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Comissão Mixta Brasil'
Estudo" Un idus está exn

rninando o,; projetos das
n1DJs vuriadas regiões
t!n pa is ...4.!nd�l �gOl..t .. 1-

lJlVVOU ploi':·los q uc b,'
lIéflCI<lm (J filO Gt';l'�dt'
cio Sul l';J';IIl,'t, S',l'l:,
Salda C' •• t"LÍn;! S
{( .!.\'llll,l:') Ct. tH1S, l�:J[l·!.
l�;:)l[LJ\! do nlll lO V!'it..doB
do nGl�dp":lll� l:U1H (qUI
pameuto» Id ruviíu los c'

por tos, prort ucao C!(' l'
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RUJ, g \lHC1'icllOnal) - Noticiou-se que o sr. Getulio
Vargas estu ría disposto a um i'ceua na questão do petrúIeo, adntando uma fórmula de munuuúl io estatal que V·- ,

I' Jd;:t determinada elaboração do substitutivo, de cuja re
dacão estariam encarregados os 51'S. Autôníe Ba lb ino,Castilho Cnbrnl e Ludo BiUencourt. Sobrc a matéria o
sr. Castilho Cabral disse "que o sr. Antônio Ba lbino su
geriu examínasscmos em conjunto as emendas apresentadas nara a PETROBRAS.

Ning uern me falou sôbre o assunto - disse o sr. Lu
, do Biteucourt". Quanto ao sr. Balblno, revelou que está
iazendo grande confusão.
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rt/1ur acusa
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, O presidente Getulio Var
gas não transmítíu ncnhu
ma !!1Sll'U(,':io a respeito
Seu pensamento sobre o as
SU1l1o é muno claro Foram
apresentudas l:Ui emendas

ü:lJt<;" �, ����.P��i4'�,..!i!1i ri!!!�.i;a�!'4i � �it�rt"�%:'�jl_TgU �u

linmD.r� tm t�ina}
BELO HORIZO:.JTE, C

(Mcridional ) - O governa
dor recebeu cornunicaoâo
elo em baixudor Afrânio Me
lo Furar-o de que () InbD!1K
de \�rn"l,l'lgl'jn concedeu o

cmpr éstimo de rmco 1111-
Ihões de dúl ..u-cs uara a me
can ízncào (L.l Iu voura. (IJ�
Minas G, .':Ii T'rcparundo
se d p!.H"u:I1�1 uu uzucuu d··
clódltt} o go verno V ...u l" ':I�
br-!"('t'l com (l Bunco 1.\;111','1
ri) (to- I'r'o,lllC';;O ti srstemu ric
{'Slnpr .. t ri .Lj

•

e'..lHip ..1111l'111d'·,
os qu .. tlS lot;p d� Inlcto (.'Oll..!
tD1'u\_) d\:· ·hHl tr:.. ltorc. 1 .._�UU
jeeps, 1(jíJ :'1I1r móveis ag· í
colas, �lJ coruuutus rto LdD!
Las de 1l1'jgUÇJll, (JO (.:{HlllJl
naçoos LI i ve rsn S par a cult u
ra de arroz I. caun, além de
plantadeiras, com adubudo
ras, culí.ivadores c outtOS
nCC�s;,af 10""1.

-------_--

BLUMEN.UJ - JO'.l.NVILJ�
Viagell� dpidas C S('Rlll'Ü�

s�p 110

EXr!n�RSO l1NDORINfL'\.

(J ,o...:Ü\\lno tlrul',�n de jnlcJ tl·.·.��

I
ENT!{EGUE 'A RUSSL1'

NOVO PEfl'RU1A�IRO
COPENHAGUE 3 {UP I -

Após dois :ttrazos n&o exnh
cados na manhi:t ele hoje, par
tIl! fll1aln'elJte a larde o petro
lell'o 'A�ll1el'on" ('onstnnd(
na Dmall1Jl'Cd e Cl'J<I entJ'r�ga
ii RUSSlâ 111011\ ou um pn'te,·
to nOIL<.-americano. O na\ 1('

zarpoLl sob a bandell a 50\ le
Ueü com destino d Odp"sa f1'
,m' Negro.
,------ ----- I
BERLD'J:. 8 (DP) - O ;0-1vêrno da ZO>1& oCldental de

Berl1!:1. OClHJPcta nelas a]u!.
dos, ordