes militares d,l
área infestada nelos rema
nescentes evadidos daquele
presidia. mandou colocar
um refol'!;'o l101kial na ci
dade de Cunha, em cujas
matas circlln .... jsinhas Perei
ra Lima fôra casualmente
localizado.
Sem, resistência. Pereira

Lima entregou-se aq grupo
militar, comandado pelo
major PelciTo Silva Neto, ]<;,n
poder do c"beca do motim
foi encontrada UI11<1 "'i\'in
e11ester''" e...n1 50 tiras e- u
ma bala agúlha. Negou ql1e
fosse ele Q chefe dll Hlo..-i
mento. il�lse\'entl1do q U:c a

rebelião eclodiu intempc!'ti
vamente. envolvepclo todos
os companheiros de prisão. .

LONDRES, 2 (UP) - O
radJO-oDerador da Chnnce1aria
bl'itànica William Marf'hal1
acusado de ter !,assado in;'nr
mações secretas à embaiXada
russa, negou. hoje. perante (I

Juiz. !OU3 C'uha. Perguntado
se confessava- o crime. lHars
hall l'csnondeu que não. Seu
julgamei'ltü está marcado para
qL\urta-feira.

---�----------- -

TOMARAM POSSE NO
TRIBUNAl. D E CONIAS

Viagens rúpid:'1S
�.(\ no

EXPRESSO ANDORINHA

e scgurf!S

RJO. :; (;VleriJ.) --- Fcrall,
CI11Dossados na Dre.sidp'H�in e
na -"lce-presidênêia do Tribu
nal de Contas, os ministro,,"
Armando Sal11l)aio e Cunh3
Vasconcelos. eÍeitos para o

periodo de 1.fJ52-53,e.ttjculavanl sua fuga e qUl' '-"..=

ria, tal \·üz. as meSJ1laE pl'Opl>l'
(:ÔtS da rt!hclião hu.. ·j(h"1 na lJ!'!,_i
dó Anchieta. O autor da t:ÍJ.)'t� ..

é um prC'.3idi<.Íl·jo que (Jcnunci�,u
·('om �l.!guns poh11€.nnres� o 1j1a_
.

n" traçado pelo Chefe do

um

�( ;] vigili! n�i"l " as l·(!··if.:t�l:; ..

!Jeciais e:-;t.abclec'das pC}'l r"!!!
nl} lrf'c;i1o. dC}Joi6 da �la-'núr:ç.� i

lc.i1 a atn.tyés a cal ta anônjnl�

erido novo
de operações

Sil

VIDe

1111:

ecanlsmo
ladaschegôram ii

negociações de paz
Novamenfe 'adiados

acordo as

-Coréia

t�:.d_'-H:i fil(!di'Jus e�peciais que
nllt';'H111 h adIlljnisb'ação
presidio, sustar o gOlpe .. A ill,
llúrtnnte denúncia ('r��'B F".·:i
t/.meia da. polvül'!\ e do e3tQP r'
pa] ,1, o fabrico de bombas. ,'1',

na

Fixa�as normas para controlar
a su�stituíÇàO �D �apel·moeda

CRIAÇÃO DE CAIX.1.S ESPECIAIS N:\S DELEGACIAS
REGIONAIS DO MINISTERlO DA. FAZENDA - CRITJs'
mo DE R.ECOLHIMENTO EM DIYERRAS :REGIÕES

- - - DO. PAI'S - - --

RIO, 2 (Merid.) - o mi-
1
nas Gerais 40 milhões; São

nistJ'o da Fazenda dirigiu cir-l Paulo e Rio Grande do 1:>u1 50
cuIa!' às Delegacias Fiscais milhões.

.

.

do Tesouro Nacional reco- REMESSAS
mendando seiam nelas cria- As remessas "elas Delega-
das as caixas -e.3peciais, "Cai- (Conclue na 2.a -p.ga'j lNra 13)
xas de Notas Novas Para Suo,
bstituição" e "Caixas de Notas
Substituidas", tendo em vista
11 necessidade da substjtuição
do papel moeda e respectivo
controle, Nessa circular foi
recomendada para essas cai
xas a d(1tação de modelos

L�XlltlY9
11l1tl-àeld'J
co,ntrª a�

azias. Aç1!.o
luave e dura
<ion:ra. Sem
n.bol' e lÍl!.Q
adfltrin;ente,

,Manifesfacão de
.

à !cnhora Eva
apoio
Penm

UIlI prflo;/Y(" do.

U!t UC06 Ilf CACAU XUiffi SiA

BFENOS AIRES. 2 (LP'}

,-
:\ C<mfederação Geral do

Tl'!'bulho ol'd(�notl DHra sexta
lei!':, uma suspensãõ gerul das
dti ·.;idade". das três da tarde

I uié �l mda noite. Isso para que
os empregadus e operarias pos
:"am t:QJ11,!1aJ'ccer a uma grande
manifestaçiio no Luna Park,
em apoio ao projeto que l11an�
Ué! lcyantar monumentos à se�
!lhr:mi E\'a PerO!L

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caminhões

ors 16U,00
ces 60,00
CrS 3.50

\'oe'l.;iio aberta e irr-esistivel e " Não conheço, ','ir. Presiden;."!,
:{I rt.âo. C!on10 o seu oncio e fi brasileiros mais dignos .de nos

arte de vaqueiro, no interior 0s sa admiração ao lado do handcl

illÍr,él3 Get·"is. Supre ,.1e pa r-e :> rz.nte paulista e cio gaucho, dt

rC13 rt ir.;:3uficicncia ele certos j u i- Iatador-es ,la fronteira mer-ídíe
:t:l__'S. ('01110 11H�l'O p8s' ...:at..pmpo. (�u nat, e do seringueiro arnazôntco

�'pj', corno f::1�: palavrns CrUZd quanto O vaqueiro das caatíngas
(E:--lS. li�J(� e UIH a.n imal te]ÚI'�C0, do nosso interior. Taine reputa
um C:1hrB da, peatc, uma OU':;:! va Byron o assunto ma.ís ínten

('via selva rala, a naturc�,a <;;) da organização inglesa. O Vf!.·

[113 is vulplna que con!1el]oo Ii'cH.:l queiro não será o personager:.l
e m" r". i"f:nLo o cOI'<lGão '.le de menor intensida!de da. sOCt'-'

j que é c,·ac1. Como �onhava " (!ade brasileira. Quanto mais

U J t �l':io-?,[estj'(� Franci·3GO de C&lE- coabitamos com ele� corn a su�

I,' ]'0;'; ('om '�st(' batismo ele f,,;:;::, selvagem grandeza, conl a sua

1
n::J_ t.;1rdc- d�:. hoje. COlll O'� jagl1n� virginal inocencia, mais scni:i�

! 'os de Canudos e os cabr:1.s ;:h 11,05 a flor ainda em hotão d�

, Gel'f'l11oabo, aqui 1'l'eSclüP's! um genio que se destina a. dar

As joia� que entregamos aqui fortes coÍ'.;;as a este país .

:'ns quatro conderoro,dos da O:., O vaqueiro de Mina;;, Goi&;.

1 di'l'l, s1'>o 1,rcc'osi'dadc5 das oE· 1/rato Grosso, do alto Nordes: e

"
ciml? e do no1"."O almoxarifad'J. até o Piauí e ',lo haixo NOl'(ksie

I

1111 JcqlJie e Pajehü de Flore". até a Babia, é um só person,l-
Censti{uptn �i, contrib1Jição p:(�nl. :&1:a.Cj o que maravilha •.

�f'crl·i_á rio d8 /.�rlcultnl'a (lUe na variedade 'das suas l'OU-

�'{)""JP1'_QO d!� _Perrvtnlbucoo u!".: 11:1f::-'�IlS. no colorido infinito (h.�'';

I ':""'LS ;I,[;",,,nhiío c dr, prefei:J; sua,; nuanças. no rnodo dife!'en

Lnm"nto, .1" ·J"'luE'. Não S2

CO'}'
b de tl"üa!' o gado, no corre

I1,;!t'!"�nt 11(J I:�r�lsiI pet���lll1inl1'":''- divE'rl'50 {lOS chapéus. dos �i.bõ��L
.Ml!Jl-;'·rin;��, d�'Sl·i11::-:dn;.; COJl:l ;'hli do Cf1S':1.CO. da calça, do barbi�r:.�

('lO �;:!lp!i(';idJ(ic í� hOll: gosto. (1."--1 ['110. elp é um �ó, na unidal-:'J?

.�1€·' �\hr:lnl:ão é um artista �on' i (�O perfil, da filosofia da vidn.

s-'n18 lo do iJi..li1ha1. das letras e I r!P e�r,írito altaneiro_, da poesia
,I-, lwt'ii!clic<c. Ele � deSPOtiCn-) l'úsLica, da coragem' 110 enfren ..

n::.cnt e �ntcLigentl!. Ei;:; corno Cr":" t,q,r os nlarroais nlaÍs bravios.
'�';._tn", TF1.12.",a·8s Sf� r,ode rCSUl:!1n:'" A.'1Ui a ação elo honlcnl re"""'=:'

n l:denio �de jornal"cita e {�. 1.8 a'.:ipectos da vida do hom;�rn
c'(\llt[;ltO[' (1:1 opin180 deste 1'0- }:,l'imitivo. Luta para não s':

ROU;]U!Dil.o :C'('l:'- "l\': em 'I'iml·;:ub<l, 11.) cumbir esmagado pela fore;a 'ln

�__ � ",._ ._�.
. 'T!:·tz.1 :JDP:3. in'IJe o juri, o qu:-d natureza e lula IXlra. não ser ('X·

rl(:lu S"l l"Pune. ]Jara não 1hc jul- ternl1nado na Hvcn\letta'� do 520';

'.ar as lrT\'oItl:ras de novO f.:ue.. Sobrevivml1, os mais for-
C:__!l:eIeirn (1:1. 111at:t p':)lnan1b�,:c·J, 1.e�. Os debeis não tênl r�zão 1'.'1.-
11'.1.. 1'a vi\·er nem vencer.

I
�'�I�T���;Utcis�'=!
-,

'

II!Ef!..3Rl.._'-::��1t4. DJE
1_JL.:;'I�rEÁ{)

:<,
f:::k>Ç2,;::<; ':�';:l::ã{), de �H) 'lia {; do eo l'';\Ci} i.::, :! .�F3 �'-

1 macia C:�t:1:rhle'=-J.�;�� ii 1'113. t
� 15 de �'I('vel"nb;:Q, nr. 50g.
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fi O S P I '.[' A X S;

I
S'luta Izabel ,. 111193� ,Santa Catar ína .. <i)

Munidpa! •. 12GB .

PON'I'US DE
� j?�l?.rül'l(JVk..KS:

li'
AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blurncnau 1102

c 117H

I
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I -oxo�

h II !
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D"i'a;!ti�lI!';�;�Jí��;,�p;;i;;,
e.s�á s��i�d�� i:G�::"2��n a 'f:"!-
xa q]�� 1Ü\H::-h le['2e il. �OH

:0éi·V:lf"�UJ de c�í]'a :hlS {�
n� in.�c;l'..'cL
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11-------- -�-�---·,�---ll
.:>

��

�·nl'ij{,:
..·1tf·�') rt:- 1·<·::-h:.c'.u10-i .. !.. dO.l

efio da !";1f'-·��·"-' :.. .'":1 ;:;� h:.::-... :ifl:l (.'11-

estadu de ;:-ol:-·:i.S !'{'!':·�n:'2'1':t!.� p;t ...

1'::' D :n.?-.:.�;o H�I:'1.r}>', 3n;�í.o U!ll 1n�';

tn" da lt�-c.:L·!1ia '1t- ç;_t � ,,-hi.a a s!;

lcf'l(\n�H' :;\ xos '2' {�Dram-:.':}tos, e

fiá tujo i:.tD de lUJU IH'ij?da ao

Est:ltlp, � ali' ::"f T"F!';:;� arl!) f)HHiS

lle roHHf"o!:i !n\.''''::lHir:�_(J�l !lor un1.

::!H';;!)��.i.sta::
Cust�! �H·i·l"1.Ht·,r, 11:��'S :� � cara.

Yer�l;ltip. () D;'-:'i'·E :1:f�!'\.·ê�S:t lHll

p�r!_�du d;l {!,:cC1l, !_:Hl sttas elHt,s

,
i·
t Quem souber do paradeiro de

t P_�UL SCHVLl\.EGLE queira. Irifo r ,

i mar para a, Caixa Postal, 73 -

I
Z'.lllTIlé!l<lu. I

do eterno. Quem roí o f'unda

dot- da Casa da Terre senão, um

\ a qucit-o atrevido, com sua i,"c.
ma viva e que foi capaz ele des

bravar este sertão, quando :J.�

serpentes mandavam botes traí

çoeíros aos perturbadores di':

paz das suas touceiras na bet

ra dos rios?

--,------

PECAS FORD
Ll(GITIMAS

Vasa do Americano S. A.

tcrru. S\:; aqui estivesse. diria co

fT�O G·oethe, o vaqueiro de D:.>
1 os eh" Iridatá.: - "Meus cavalos
.ric dão a SOH1bra. o lU�U san

§:UL' f: a rn nua fonte". Há urun

�--',#�rL3 rn íluaão acerca das Ietrn s

tiH" itradlam do nosso Grã,l
I\Lc.3tre. Corno homem do dircl

to, ele f� um ;':011 Iucríng cõr '.J�

j o·�a. 1)01' conta de quem faz li

l'�C(]S m «lurllas dp cátedra. Sui;

A

P,·,·"iclentn Gel ulio Vargas:-
Canudos está Blí: a estra.da (�(_;

C:1r.lh:tio UHl pouco D1;:ÜS oquen1

Gel'c-noé:.h:l � C��luclo;_:; podenl
cll8,�'-:'? i' 850 Eorja dr; lrlnã nla:-:;

n-!oc;a. 0s p:üs e 0.1 axós lde a1-

S!lC1S c11_.�:'e' � �,'a_{r_�eir051 entraran'!

n:lS te caias da a·,:r:ntura de 1\io·

rcij;:J Cesar, e terão nlolTido t:-I

c�ndo o sii10 da I:;rreja. O l

.,l1íVCCO (lo pa3sado não se re:pc;

tirá. e 2q11i cstrIrnOfl 'Para valfl-

1 [z2.r' pste luxuriante potenc:pJ
tl1t!U-1 no. s�lo,pn(10-o. sobretudn
f�("l "':cn"n0 íh� il1C!1n1preensão p

r18 ernsão (1";15 nDssos cO'lceitoC'
<In "\-1,ln cl"�iEzal .13. Nestes 1'0:;-

No,;sos vaqueiros possuem um

dOm, 11laraviihoso: eles adoram

ii terra como um jardim r;·.oonh:J
onde nasceram. Tênl-na CO',l!)

uma doação de Deus! O sertã')
é a sua aventura masnífica, e

�en luxo, e a sua devoção. Co·

mo o cavalo a sua noiva. Be·

lpza, justiça, gloria o vaqueil'C'
não procura para si, mas pal'c�
o "CU cavalo, Ele não PIl'

tl'nde nada nem pretende ent<:>'l

der ma's coisa nenhuma na vi

da, Fala, conversa, cochicha
CC'n1 o seu cavalo, e nesse diãlD

;].:J encontra a beatitude. QUl:l-1
c;:;•.o viu um vaqueiro do Ser!·
jl) ou do Gcremoabo acariciar :)

(:3 d',,111la qUiJ.f<" sobl'!' naÍ'l:·,ti ;;ua alimaria não viu uma fonti!
r10 �Ç!i.·tn:neif). s,· c:\.iste no B.I'n_

c::iL h:�, flllat�'J sf:'cuL)s. uma C':l"l!'-

11:1:1 rif'l �l '·d n1f:.sn1:--1., t('lrrh-·:�

"., s('n turbilhão hunHlnatTI( 'c

êa!,ua fresca no fundo ele u '11

<::01·ação. Ele encontra devo!,I
<lo nCf;se gesto a sua inOC.Jll·
eh dos cíllCO :I nos. Desce '!-,

_._1.

CoutiUtuiefiQ do eal'ater da �n
'\"C'nturlp' jnglc�,:w!- ::t vaqunj8..da. :1

pegn. do gado bUl'batão, nas c?r!

tingas e no agreste, tem uum in

f:ucnci.� intra'luzÍ1.-cl na elaiJQ

r,g�fio das nos�as cUte'.s do int_t}

ri01·.

Norte. Paraíba .. l�JagoaR. pq;:-

natnbuC"o p Sergipe, realizétT")
umf1, la,nidnr fônna"ão cgoc:;n
(rica. EIH «on["r{�g:a () que ri

:3<:'l'tã.o tenl de TÚ:;tit�OJ de ht'3 V\O

ê de p,)cul'ar, A"sim como o b(ls

...
-

�Z
]�' :iH.) !O�::�l:: d:-i \�4�nda. (rue a propaganda vendcll

t;"t.l;.�:n���� '\r��lHlen:Jo (""! �re-ni1a alutn�iando IJela

..6 RadiüN'"lrador
.,.,

,..

-
-
-
-
...

_ l'f'presentn, um pap.-,l for ...

:;; LO!la '.-lúvida t:Qnsicleravel,(á "vw" {lo coracão catarinense)
F'j;.'::!}�rç:NCI,l j\21l ,res. -- ON,Di\S DF 365,:J Thas.

C1U",�t, P;';S'i'{;"i_" 61 - RW DO SUL

G:l/\_I'.:r�::}:< �:ry;f,rfTr'.'IENTCj Ei:i �l!ú�1n.JL.l\r:; .t\MER!CA ..

N.i\.S i� :�i'j.t�{)F�·l:.,S�
r;':fL'\S r-; .\f;��"�ORJ(�S. �A-_�}���S pI(-.''fl()g

........_1� �:;.2�[i-;J-l�:-; ��i\.:rlli)nt P�):t .PR1':f;fi f17ü!DiC() H_»

'��,��:. 7 �e Se��mb_r�, .1; 4- ,

--_._--------�._--_.-
---� -------' .__.._.__----.------

DISTRI:tlUIDORES:

1 caminhão novo (alemão) "Bol'gwárd Diesel", pronto parà. qualquer
serviço. � Preço de ocastão. O cOlllprador :t peüíüo poderá. trabalhar
como contratado. - GaFantimos serviço. - Tratar cóm EmpYesa liarmo
Ltda. - Fone, 1435 - Rua. Camburlú ...:.. BLUMENAU.

LU II G. A. VA tENTE s. OPORTUNIDADEA.
RUA MONSENHOR CELSO. 23<1 CURITIBA

pessoa nf?'tu relacionada nos meros Indust.rtats tcxrís t�

de couro, como representante cxefustvo para todo, o .estado de Santa Ca'
tarina de produtos 'luímicos de reputação mundial.

Cartas para "Químicas", Caixa Postal, 90.I T A J
RUA LAURO MULLER, 68 - (X. POSTAL, 108

MOND V TRUCKS
'_R'

do O Brasil. SeVarados por erio.r

mes 'distâncias, ca!'ecemos de

contactos internos, cada vc:.

mais assíduos. Só eles nos far3.o

conhecidos uns dos outros. 8;,
eles contribuirão para reduz.c

antagonismos evitaveis entre P','

ta e aquela zona geográfica.
,l': Ordem do Vaqueiro nào

cria nada, não inventa na'da,
Ela vem pôr em evidencia uma

das parsagens mais' belas que a

sensibilidade humana atnda

pro'duzíu. E' o sal das lágrimas
destes homens csto'cos, nos dias

(i" martirdo da seca, que tem
preservado ° nOS'50 sertão da de

composição. Não há vontade
mais resoluta que a destes ho

róis que não dpclamam e cu:o
perfil bronzeado devemos cunbai

no fundo das nossas me':1alha.s.
Ainda há lJOUCO, o dr. Guima
rães Rosa me aCI'ntuava o fe·

nômeno do mimetismo do no,;·

so vaqueiro. Com efeito, ele
tem qualquer coisa de telúri<'o,
na sua pele, no seu corpo en'

Imto. Parece extraido das entra-
nhas da terra, nossa c suamãe," as imoortânclas referentes á

da quaJ l)recisa para conservar Escreva detalhadamente llal'a a ex, 7 9 1 2 _ S. Paulo liquidãção das exportações
a. castidade que o põe cm rela' I

vinculadas e cujo resultado

cão direta com ela. I Não utilize registro, para evitar demora na retirada, em deverá ser apurado ;mensal-
-

Entramos em contacto, senbc" Incnte;,
PresiUcntc, hoje, aqui, com llm horário impróprio. 1

f) - o Banco do Brasil 01'- 11) o Banco

úos tl''SOUl'OS do ativo brasileil'O.! gan:iza�á uma lista de pl'odu- t�lbejecerá os agias riecessá-

Pue esta Ordem seja vara JS
tos a Jl11j)ortar dentro do rc- nos _!Jara os produtos super-

v�queiros do Brasil um lampa. gímc ch- vinculo cstabclect'll- f�uos até percentagem neces-

dál'io. 'b.mlUllllllllmHllImmlmHlUfmlUlmlllmnllllmmlmmmmlUlll1!J�'! do a�íos em .forma deci:escen- saria .':lara cobrir o saldo'de-
= -_ te.. sobre as lH::el)(';<l;; de 1Il1POl'-1 vedor da conta,'

SugcrÍlnosJ a V. Excia., s' -
�

Presidente, que delimif,e desde sDr Jose' Mede-Iros V,"elllra � ;��ã�s d��e�1l�:�����OS stlFl:l'fluo;;

I
se��ará °n!��C�::�c�l��il ��

já o Parque Nac;onal dos V'i!.' -
-

- ..

___ ,: g) ::---, o Ban,co do Brasil P2- cambíai:3 de exportaç�o vincu,-
queiras e Jaguncos. aaui nesre

=
.., ::

servar" uma percentagem dd- lada .':lara a concessão de 11-
treeho de Canudos, que é Oll'le :: ADVOGADO

= '

I
cenças de im1}ortação às 1'e-

a raça se reproduz mais exuh'�· -
---����-��----'- d-"= Rua 13 de 11,IIa�o, n.o 16 ""_'-��-_"""" .. _ ....·,."tL·_- glOes exporta oras. dentro da

1'2.T'te '1 eOTIl n1338 {lUraS '1in·'l.},- - t d
.

aconselha. que:: Caix.a ,Postal150 - F?ne 245 :::
, ,

CDl! a , e vmcu.kI?O�;
gens. Tudo

= !taJaI _ Santa Catanna. = I 1\' rlPEITO
' J) - ,serllcSlramwnte, o

<'audi1llos do sul tambem para � ;: I fI(n�ESotf{-CENTÉ I Banco do Bra.sil, procederá à
aqui venham, a fim de serem .•mlllmmllllllllllmimlllml.mmlllllllmmlmmmmi!lIImnmllllm�·1 R

OUVIDq
. revisão dos agias (:In ",igôl'

invprnados, nesteR ri(�os val.'s 11 - --: - - - - - - .,...... - - - � -- -� -- -- -- -- II EUMATISMQ para efeito de atualizá-los;
úmido� nossos. As três '5emen-

P t
« II t NeVRALGIAS '1 1) j' C l'

tes entre nós apurarJas. darão ar @I par!!· o plmelrO I �fMiiÃ�lPR��f��Wf ta��o�;n;��i�I�;il��:�'i�.::n��l�'l�t
urr. brasileiro de couro, quehf,,, U PICADAS DElNSETOS ma sao mt'ransfcrrvE'ls. ,

de ser como o talismã da nossa" S013lt1EV!VENCIA

so�e���:m do Vaqueiro não I e s I e alo
A

ml·co brl-'anlllilco daT;;��ãOod�r'c��é�c�a,��
tem estatutos. Ela 'de-5conh€l@e [l

, n B tacad1sta do RlO de J'ancu'O

kl escrita. Rege-se por Ul�':J _ • apresentou indicacão semc-'
"common Im'O", ondc palpita ,�·;;l:"�'i�i�.�!iI�

Ihante, igualmente
-

aprovada"
tradição dos u,_sos e costumes LONDRE (BNS) _ Na- bruge e do H. M. S. Nar-

cias Fiscais serão efetuadas unanimemente, na qual se su-

do vaqueiro. A palavra do Grão- .

d 11,11 h R
-

. quando o montante das notas gere "a imediato restabeleci

Mestre significa a copia infa1i.
VlOS a � arin a .eal estai) vik, que já se acham a ca- dilaceradas atingir a metade menta das opel'ações vincula

V','� das leis que regem a fami- navegando para as Ilhas minho transportando um das impartancias recebidas das ou de o_!}era!]ões equiva
lia do barbicacbo e do gibã') Monte Bello, na costa no1'o- destacamento dos Enge- anteriormente ou a 100 mll lentes, :9ara todos os produ-
......-' t· 1 (Ie contr(l- t d A l' h

. notas. Dessa remessa e seus t_os excedentes de custo supe-
..,ao e suscep IVC . , es e a ustra la, para (\ n elros Reais e muniqões,;
versiias, porque não 'Se �:1mitc . .

d d G
-

B
- montantes será a Caixa de 'A- rior á paridade internacional,

, prml.elrO este a ra- re- o eSQ_uadrão es_ueclal c::msis- mortizac,.ão avisada., com an- sem a_oroveitamen"lO no lner-
r�Ue ela desvirtue qualquer usan-
ça do vaqueiro. Nossa vida 'l)'

tanha de sua arma atômica, tirá do HMS Campania tecedencia de 15 dias para cado interno, para que seja

munitária se baseia na comp�'�-
A operação será realizada Inavio-capitanea), do Trac- preparar os novos sunrimen- amparado o produtor e possa.

.
tos e notas novas. A Contado-' o comel'cio impOl·tador, lne:S�

ensão e na lealdade, Temos um
-

em conJunto COiU as tres ker e do Plvm. Esses últi- rl'a Geral da ]iepu'bll"'a e Cal'- d d t
- .

',J � mo e 91'0 ,u os ntio essenCiais,
juramento de harmonia e de 3')' armas da Grã�Bretanha e mos estão sendo especial- xa de Amortização expedirão mas necessários á vida moder-
lidariedadc. Australia, respectivamen- mente adaptados para trans as instruções complementares na, sobreviver".

.

Esteja em SUll. casa, Pl'esidenh que se fizerem necessarias,
Vargas, Os caudillhos tambon! te, e mais altos funcionarios portar o pesoal da equipe
'lverão entre as unhas de g l,! f)

de ambos os países. cientifica e o equipament<i
e as corôas de frade deste n'H- O teste se processará sob de prova, e espera-se que
'1>-(' sertão.

O comando do Vice-Almi- saiam dentro de dois me-

rallte A. D. Tar1esse, D. S. ses,

O., e terá a direcáo cientí- Unidades da Marinha
fica do Dr, W. G. Penny, �Real Australiana e-aa Real
O. B. E., F. R. S., do Mi- Força Aérea Australiana 0-,

nistério Britanico de Su- peraráo co'rn' o Esquadrão
primentos. Especial em águas austra-
Ao lado do H. M. S. Zee� lianas.

.. Ivisos .. CODVOCa�OOs ( O R R f S P- O M D f N T E

MARABA'. CLUa·
A V 180

(OMPAtnUA BRASILEiRA DE fUMO n� FOLHA
Necessita de um cocréspondente com alguma prática.

Há oportunidade de progredir. Bom ordenado ínícíal;
Os interessados queiram dirigir carta de próprio pu

nho, indicando idade e empregos anteriores, à Caixa Postal
:H7, Blumenau.o Marabá Club comunica aos interessados que

baile que fará realizar no próximo dia 5, premo-

"Alfred Ar- VENDE-SEgaita de mão marca

pava Seca, ótimo para construção
ou enlprego de capital. Tratar ii
Rua 15 de Nov., 975' O� rua Her-
manH Hering, 490.

'

estão sendo vendidos. \TENDE-SE um terreno plano, com

2.900 m2, na rua Boavista, pegado
a Oficina Pia.",era, por Cr!tô :lO.BOO,Oa.
- Tratar com Hotst na rua 15 da

UM TERRENO no bairro de Itau-

:.iovemhro, 923-.

Sófre?Tenha Fé

D G
da tarde, O secretario de Es- por circunstancias
tado seguirá imediatamente sua vontade não puder apre
para o Palado das Princesas, sentar de lIDedlato a documen�
a-fim-de almar�ar com o govcr- tação de cada lote. será con
nadar :Agameno;l lVIa�alhães: I

cedido pela autorirlade fiscali
e <1;epo18, voltara ao

aeroporto!
zadora o prazo máximo de 48

a-fim-de !)rosseguir viágem. horas :9ara fazê-lo.
Sua chegada ao aéroporto do VII - Esta Portaria entrá�
G:aleão está marcada para as rá em vigor na data de, sua-
OIto horas da noite. publicação". '

BLUI\1ENAU - JQ-INVILIi:
Viagens rápidas

i.1c

Tfl�fUN

só no

EXPRESSO ANDORINHA

ARMAZEM PONTO . CHlt T E.L E f U N K f N
SI! V. S. aprecia passílJ:' uma horas ilgra'daveis, e

boa companhia, o radio TELEFUNKEN lhe brin
'���i;\�i!;�

da corn este prazer, abrímlo·lhe'á's portas a UM

lVIÚNDO DE r.lUSICAs E CANÇõES:

SORTIMENTO COl\'IPLETO DE CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS - CEREAIS

DE la. QUALIDADE -- :FRUTAS DIVERSAS

- PREÇOS SEM COMPETIDOR-

Rua 15 de Novembro, 486 - Telefone: 1. ia 1 9

l\'fARCA TRADICIONAL DE FAMA lVWNDIAL

IMPORTAÇÃO E COrr1ÉRCfO

Blumenau - � Cmi fiba • w Joinvile

..
II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
�'lIlilluunuuuuuumHi Ilil,l!!!!�',

§ Homens, Coisas e
-

r
'

•

:.::'

'II Uma �stupidOZ :.
�illlllllllllll; " •

..

JO:-;I�' LINt-l })O nJlJ(;O
Ch�';;Il(ti '. Hn:1J�nl -t

f..hC;. ,lrnf(,f; são
l,,;Ihanf'"'$ graçóls

,) I< o t: YNOS,

ries, perfumif o

/lii fito e' rende
mais.

I as

II
m"m 0$ �r:iàG:'; que pro vo r..m es

_

c.ír;lls tlentérkis:

rr.a r t de ''-p.TP:Hl()ff''''_ .J{�\11 "i 1

trHll I er!eral. Pn ro rn�,\nf'. ;",.J."

11'i li JllU(H"I para ,I f"stnpidc'1: 11U

(':-;ta

preços

atismo?
8vralgia?

Fundado CH\ Fevereiro de 1935

sedativo

c.s
c-s 27.5íHi

imediato
.. Cr$

b
à

ls arno de a
ç
âo

.3 côr nevrálgica,
muscular. Uma fricção
estimula a circulação

alívio.

EXPRESSO
Bl.UMEN"AU-CUJI.1TIflA

End. '.releg.: "1.ll\fOUSINRS"

AGENCIA BLU:.fENA.U

Rua 15 lie Novembro N.o 3U

FONE. 1662

PREÇO c-s. 155.110
AGENCIA CURITm,\'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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fi [�SpeCII!I"�a��pa-ra�a�m=�ul�he�rII :;��:-:�'l�n:!.�l�-rItl�d�n:�!�o,C�!�r:������
rolado num !Jano sêco, Asse
�'l'l r')t"uo com a temperatura
tIL< 350 graus F._dunmte 12 a

- ---.-----:: 'i--------" J 5 minutos.
Graciela Jmzaldc Da HLUllE PRESS A massa dá para fazer cer-

ca de quatro duzias de bíscoí-
, tos.

'l�------ ----...� ..._- ---II
II Quando nos servem a agua de U11I [arro
II o gesto,é claro, é antigo e perfeito
II " cerno' a das mulheres bíbl.icas,

1'1' aquelas serenas mulheres
que na beira de uma fonte

II não recusavam a Eliezer ou Tobias
" a Jímpida linfa dos seus cântaros
I

I
I
l "'
I',
I: ,

. "

E é hoje ainda a mesma água que flue
é hoje a mesma sêde nossa,

'

é a mesma Jerusalem que se busca
pelos caminhos da terra.

José Paulu l\'lorCÍl'a da Z;'OIlS('(·;t

ANIYERSA 'RIOS:
FAZEM: ANOS HOJE:

- Contraiu matruuouío, 'o'"�

tem, com 11 gent.íl senhorính.
Di!sa Matilde Zunino. prend..d.:.,
fIlha. do sr. Felix André e t,"f!,

:Matilde Zunino, o jovem- Gel'
mano Segaty, filho do sr. Oscar
"! sra, .Joana_Segaty,

o cstuüo de C!)jJí,�lf(j ( p

njJct<tc

CASAMENTOS: o Preceito do m�

Pelos Salões:

.\ escolha de I1Ill bom crc

me é. pnr-tan ío, questão basi

ca, 1S\0 é, para cada qualjda
ele no nele faz-se m isl ér um

detcrrnjnado produto. Outra
coisa. aliás, não se er<.l.#'tlc

resentes .speiar nOI;:; um �Ó c unico
_ �

,

.rcmc n50 devo scrv ir "�'l'�1 to-

"-1 R.: H' I!' "I C:,l I.
1,1" "S csnccies de CIlli;,

I.. _ ..,' �.Ii\ .. l7;rr V:(H·f�

I
,!�.,.� lhe (lfer(·{·,r·UH to.;.1 P: ra �-� .� � .

i'1)Õ1>'!','1 Ja'T,�r muita ('oi"illh" 'l.. .
"

-' ) llCS." lla- ..I c J';( p"��"1 11m r ' ('llll'

"'1'"
.:":":":" I•. ,I. r,I:>I":IS (k e xccntm- c no ,o"ln coloca-se IH/li!"!

<tofd I S'·lc� na J"i. V()«:�· r'li' '1(> h 1 1'"
I;

• ... 1

f'] I �{'j; 1"'"'''' ;"1'" "lIl •. _ "'. �- I : Ir
" C (':.0, 'l;ln jhe <lllri"io I 'JII;I111Irladr' 1I111i1 pcdaciniJn de

'_' J- ." • �'. ....•• � �U ,,!.., tl!UI tl t!·alJ:.�fho IH'nl �1 l1rr-c!;'o ('�1PJ'11IZ'lrl) C I' � -tll'l
1l1l11:;:lS illf.m:I',. 1s <,l'l'"s;.;� 'I" "

nHII.1 . bl < -' ,<,', ,,( c,,
-

•

1 � !i . \.sP( s.)� ra seguindo �j�JnpIP ;l lH4.�f;nl�!

dirccão, indo dn- ln"j() da ln:;
Ia �,::H'a os ouvidos p ,ln H,U'J[; Criskina desdenhava os díver-
nara ,1;- bochvchas l' queixo. tímcntos proprios de sua ida-

O" íTt'IlW5 »orlcm ser li";] de para procurar a companhia
dO'; »cfa man 11ft, á tarde f' �l dos sabias, Todos os lazeres
,lOik- ,11�lS ,10 deitar, salvo in- que permitiam os negocies de

dlc.icôcs especiais devem ser Estado eram gastos em estu-
retuados. �)ois é sabido por dos, Com carinho e paciencia
iodos que o tcgumenl0 cuta- sem 'limites. colecionou va-

neo tem necessidade de res- que Ih., ,'",egut"\ " subsisteneia A ,IOSOS manuscritos gregos nu-

?,\f: \. GUARDA-' pa""''-l11c:1o o rio de um lado PU-,
pirar e a !wrmallencia de C1'('- gue n',o ('lrcuh sufICientemente ma biblioteca que breve se

NiH'OS 1'a 0�<;1tr� dél 2.1'1501a, de modo
me dur�nte .todo es�m<::(} de

.

:'. x_ x tornou uma raridade.

que esta flqlle toda coberta, tcm�o Ie<;er�<l�o ao sono. !e-I os porros ':") 05 condutores O tuisterio que va1UOS cou-

ar/ubs ;Jara por dentro c nor fora, Em se- chan,a os O.l'lllClOS das glanou- ind·cadoó Zl ttanspol't.u' ao Íntc_ lar está li�ado justamente a

bll::I'.tallapos, illJro ....clk um guida enfie urna agulha com

I
;as f .llu?edlndo, <

dessa fanna .. !'w,' d.' Céwln-me o ('orpo graxo essa biblioteca. Aconteceu

11'\)O (Ir.; pa[Jf'lcio cOl'te-o ('lll
um fio do material emprega- <sNUOl1TGo:s nor.lldlS d:'! pel�. qUF l",_ '.;oe,.lll<1 'I �blstenela, A quando o grande filosofo Des

: .�de1a;: ('o,n �'jnr:v (('ntimetro,," do e vá dando nontinhos quo
� A,

_

- Os,nos"os leIto- pek t{!111 nccesSldade de ser nu- carte,>. atendendo a insistente

Oe altul'<". usando. 9<\1'a isgo, f)rel1dem enl cüna e el11 hai-
res poderao soltcltar qualquer Inda p"rd n:io resseC'1r.

I
convite da rainha era seu hos-

Ia "C'l 'l'''I�r!� P·'r'�' con�Plho sobl'e o tI'atalnento d' N
'

UM'
11l1la 'ca.'_: l'

� o,,"'.,

lO'" xo os fios que cobrem a ara0-
�. . x x x pe e, essa mesnla epoca, na

Ilo1"1<11'
mal;'; H)l' ";; <JS <lego as, la, Poderá tambem utili�ar �: �)�:e ,

..

t: cabelos. ';,0 �léd1CO AGENTES exteriores ou um I ]<'rança, um outro sabio. pc-

ACONTECE-NOS, às vezes I pescado),
Faz exceeão a la- \,:';0 Ul.l na;)(�lãu bem duro O�l I"" e rafia 'lO mesmo tempo co·

P � ah"ta DI' Pl1'�s a Rua pé'-Imo funCIOn"menta do tubo I num infinito es-

1 1 T I de'j"r'() d'''· MexICo 31 Rl'O de T c'·

especiahllente no ca!ll!_)O ou gosta que. como todos, �<, )('- c 1 e dnl:l ar�'l a '. c brindo as argolas com rafia e
.

'-, ti an 11 O. d,ge ,livo trnt?m cCl'Ls peles,

em casa afastad,a do, centro,)
11101'-, de,ve ser posta Viva na

I
uma <1rgda m:::iol' DeixE' secar dando os "ontinhos de arre.

bastando enV,l<lr ri presente Para des('onge,;tlOná-las é preCl- I

í��;a:{�:�[����:;�i�ljF���
agua

fcelve�te,
_

BlulbLml11:clee1JOlsnenra,jle luã
ou 1'afia.

:1:�ev:�:-1ã�"\RA fF,�!Oco���\�t�O���:a ea °H>�l���� ��iou:�r Il�:;�;�:,�.,sas de água com 11---A--[--'-f--A--I-A--T�E----t"";"'A-D"';;'''''I--S''''l-A-U--'';_''''''''''''''''':';''
soac�lão !1oâe lhe dar �Ull avi: IDe Vende (asl'ln'ras e T:rop'cal' d:ls ma' f
so, ,mas. como boa dona de fi li r UM: BONITO va:o:o para f10- � INE USCH

J I SuiS a a-

casa e criaturinha hospitaleira res \'OC2 cOl1seguu'a aprovei- 1!i...l! d f' b
'

d P' I

deseja oferecer à visita um QUINTA-FEIRA, às 8 HORAS tando um vJdro de boca bem �__,. ma as _a ricas o aiS, pelOS menores pra ..

bom orato. O que fazer'; Jus- STEVE COCHRAN. DAVID BRIAN e I'HILIP CAREY Em: larga. A�)1iqu:: goma-laca ou

tamellte porque mora 10�lge. "Um grl"to de angustia". vprniz. !lO vidro. pelo lado de HOJE - QUINTA-FEIRA às 8 HORAS - HO.JE cos da Cidade, - Confeccão de ternos com
não poderá ir correndo a l!11l3 � I fora, met ..l os dedos da mão "DI-yIRTA-SE GANHANDO", com {) sorteio dNcrs

' , ,

, d
.,

1 I d d 'd 1 d 1.000,00. oferb, _llatrocinio e res:9onsabilirlarle da Cal'xa 'co- a LI d gosto d'IS o d d' I h b'P
-,

confeitana nara a qUlnr a .

Atraz dos ll1111'O� daquela !'risão os C011(,0nO os Joga- esqu('r a no V1 1'0, (e 1110 o -" n ra O i!'\! n O e pessoa a 11�.� .1,
.

-

1 t I"
.

1 1 f' c u
nomica Federal. Ae-encia de Bll1mf'onau, nesta sessa-o, como t' í.i

_

guma COIsa Cln a a. por e-
vam suas yidas. nela lJberc1ade:!! Cad_1 !'fP,,\( ldrw guarc <1Vé. que e e lque suspenso. e 01 <J

-

I
-, , b d '

-

d' 't 1 lo o premio extra, ofertaremos luais uma llermanente para um f d '

xemp Q. um segredo' Cada cela ('scondla uma hlst )na maca a a. e a lllao 1re1 d va enro ane a o na arle.
Se tem em seu quintal um cada cena maIs calcInanü. � � Os LOOO rebeldes Dl'am cordão em valia do vidro. co-

mes.

bom frango, o problema está mais uerigosos, qlle uma cau:a de dmamite ! ! meçando de cima para baixo. JOHN HALL -- JUNE :VINVENT - GEORGE O'Hl\NLON

resolvido porque com ele po- "Ul\-l GRITO DE ANGliSTIA" _ l;m filme BRUTAL, Quando chcgar ao fim prenda - JANE NIGH, NA ALUCINANTE A:VENTURA:

derá nrenarar um d�liciosu VIOLENTO. VERTIGINOSO, ,

a 1)0111a do cordão ao vidro IIZ A M B AUprato e CQm muita rapidez. Completam (} programa, .Jornais c complementos, cm;, ú-ma ilta durex. incolor;

seguindo.o que nos ensinou depois que o cordão €stivcr

uma preta velha. otima cozi-. DURANTE A SSESAO. SOi:TElt) DE 1.01l0,IHI eH.V· bem colado ao vidro poderá
nheira, que em meia horul rc- ZEIROS DIVIDOS EM TRES PRE1VIIOS. til'ar a fita. Pa::se então uma

logio na mão, seryiu-nos um Lo) de CrS 70000 - 2 01 200,\)1) e ;},U) 100.00, camada de verniz 11100101' em

:frango sqborosissimo, Eis () NOTA: _ Os prêmios saem todas as quintas i'eh'as, todo o Vidro, Para dar mais

que apredemos e transmittmos concorrendo as pessoas que tiver{'m adquirido seus ingres- efeito. dê prderencia a um

a voce: sos acom!}anhados do rcs!)cctivo talão numerado. 'ordão colorido.

Puxado o pescoço do fran-

go, abra-o c depene-o rapida-
D"

"

mente, utilizando para d:;pe- omlngo as
na-lo agua fervente, amd::;

\quente o frango é cortado em O 1'.11\101: .\CONTECBILr<
"

O

ped�,"9s.e posto na panela que
deve

_
estar com gordura ou Ioleo f:erv{>nte. O importante é

1ev'll' o [r:::ngo ainda quente
a.o {�o,

Tamben, Itma velha gali
p11a•. d-::l)ena,!a a quente e

posto ;l.Ír:,�a quente nu panela,
em duas 1:o1'as. conÍorme asse

gnrou W:lSl"a bondosa preta
velha, em' duas 110ras estará
cozid?, Este sistema é oUmo
�'al'a pr e{)['l'ar ura frango de

grelha. mas gr21ha a carvão,
')():s a ;;ás ou eletrica. tira o

f!f)�t(l de. �rango,
.

E' l'eceb<!n1os ainda de nossa

f�Pll';1 ·mestF.3 algumas expU
C'n�õ��s J,t!.l;sshnas�ara pr�pa
Z"rr peixe. Ela aftrrna que pa
ra "2\;';2 ue .11'3.1' ou de agua
doe:', (ie'fe,l1n.:; "lrr.ir ao con

trario no_oue fazemos com .0

iran:�o,
,

fk '0 :wixe for prepa
rado lr"!,,o ao ser pescado.
Tomue-se e se retorce na pa

nela: Por isso Ó llece:;sario

que o peixe, antps de se!
levado ao fogo, tenha adqtu
rido ridigez (uma hora 110

minímo dc�ois de· ter sido

pensa em re-

PH)UEt�O$ CUIDADOS
PAR li UMA PUE SADIA

11131S encantadoras
dansant.es.

Agradecemos a gnltlj, Z>l

convite com que fOIn03 dist' n

j:uidos"
Buile lÜ:; "orO(U�'IIfJ {[II 1�/1.'�

nha !lo "C'aTln� Gomc""
Nos meios SU("iH:-! !ln {O ,'d_ ld!1

tem coust ít.uulo ussunl.o dc pai,

pttantc int eresse a rea1izaç'i". I
do próximo baile ([<I, Sociedade

ccmunicacõcs 111Pl\t a s

ocultas, são tuvor f "Lfli)-

I ascldos nesla d',la n''']!,. '11,

lucrativas eSpCC\)lll{:õe�.

--I}--O_o_o--o_o�-o-o--o-o-o-o--o-' O,-f)--()---

II VIAJE PEJ...O "EXPRESSO RIO DO,1:...�:-;rO"" ::

'\1
Que propordon9 conforto e seguranc:J, Sald.,s d<! r,l<I li

I do TCRtO: 6.45 e 13 horas, De Blumenau. (dell()lllt' /\. "

I Capital> 9,30 - 11,30 - e 17 horas.

:-O-:-O--O-�O_O�O-O-!)--O-O--o-o-o--o--o--

fRANGO DE URGEH('�li

Desespel'adas aventuras nas lencbru.:as "eh'as ;virgens
elo continente negro ! <:;�

"ZAMBA" o Macaco monstro, o terror do congo'Belga!
Ur:1 filme de aventuras como pouéas vezes RlJarecel "ZAM�
BA '] O Gorila Monstro! "ZAIvIBA",

-

Acomp. Comulemcnto

e "Blumenau no Cenlenatio" • 111m e
em tecnicolor de 16 milímetros

Preços de custWlll:.

Alfaiate LaOlglàu
RUA 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596
--- BLUMENAU

e 8
Ciencia

ItEAL

BXPRESSO
BLUMENAU-CURITmA

2nd. Teleg,: "LTIlfOUSINES"
AGENCIA BLUl\IENAU

Rua IS de Novembro N.q 3U
. FONE,-lI!DZ

PREÇO Cr1;. 155,110
i!;(�"lrNf'fi\ CuRJ'I'liti\

n'ill. 15 ii!: Nu"emnHl, N.n ti;!:!

A HISTORIA DE DAVID. O VENCEDOR DO GIGANTE GOLTAS! ... - POR BE'TSABA' ... ELE VIOLOU OS MANDAMENTOS

DEUS� .. , O l\'IA!S PERSEGUIDO DE TODOS OS GRANDES AMORES DA HISTORIA .. AINDA EM CHAMAS ATRAVE'S DES

SES 3,000 ANOS: .. , GGLtAS - SElI GRANDE TRIUNFO, BETSABA' � A SUA RUINA, .. - DÀVID POSSUIA SEIS ESPOSAS

R DF:SPfÜ:7.dU·,\S l'()H I�ETS_\d1,\" "f),\VIn !,� UR1'SAD:\" O MATaR E-MAIS PHOmlDO AMOR DA 11lS'T'OíU.\! At':lIllp.

Compl. Nadvllal {: slll)l't�'· - (Jl.ILt·;, lllllllt.'L'ada Çr� 8,(h.) -, 1:\,tlçiio Cl'$,5,UU·_·, A' vellda nu CIN8' BUSCI1.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rlc Ginástica, de ioimri�
le e Duque ele CaxiÍls" CS4

te da canital dQ Paraná;
j\S reureseuíaeões em 01=

preço estão all:t,s a de-
.

/I'
. f

,.
senvolver magníficas per",·

... §ug�stl.VO b 'i ::��:';�:!����:!;:�0::�
Cinco; equipes par1igipa:rão 'da disputa, ioclus.;ve O' Duque de Caxias, de Curitiba I (iftTt'u!!' .

(Ia Federação Atlçtica' I peouat., Estadual de' dia 6, domingo viudouro, nenses, E' de caratcr in-, rido"; Olimlüeo c 8. R. E. 1'01" conseguinte, do-Cntarínensc, com ii (:oIa�' Basquete e Voleiból Ju- [l.Ull monumental torneio terestadual, Merecem os Ipirunga locais: Socicdu- mingo pela manhã, na A-boração-direta da IJ.A.B.� veníl. I. de punho-Iiúl, .modalidu- grenás as felicita,-:õcs ii de Esportiva Bandeirun- laméda Rio Branco, at ra-ser-nos-á proporcionado I
.

de cSl)ortiva bastante a- -que fazem .juz, por esta te, de Brusque; Socicda- I
ente Torneio Interestu-outro empolgante Cam- A estes autêntícos "car- preciada 'em Blumenau, iniciativa, por sinal iné-' <I ual de Punho-ból.

fazes] mais unI vell1 de se c praticada elll diversas
.

dita Cln .nossa terra.
- _------

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

jtlnta�': o Grêmio E. agremiaçôes locais, �Itllma liora EopnrllavaOltmpico, darrdo mais u- Segundo conseguiu a- ,.
ma prova do earinhu com I· - ·Esta disp:uía n'Üô se l'C" purar a reportagem, ciu-. U
que encara o reerguimen- I sume em simples duelos co são os clubes nue to- Perdeu li São Paulo para o Palmei.rasto total dos esportes ama- I entre eqtripes blumenau- marão parte (�() Torneio
�ores nesta cidade. pro- I enses, e mesmo catar-i-: de' Punho-MI a ser pro- iotem à lIoite no Pacaembú,' por 1 x Ogramou para a nHl1�hã do·' movido velo "mais que- Prosseguiu na noite de ôn-, o sr. Moura Leite. rezistrando-

tem. na Carütal bandeirante, o se a arrecadacâo de -CrS ... , _

Torneio Quadrangulur promc- 502.755,0,0.'
.

.

P bl
-

Ed
.'

'8 ftb '8 l vído !:leia F. p, F.. certame Em Cam-sinas. ainda em Sãoro emas
. uc.a .'PS Su re a -'pra lea que reune os quatro grande; Pado teve sequencia o 1'01'-

d ai t· ._.,. do associatíon da Paulicéia: peio QU:1Clrangulm'. o qualO le "�mo' -- TrelDame·Dlo eS,peCI"" Palmeiras. Coríntians. =«. :'T'm serJo disputado pcios Chi
.

..�. . Paulo e Portuguesa de Despor- nes POI!!.'" Preta, Guarani e

atizado do Sprinler Musculoso ou Estilista I
:1��; _�o C�����m��l Õa�iC��ll!'��:,-' I ��::�g��/lOq���'Il� �!��:aà�p���SINTESE Edgar Arruda Salomé

.

pernas, tronco c salt.itamen- ! paln,clrel;se " san'p::i�!,lln, .. I 29 nao resist ira ao Ponte.P:-e-Em síntese, o treinamento tos. 11nel'Oél?(l[.i11e12�C; c:_; 11::1'01;; cl.�i tu. \·01t-J.1I a tropeçar clJu:ltedeve incluir o preparo físíco, treinamento e mesmo na com- TE'CNICA excurcac �lo 1I(ex1(:0. mie 'I dos bugr inos, pOE 3 x 1. D1(10retas de 70 metros em 3:4 de petição, deve o atleta dispen- Educativos: 3 ou 4 de braC'C's 11ham perdIdo para a Pm·tl.1- C'onslg!IOll os trps tentos dosvelocidade (sempre sob a fo'r- sar atcn�ão eS!Jecial e ess," fa- estudo da movimentação) "Lo- guesa. sábado pasndo. triunfa-- <:::!T,r il-,ciro." .. '�·li}1'·,rl0 a Zézi.
ma -de educativos), curvas de. to. Seja frio ou calor. deve es- velock" corrida 'contra a gra-

ram �1elo sc:óre. mínimo .. Sl'l'- nho a a;_ltDria dn .goal de. hon-70 metros saídas individuai::; I tar agasalhado e com tenis. de e "bícicl:'!ta". preenden4? a�sm1 os tncolo- 1'<1 dos guanabar1l10S. DJalma(para correção), Dercursos cur fsómente tira o abri�o - mor- Técnica propriamente dita: res.?o .Camnde. ;:enccdon's du I=::-rdcu um !)en<:lty l�a segundatos .em 15rande velocidade para mente as cal':,'as - �egllndós Tres retas de 30 metros com COlln:H�ns, �1cr ... x D.. ,.. Í<�;;c. ten00 o tu'? SIdo defen-habituar o atleta a atingir o antes da '1rova ou dos ensaios ;neia elevação dos joelhos. C! Ul1lCO gaRI da pele.F1 ·0, rlJdo 11elo arqueIro Paulo.máximo dentro do menor es- de saída 'com tiro de partida. Três retas em 3:4 de velocida- 2sslt�alado :�or Rodrigul::s, ,::- Atuou como juiz o sr. l\1Iéí
paço possivel e não acomodar- 'T'ambem sómente pouco antes de, localizando' bem a movi- traves u:na pena.Ji?,:dE' máxl' rio V!;:ma c a renda foi de Cr$se, confiando que poderá nu- das !_)j'ovas deve calçar o sapa- meniação dos braços e a e1e- Ina dUVIdosa. Dln::m a luL, J3.lbO.OO.

Inl�C·· l1li10 Iflo-Cerl-am e-�-C-'a-r·Joca a 10'-" 'e':'-ft'. U·o's"�I'o- ���!�l��:��;�����f:���·I���. to e�i::'�\�C��i�iEI_ �J��s�;'l�Sel��l'\C;�� �� �o 7� �Ulfllm,mmllllllllllll!lIflllllllmlllllllllllilmlllllllll!llIillllmlllllllm�� ll.
.

,.. Aqs melhores atletas, nas Embora tenhamos dito que ��d��e0�oc��d!�4 (�:�������
J
§ lnsllllll f de �

Â tabela do tcampeonato '0- . '. .

..'

.

���t�:����:ed;'�i�:S" ��P��I;��� �o��ei;���;f��s�:a.r,t�r;s�, a��r�� �a:�v���)t:.ç��;na r::��fl�odO! _ I Ef'�' 1 J. --, t' F f i
co. minense x.Vasco; Bangu x Bo� çao afasta-se o atleta de um sentamos, a gUlZ••. d;.: exemplo com sauato de prego, treinar = =l�}a c o conen e anO.H o 3a. rodada - 24-8 - Flu- tafogo; Canto do Rio x Fla- ção fa.sta-se o l;ltle1a de um um modelo de tremamento de tres saldas com tiro de parti

Illh � I� N
I

� t-;l�b�r�J: �e� �epart��C:�1;� minense x São Cristovão; Ban mengo; Bonstlcesso'x, Olaria e t.reinamento .interno, por ,dois velocista' masculino: Aqueci- da' - ..
-

=

U 1108 nv, OQ �rlZ e ar"'D a
::

���r��O�lP;'�;;,Çã�:d�e��:�n� Õ�a;i:{��::�r�; :�����e��o � M���l:���� Sã02�:�tov�;né_ �������\���' eh�l:Ol������ ia.' ��.�tt�:d�7J�\�:tr�s�,5d;s�1��: ��?��ita:�aC��t�I�oltai1_!� •

U I uO· u, 9U-bIew �,da� ql,C _e reUnIra Canto do Rio x AmérIca. rica x Bangu; Vasco x Fla- vorávcis�� 20. para afastá,r . a sando cinco minutos. a�1ós es- do o m�is possivel a muscula- ::na !)rO,�lma sema�af; <'p.' mengo; .Canto do Rio x Flu- possibilidade dq. um ucidcn1e, se trote - descansar em um tura. Banho e massagem de.s- ::: do:;�

A ._o!�em dos JO�.os ,J _Ia a
.

4a, ro�aé'�a --;- 3�-3o- Vasc_o minens�: Bot�fog<: x Madurei- Permanece o aíleta. ,duraI��c o banco relaxando a musclllatu- congestzonante. Quando o trei

=n
.

A
'.' ::",CgUll1Üc: x Bangu, ll,radurelra :x .Flum,l- ra e Sao Cnstovao x Bonsu- treinamento, de·. uma hora f' ra c andando lentamente. Dez namento nrcvê "tiros" dimi- ::

,
..

T
=• 1�. r�aada -:- �O-P, ---: �angu I n�n�e; !32t�fOgo x C�n�o ao ces�o. .

.
meia; l1ll pistá, é.I]1 il,ç�.q. minutos 'fe �inastica �ara com nte�ce·n-sl'cea.a intensidade da. par'te

�:::::�:::::::_ ri rIDlnlO
A

ava.fe s··.·._;;:;-=::===_
x

_ Cant3__ d�,':'�:o. !30tHlo<oo x. R1{�, .Am_r:_ca x ,Bon�ucesso p
8a. rodada _ 28-9 _ Fla- OBSERVAÇ�O .IM- pletar o aquecllnento: braços, _

Sao CIl:>fo,a,l, Flalnell�W x OIana x Suo Cnstovdo. .

�1' B i f" 'PORTANTE .Bp· , V '1/.[ ti .
. .

.

IlnCllgo
x l!.un11nense; o a 0- . . . 1'. ,

•..

,
.

.
. onsuc:S�(l.� '��C01X.� a mel'f '. .,

'. go x América; Bangu x Bon� Dissc-mC.OlneUvelhQpmigo ��;ií;..-':�·X�X-lt�""" J'. -- Il"";' I --l'-%-c-:Ila e Amen .. a ., O_ana.
_

5a. rodadd - 7·9 - Fluml-
. 01' V M. C rirofcssor JARBAS GON-'2� rc) 'lac]a 17 8 B011

1l1ensn
}' Alne'rl'ca', Flanlen"o x' sucesso, ana x asco e lV.la- -

. ,
.'"

suc��so. �c F]umii;c��e�Olarj� Bot�fog�: São c�istoyã() xBan d' m\ ro�a� t Flu�í.nense x ;::tV!�bc�: u��stho��tJi�t� ��e�'OU' O ime'rWlca' olerecer O' :::: -

x Botafogo; .MadureIra x Fla- gu.: Olana x MadureIra c Bon- ; B�re"r�.; �

an o� � f
lO
.• S- qü<> ú-'11 loç�í "ara 'I l)_i;átic-l d"

i.,
.. ,

.. �
.

. '.' =!' Formado pela Félculdade de Mcdicína da Uni-mengo; Si'io Cristovão x AmC-!Sll.cesso x Cp_nto,do Rio,
. co?gtU,;- a.�cFolx o a ?gAO, • a.o a'J'�ti�rn(l' (l'!;�ldo· .os' -lfl�'h; u- versirlade do Rio de Janeiro

-st
" . C t d R' .U ,,_. fi . d ct· - 14·9 - "'I -

rIS ovao x amengo, merl"
..
1,., .,_' .<.

';
. __

-

<
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Cél x lVladureira e Canto do fHlql.Hldl'l.P:; a\HI! .Qt)tlVt'rany � 1'0 essor al.pdralico dt, Biologia da Esco-..

Auto'rizado - O Libertad' -
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Vasco: Olaria 'x Flum.inlêlwc; mancelam ...d�·ll;ld�)s,.·l'm küo:; .Blwnenau, "e",
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(' bel' 148 mmutos de foot-ball - Rocha. - ����;:"il�� ....
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onSlwesso x BotElfogo e Canto a H'lg;; ,:os cPlp es,. �;:;S(l::' . ,0 .
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do Ttio x São Cri.siodio, trrc·5',. '-'Guarda-v.am Clwrgla<; eis o :')reço que o meríca pa- unca 'se viu tarito jogo. A�
_ASSUNÇ'AO. 2 (UP) ---- J\ ça Sui<;a. No entantcJ, perde, 11a, rodada __ 19-10 - ... }"lu. ---:-'Mn�iuiH.O y'�nico . ;!àf\bas I gou pelo titulo de campeão té os cronometras cansaraJTl. PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DASFedel-<1<;ão de Futeból qo Pa- rtllIl l'ccentel1lent� .ires

.

jogo:: minPllS(! x Botafogo: Flamen· -
_ evlt<lN;.ml flr,�lcll1.es. ;

.• 1':1.0 do Torneio Carlos �Iartins '" (� A l�nica. torcida que o !-"laril- -
. . -
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.. B' . 01' -��"",...." cana faZia ('i'a '1elo termIllO da I::::r'agtnÜ :;rutorizoll ,{ eqHipe do de ('xll)l�aO contra IJ nl'sel1a. go x menca, '<lI1gu X a-o ·1I8-�"",",�,t.·S,,"�M,-li-�"_""'I>"'���",·" . 1
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'·P·'" R"":"'_' 0-"."'"... R E'5 5O tl� i������a��r bdl;::)���ll·;;;a��r.t:;r l�-
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::lente do i\mcnca. fT_ PIl!11·.1 :.:::

J�\::r.����;j�""" �birntane-�iraD�a,êm-vn Iar inicia:" vcll rQt� & Stueber Il!u��,c·:��1(11.�,u;:'�\��.�b,i;':i�,:x:��)}�'�I:(;�';1:'1c\_� li �_;Soube-se que o famoso corr::- . .
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Encarregam-se de: ..,_ - �

--

��ng��,�en�i�l�ed���1 �al���� ra-'o, a' se: r')lI.e· �e' 'Jl.0·�OS: _ �O' " '. B.s·ta�ua. E:-;CRITAS AVULSAS (mesmo atrn�s) ����ac df�,l�tl�::ir{,l�����:�up:f���g� 2,

t 1 t ARERTT.JR,AS :E ENCERRA.MENT08 DE ESCRI� "uando .·Já tinham tl'anscorri-passado, esta com o( o o 1'011-

TAS' 1 . j ,co' sunerior engessado e il11o-'
REGISTROS DE FIRltlA8 4! aos 143 lllll1U,OS (\e pugna. -bilizado. Os médicos ainda nãfJ Vem prendendo as aten· ca Blumenauense.
CONTRATOS. ALTERAÇÕES DE CONTRATOS :.s I -:>abem quando poderão retirm' é:ões da maioria de nossos A tabela do dito certame e DISTRA1:'OS DE SOCDJDADEo CO.MF.<RCL.ttIS_. ,- r

Estão aí, em sintese, pequc- -o aparelho. Entretanto, dizem desportistas, a efetuação do é a seguinte:
,.'

.

n""'cT ... l:>AÇ"ES DE 'OEND � nos instantaneos do drama vi-
-que 110 mais Fangio !lassa bem - .lU '.I...Lt:U... u, .n l1 vido pelo Flamengo e pelo A-e está llem' dis!_10sto. Certame . Catarinense de SABADO dia 5 - la. R0- LEGALIZAÇÃO DE LIVROS COl\-IERCU.J8, l'ls...

I
l1erlca. quando disputa\"am aBasquete e Voleiból Juve�: dada - Voleiból - A's 20 CAIS E D;E ED-IPREGADOS ; final de um Torneio que pare- -CONVIDADOS .OS nil. Este notável aconteci", horas: UBIRATAN. x IPI- Ganhe tempo e dinheiI't) confi2ndo os seus i da inicialmente inexpressivo =

SUIÇ'OS
mento, que por certo mar� RANGA; Bola ao cesto - . . serviços porb·nos��lntlermédio CI_l_ ir. f �'tqUe..:élca�ou tcon��ntran�o as =ZURICH; 2 {DP) - Dcsper- " A"'� 21 horas: LIRA, TENIS Boa 15 de Novem rQ, U':I;I;i· .0 Andar - CAia n.o u i

3. el}çoes a orc1.u canoca, -tou grande i.pteresse, nos meÍ- cara e_!):)ca. nos anais espor- (Edificio do Banco cINCO») , �om um desf�cho mesperada-
_

os desportivos suiços, ,u noti· tivos de Blumenau. terá a x CRUZEIRO DO SUL'. ISI i!I ''RiIIl!I:I"""a�''''';!I'' c "if3M!'l:fte.1'!IIC&JI '_.!II_"'''_ * I'
. mente sensacIOnal.

, _
cia de que {) clube "Grasshop-- cluração de dois dias, sába- DOMINGO, dia 6 - A's

=_-pers·'. de Zurich, foi 'convida-
I C I R P d .....

,.
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.

-

do a nartic\i:Jar dos jogos.da dó e dotningo, 'cleve�1do :1:-·9 horas: CAMPEONATO
ar

....
,OS·

..enaux, aysan, u··-e...
·.. uara.ny

=
CO].la RIO, niÍ Canital brasilei- trair ao seu local, o estádio - DE LA NC� LIVRE. '

_ra.- Os "Gafanhotos" são con- do Olimpico, assistencias 2a. Rodada - Voleiból:'

d I d"
.

T E--"
.

d
.' ,

siderados'o clube suíço mais. . j • , . ..

t' -A' 9 30 h UBIRA·· •.

r r· tra B 52 r... b'
.eficiente deste ano, tendo ga· IguaiS aquelas que' pres 1-' s, or&s -

-
-

aln. a I $ am o o nelo .� ....
'

"," ua mete de fisioterapianho tanto o campeonato· da giaram o Campeonato da· TAN ESPORTE CLUBE x
_primeira divisão, quanto a Ta- Juventude da Liga. Atléti- CRUZEIRO DO SUL; - --Ninha, do Tupy,; o artilheiro,' com 4 goals- _

BISTURI ELETR:�n���:ra ollerações sem

-, 0b-ui4�a�OS-extremos�tgr-a' O '3--8'10 V· ...,....er�'e, �Z10E�r31IR:as.o�RoIDPoc�I�asdAstaouNLG.AAv:olcelRIO'b';OJ,Ol�'· Atingirá o Torneio Ex- .

dú 3 x Palmeiras 1; - Gua- Paysandú 9 - Carlos Re-
ONDhS-CURTAS mItl'atCl'lU SiclUcns- :

@ ,tra, domingo vindouro, sua raní 1 x Olimipico O; - naux. 8 - Palmeiras 3 ---

- modelo 52). -

q�arta eta!)a. Três são os li- Carlos Renaux 5 x Tupy 2; Olímpico 2 Guaraní, =, A' 15 h CRUZEI deres: C. Renaux e Paysan�' - 2a, Rodada: - Tupy 7 com 1 tento. _ INFRA.-YERMELHO -

Para DáO baquear lia 5· emH. �o Testo
i

1\0ia?���:;�r.?�j �:;t�e�����Ós etr�:r��: �l:I��i::i�O-2�ays�:: doAi��;� CO:� ,:::��vo, gI",;;;:�� ��;���t��!;fI;���i.���.��U" _
.

'. horas: IPIRANGA x LIRA da Itoupava, é necessano Rodada: Carlos Renaux 3 x Ataque menos positivo:' Diafanoscopia etc.
_

Saldará o Vasto Verde I Não estaremos; exage- TENIS CLUBE frizar, ãpenas uma vez jo-' Palmeiras 1; - Paysanc1ú do Guarani, com 1 tento;
__o.ó,;,*__ _

seu 'mais sério compromisso! rando, se dissermDs que na
.. ,

garam, daí levarem os 3 x TU!1Y 2. i Defesa mais vasada: do ::nq atual certame da seg.un- ! t,arde do dia 6 serão. bati- brusquenses certa vanta- Colocação: 10. lugar: � I Palmeiras, com 13 tentos; G b" f d n« -

::dona; frente ao. Floresta" ! dos todos ·.'os recordes dp.

M I' SI' gemo A situação da certa- Carlos Renaux, Paysand� e I Defesa menos yasada:
_

ii meie e nesraçao -em Rio do Testo. Sem· dú..; 1 renda do campeonato de
.

anue a aI me é francamente favorá-' ,Guaraní com O pp. - 2.0 do Guaraní, com. O tento: .:::;
_

.

1 I I' f I 1 01 ".J - PARA EXAlVIE DOS OLHOS -

vida a guma, estamos e ian- ,52, ja que os lorestinos·· .,. . vel aos nossos vizin lOS, pois :_ Tuçy e impico, com 4;! At'queno maIS vas3uO: -

(lSQUIPO-BAUSCH-LOl\'1B)te de um dos Juai:s gigantcs- i procurarão evitar, de quál- Clt 1" faltam�lhes poucos compro- 3.0 - Palmeircas, com' 6 i Juca; do Palmeiras, com 13, = PAJ:i.A RECEITAS DE OCULOS Ef t 1 •• t- •

d omp e alOJe mms lun ano , . .

d'd lI' -
-

cos cem ron os oeste primeI-'! quer 'maneIra, que a ife- de exi�tenCÍ;l o SI' Manoel Sa-. mIssos, ao passo que Clllen pontos per lOS. i goa s; RESPECTIVO CONTROLE -r'J turno, não' só 'pela das..: ',' Tença de pontos, aumente, lal"fjg-l.lra hastante retaciona' adversários ainda, terá pe-·· .Ju�,zes: atuaram . :.}S se- t Arqueiro menos vasado: = DAS LENTES RECEI-1
'

-

.'... .

,

, - TADAS CiVE"?TO-se destes ae ver$arios, ço-' lem faV:JT dos clubes pontei- da .em nosso? melaS <;�por�ivo;" la frente o onze bugrino. guintes: Arnaldo ,Silva, Li- • Danrél; .do Guaraní, com o;
_ METR!.r"l, _mo pelas posi(:ões que oCl.l-jrcs da tabela. Por sinal, é ���fJ��d;���1'd�nb?4�e..nÀ�f���: I Tur(v, _Olim�')íco e ,Palmeí- .cinio Pereira e Wílson Sil- goals� .•.. _ �_., lê ::ü2m, ou sei a, os· trlcolores !·esta. a grande ()pm-�.unidad0 co O�erário, da Rua João Pes- ras estao fora do pareo, da- va, 2 vezes - Roberto Pau-" A i'tlhH.'Ir<1'i:.. l'-ilWla. emm ::

·

__0"",· 'i<___
=sio líderes invictos; ao la-!para que o vícC-Cam}18ão de soa, a quem tem defendido CO� do seu número de pontos: lo de Lima, 1 vez. L((;m . 4. ten�os � Chic�'),:; _do do Vera Cruz, enquall� 51 se reabilite..1)..0 qu:.! ':ou- -'

.
. . perdidos. Rendas: la. Rodada: Cr$' Nla1_z!nLo e AÜ,?'·b�il. (\)m, ª G�bin!3�e de Traumaiolo"ia Oc'_d ='. () os aIv i-ve '-de.'" c"l'ra''''. ·b.·e·mos, '�;'11'as sa-o a'S carp•• -

mo atleta e'diretor. t)or certo -

5 273 00 2a R"d A CrS' ") '::> i ••

'-iJ' - ..
.. � ., «H' V-. -- -"er:áal\ro·déln.uitas-;fe1icita� . , ; ·

.• u a ...,a: ': ,) :_Hl.rOcul . .>, C·«\\·i.O, ,E· EXCLlT!':n'AlHENTI, PARA TRATAR f-�Ci
-11o.ra () segundo ·P�)stol .CO� :,\iarías·'de. torcedores 'vasto- çõcs nor part.:! de seus inume- O 'movimento geral 1.590,00; 3a. Rodada: Cr:',? Julinho, Mkh ..:.), 1\;.i.111'" (:;_.>t�1: !IE' BE�,!TADOS DE OLHO:;; - E:"-::E:CUT.-\ PER], ::;110 conseqllência dD d.el"ro� v'érdinos que da.1J.Ü

.. parti· 1'os al�i'g9S_. ,E:xtm é, o seguin.te: H 8Q5 00' Total Cr$. 2 .'-'
"
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'�n que sofrcJ' ..nn ·:_�nte. os I rão, domingo à ·tardê·,: rumo
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iO lilstitulo funciona de manhã e á Jardeª:I�,:n ID�P::.: J Rua 15 oe NGv)135 .' •. andar Inr. 9 .

:;: TELEFONES: ==
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(ampá·onaio Br�siieiro
ii'

de fenis de mesa

. clubes fine estão na dian-
teira dü 'rorneio Extra,
Guarani c�aY$�mdú, pro
metem tsma. 11cieja de
,hoas . perspectivas ao- l.ír.
blico; na Alaillêdá Ri(�.
Branco, sob os auspíciós'

• '�.�"i_W'"� _,_,.

Com a par!'iéipação de 11U
.. n1erQSOS concorrentes, tcremcs
no .!)l·ó"iIrlO di;:t 5 de julho Yiú
douro, na ca9ital do Dais a

. realizá'ção· da prilneira- rotlacla
em disDuta do Campeonato
Brasileiro de 'I'enis .de Mesa.
Serão realizadas as seguintes
pelejas: Bahia vs. Pará e Dis
trito Federal vs. Rio Grande
do- Sul, equipes masculinas;Paraná -VS. Bahia e Distrito
Federal V5. Rio Grande do SuL
equipes femininas e São Pau
lo vs. Paraná, com equipes
masculinas. Reina desusado' in
teresse no.Rio de Janeiro, em
torno deste certame, que deste:
forma, irá.,alcançar grande su":
cesso.·

.

:
.

.:

Sociedade- (omerdal.(afarinense Uda•
ff ( .A S A B'R . U·· E' ( K H E I M E R,r
Rua 15 de NoveJ�bro ...:...- Defronte ao Hotel S. José

OFERECEMOS PARA PRONTA ENTREGA ENCERA
DOS PARA CAMINHÃO DE TODOS OS 'l'AMANHOS
E MARCAS.· c-':- ESTOQUE PERMANENTE DE ARTI
GOS''PARA SAPATEIROS, SELEIROS; lVIARCINEI
ROS E EsTOFADORES. -- ANIAGEM -- ALGODãO •

EM PASTA -- ARAMES.
.

. PROCUREM NúSSOS :PREÇOS E CONDIÇÕES- -

-_, n

Moiesiias Df OLHOS e OUVIDOS
NARU e GARGANTA

-

-
-

-

:;

5

�st:: lnsHtul.u Espel'iaIi:-;:ul,. t'sb 1V!.ag.!lifícamellte .iHonl;Hlo e Iusbladu com a lnais
IIloc!C!'Jl;l Ap:udhagem na!':l {(Hln e

Qnahlucr Tr:l tamcnto da �<!Ja

cspecialidar.lt� ....
-

-

TIHlo o seu Illstl'!lllH'nt:-II fui Recentemente
Adquirido e Imuol'tado da Suic:t

Alemanha e Amcl'ica ao
>

l',·orfe.

--Q*:!::�--

GABINETE DE RAIO X
__O:::�;:*_

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.
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-
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G:oluna Católica
----II 11---,----

u;sdem das � �Santas:Missas
HOJE, QUINTA-FEIRA, dia 3 de julho, às 7 hs: no altar

mor. ,-ar alma de Pedro Martendal; - no altar de Na. Sra., p:a
': '" "i1:,qldo Zendron;

:- r'�{TA-FEIRA. dia 4 de Julho, às 7 hs., no altar-mor, na
_,:ICi),;:,O do Aoostolado da Oração; no a. de Na, Sra., em a

!:�.e.) ,-� 2' graças.
:::i_'-\'BADO, dia 5 de julho, às 7 I1s., no altar-mor, p]a. de

Pedro Dario dos Reis; - no a. do S. C. de .Iesus, pa. de He
k":3 Pacheco: - às 9 hs., no altar-mor, missa de esponsais de

L;'U!11111g,-'s Jo50 Cordeiro e Clementina Soares.

DOlYIINGO, dia 6 de julho, no altar-mor: às 6, pla, de .Io-
,<O. __ às 6,45, ')'a. de Henrique e Gertrudes Schneider;

- as i ,45. ,1:a. de Leonardo' José Schmitz; - as 8.45, pia. de
Lcrpoldo Kuhn: -- às 9,30, missa !1aroquial na intenção dos
fiéis da nnróquia: - 10,30, !1:a. de Maria Alves.

ramonto das a.ulas, ocasiôes e.m

uuc a rUI! São Paulo ,'e tran ,

íormn num hurbur
í nh i 'J<: P\),

quenos Inconscíentc.s. oficias
� �m!mnu I1IIll!llllililll11II1I I !1I1111111lJIIlllIllllllllIl! 1I111111l11! II II!!!! !IIII! 111111111 iIIll i IIIIIIIIIII! II! II! 11111 i I il i ê I;:

-
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NOVA COl\Uf:;SAO DE INQCE'RITO PARA APURAR AS IRREGUL�RIDADES NO
VALE DO S. FRANCISCO - UMA DAS MAIS EFICIENTES CELUI,AS COMUNIS-

TAS - NONAGE'SSIMO AJ"OVERSAmO DO CORPO DF. BO�IBEIROS DO RIO
INAVGU RADA A PRAÇA "SALGADO FILHO

ARTIGOS PARA HOMENS!
.ARTlGOS PARA SENHORAS t

ARTIGOS PARA CRIANCAS!
, =

sémeníe na

PR 1\" "

FILHO"
RIO. � rMer íd.) - Na pre

scnca de altas autoridades foi

inaugurada a "Praça Salgado
Filho". em homcna=cm ao Pti
me iro Ministro da'Aéronautí
ca. que faleceu vitimado em

um desastre de nVÍar:ão_ em

Nova 'orlaria 00 Presideote Daquele Orgão
RIO, 2 (Meridional) - O r nada a margem de lucro cor- que venham incidir direta

]'l'esidentc da COFAP, aten-Trespondente, de acordo com a mente sobre a rnercadorta tais

. iendo à necessidade de dísci- clasificação resultante elo art. como seguros, carretos, bcne

plinar a execução da Portarie lo. da Portaria n. 36. de fícíamento ou conservação Iri-
11. :16 de 1952, daquele orgão 13-6-52. gor ifica. quando tal providen-
ac ..ba de baixar resolução rc- 1\1 - Entendem-se como .cia for ncccssarta,

g�,kndo a forma de fixação do despesas, nos termos do para- IV - As parcelas discrlmi

preço de custo das mercado- grafo único do art. 30. da ci- nadas no item L bem como as

ria,s !nclu�das na formula. do tada Port�aria, as seguintes: IdP.";Je�as a 9-ue �Ill!d(' o. i!,cm
:',.'i<.'l'ldo dl�loma. E' o seguinte a) - impostos e taxas; anter-Ior. so serao admít ídas

�: texto da citada resolução: b) - dcsjiesas eventuais quando devidamente compro-

"I - Para a composição do vadas.

Pl'0(,0 de custo nas mercado- ,
V - Só será pcrmitldu urna

,c; incluídas no regime da TREMEU A yi:nn A
'

das m8r1!CTIS de Iucro para ca-

;.'.: -nula CLD poderão ser con !.r.'U·i da comerciante, embora exerça

�J'·'rr.das as seguintes parce- N! 1.nGE,!,1!M.A
êlc eventualmente mais de L1-

L-� de conformidade com o i A IHI[ r-a a� ma função.
: .. '1. é)lJ. da mesma Portaria: BUENOS AIRES. 2 (UP] VI - Ao comerciante que.
ii' - preço da cornnra da A Policia informa que 'ocorrel: fI,IIOI':'" ",I ,., " I� .,,,,, (,;

mercadoria:
-

tórte tremor de terra em C:i-
tamarca, a novecentos c ses

senta quilômetros n nordeste
de Buenos Aires. O .sismo 0-

correu 3S doze' horas c cin
quenta c lrê" minutos, a l ing in
:lo a maior »nrte da m-ovincía
te Catamarca. pr ínctpalmentc
a Caoital, que tem ° meSP10

.10111C 1'1.'>(1 hil noticias. nela
:í -- Aouratto o montante menos até n"ora. de dm10s ou

-

será a ele adicio- ,'i'il[l']<;.

Fraqueza em geral
vrxno r''P.l�OSOTADO

::lILVEIRA

!
II

gny!írnoi!Y b
•

ligO
ElO, :' Il\j('r:rl.l - J\o ql!r

"

im:x'I·\a!ll". nol' pr('�n:-; b<lS-
11· ''--j:_:'l. f\.. r-: t�1 :_���'-Pl conscgtlÍu I.üntc inferiores a03 vigentes
;.:>_l:',:i·, o l�l\.lsil adcuiriu. i11e- o rccr.:'fu:l'] in"'!'n'i' 1(·1':-J. :IU1�

di3nte {�oncorrenciá publica, � ionehlda será ���u!a ê:i 86 dol
'I � mil toneladas de trigo da lars. quando I} ':1'::-;;0 é de 130

_., :;::;"'11',- c<';: Bot'n e, que, dollars. Hil, 1101:t3n[0, li"""':1 '.1

I peracào e:c:;_uda T)do grJvc!'n�
bl'usileil'o. con"idcra\'01 econl}·

I '!lia. Oll sC'_h dl' 4 � dollar:- por
lonelada de lrigo. eon�,hLind(

. mesmo num 1]1.'0-;0 nelo qual
há muito tem�lO nâo se adqui-
ria trigo nu cxterier.

SACA DE FARINHA
l.ONDRES. 2 (DP) - 05 A ?59 CRUZEIROS

{eJ1utados trabalhistas. vnll;:J., Sabendo-se que mil quilos
�':1lj; a !,;'o\'ocar debates s0br�

I'
de trigo proporcionam. depoi�

.1 guerra na Coréia, es1a noite. de moidos. 750 quilos de fa

l!():'. Comum,. Ditos deputados {'iuba e em se transfol'lnnndo CHARLO ESVILLE, 2 <IN- para a América. al'�ll1 do RÍ>.:

cntlcaram c1uramente o gabi- os U6 dollars de I:usto da tone- :;) - ° senador' da oposição Bravo, ameaçn "fomC'ntar a li

nete conservador do sr. "Vins- lada em cruzeiros acrescel1- :\oberl Taft ridiculal'isol.l .1 mais l'evoli.lc;õe;;·' por PP5SiX,':'

ton Churchill quando soube- ,lo-se as despesas de praxe. �cléja de n!'oporcionar assish:m- que desejam se apoderar da1:

ram que o lVIinistro da Defe- ,:crá possível. ao que acredi- _
:ia militar aos �aises da Ame- armas.

�·a. lord Alexander, declar::mi tam os tecnicos, vender essa rjca Latina, dizendo que "não , TaIt fez esta afirmação ao

i, noite passada, confidencial- farinha de trigo a 250 cruzei- .'!e compreende col11.o·' estas na- dizer que o e:asto de 10 bilHie5

l'lcnte: ros a saca de 50 quilos. Cada <:ões 1;>odem ajudar na defesa de dólare.s anuaís em assisten-
"Estadamos em melhor si- saca de farinha de 50 quilos do mundo contra o comunis- cia ao exterior é demasiado

tuação si os aliados tivessem como se sabe proporciona 60 mo". grande �ara os EE. UU. Disse

mais troDas na Coréia". g_uílos de pão. acreditando-se O a�pirante à cUl1didatui'U que não podia comprcimder
- Lord Alexander disE'e. assim que o �,ão, feito com tri- republicana, num vasto e deta- por que os vaíses sul amcl'i

l;,mbem, que havia varios pon- 12:0 proveniente dessa eomprn Jhado :-ronunciamcnto em ma- canos devem ser incluídos en

bs fracos 110 si.�tema defensivo ge;'e�'á ser vendido. por preco;; ! téria de politica externa .. afir- tre os vaises bcncfJciad.os po�
:oliúdo na CoreIa. lll.fenores ao atums. ' mou que o embargue de armas bl �rograma, se o prmClDél

objeti';c do programa consiste
em constituir poderio eontn'

possíveis agressões comunis
ias.

BLUiVIENAU -

Viagens rápidas
<:') no

RIO, 2 (Mer id.) - A visita sito da chegada do Secretario

do sr. Dean Acheson ao Bra- americano. A seguir revelou:
si] "::eleI'Ú ser ele -"rand� pro- I "Somos um país em fase de

vcit o "ara o nosso oaís, desde
I crescimento c que está reall

(lll'-' s(�iH ínsnírnda -no sincoro zundo grandes esforços !lura a
.

proposito de 'iol'(aleeer e apor- provcitar �cus imensos re_ct.lr-
11;'<;03.1' as bases dos vínculos �;,\S naturais c transformá-Jus

de cooperaçâo econômica cu- cru riQ�letia !)otencial e rlque
í ro ,1S duas nações, declarou- r'

sa efetiva. �ara tan�o p!CCISa
/lOS o sr. Pasqualini, a propo- mos d� capíta! c mCl_?s Instr�

mcntuis que ainda nao pOSSUl
mos. Os Estados Unidos são
Lima na--ão rica e tem exced011-
:es desses meios. Aqui o pro·
blema é a falta de ca:.ütal; �

lá o �H'oblema é como empre
gar as sobras. Não poderiamos
ser tão orgulhosos ou insensa

tos �)ara dizer que não preci
samos deles. mas Lambem de
vemos Lei' bastante critério e

diGnidade para DÚO pedi-Io ou

quere-lo de graça, como dona
tivo.

lJ \ '-- direitos aduaneiros:
! .- taxas portuartas, quer

:','_,,':-l,j "a�as à Administra
.>:ld '_lo Porto. quer a trapiches
,'U !," ósitos narticulares:

. J,' o frete'), até I) estabclc-
',;" 10 ou denósíto do ataca

. : �! o u elo y;rc.iista, contor-

SERA' ,��Ç1NI\{}O FM
BREn� {) ACQ!mO
FRANCO BItl\SU,MRO

RIO. :; (Meridional I
!1OVO aCÍlrdo I:Q!liercial <:om a

E�p;l!lh<l f;(!rÚ Dssinn(10 bl'l'Vf>
mentc. O Hamaratí estuda o:;

últimos detalhes e em breve
sC'rd. eOl1yocada a comissão de
acôrdo.<; comerciais DarG dar

parecer, P.adernos 'informar
que será assinado o acôrclo pa-
1':1 os nagamenios entre o Ban

I
co do Brasil e o Instituto del

VENDA DESTE DIARIO i\'fonccla...revendo um inter-
NA ENGRAXATARIA �:l.Inbio de dez milhões de dó-

PONTO CIHC
_______

1;'I'['S �ara a vigência do tra,
t.Jdo.

Il��-:----lI
O f.;l'. GO\'t;l'w:ldor d') Esta';·"os bancários

novo aumento de salário
Pleiteam

í! ln�-'u l30rnhit,1l5Cn, a5�ini)u
!o.1 glIintl.�:--1 �tfo;):

Rç)JIo,�el1dn: (.{ pr.:,J'(flu:
- Olíria Marta de Olivel':<t,

Primá rir.

r;'nf a l�seolfl fnistH. r1e S·l<..:O

t1J f> n' ie. UPlniejpio clt! Itloria;h�'

jlQIi:-:.
_--- Mal'ilsa Lo!,,>' d:.! Ban.),'.

F'l'ofessora. Normalista, pa.ra r·

(-' E. ·'Peof. Ana Gondin", d:.

I:---��-- ------�- - -�------ií
RIO, 2 (Meridiollal) - - O (,eiros ii mujol'G,ção lTIll1Jma. '-,

"l'r-;idellte do Sindicato dos' :;alárío minimo �el'á. nojs. d,�
Bancárius entregou ao Sindi- 1.500 cruzeiros, Além disso
cato das casas bancárias uma Dlejteiam os bancários .... ue ()

nova bbcla de: salário dos seus auxilio familia seja ffi<1.Joradf)
fUlIcionárir.-". O aumento pedi.. em cem cruzeiros além do H\l

do é de 50'';;· �Gbre os atuais mento de 50 cruzeiros '.01' ;'\-

\:cndnlentos �)cndo de 60 cru- no de serviço.
-

l\frtl10c-l u<: .TesU1,:5 vrClr<!;
Regente de en',;ino Primárin
pR"'... a Escola mista de Sc�,:;
!'ha. d'strito de Rio 'Fort'lnD.

!1lunicipio ele Tubarão.
-- Jcssé

';': ... ,-,,, .,,,,, f"f.,":It';al�� {} (011 n O

�m (©;é�al debates na
limara dos Comuns

SR. ROBER'[' 'rAVT

I' l!: c,; A. S F O R D
LErJJTIMAS

Casa di, il.mcricano S. A.

PA R A f E R I DA S,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O-C E I R A

F R , E

Cervejarja Cata.rinense S ..

JOINVILLE
A.

Bltunemlu.
- �Ju1ietn Bpckf'1'

11.�gente rle EnRino

para eIS Escolas Reuni'das

I f'lIatá. dl.-<tl·ito <le Lauro

!lcl', município d'_' Orlenes.'
Ilornc:aur1o:
Fr;JJ1cl;'3co Brat-'inh})�

IrlspcLor E:-;cola ��. pDra é::\:c
('orno SUbAUtuto o c�lrgo
St:]),Dir·..lor Aüministrat've

DCJl:lI·t�Jlnento de E�lllcaçiio.
T()rna u{/o �eHt v/cita: \

- -- O dec.reto que degigu
In�petOI' E�scolar Francisco'
sinha Dias, para- tér exer

no Dcp'.u·tamento de Euuc

Di.�l)�H.san,flo:
: - Abelardo Souza,

fazem revolu�ões com armas
�os Esta�os �üi�us, �iz TaU

R

Trlft. fez esta referência f!
América Latina quando propo:::
"a reformu" da ONU medi:mt',
a modificação da Carta das
Nações Unidas com o fim de
criar "uma organização ideal".
Disse: "damos um :passo 11es

,ta direção ao concluir o pacto
�üj amerimmo, no qual há II

lna ddilli\';'n d<l agressão".

"

o Guaraná. Champagne da

'ANTARCTICA
De maior consumo em Iodo o Brasil

ESPINHAS,

S,
A S,
ETC.

I 1]0 Vareio Cr$ I,SO
turista.

de

NUNCI=I EXiSTIU IGURl

COlTêa, o títu;() de
oiul'ista.
- João Santr.l.nrl

t,tulQ 'de Professor.
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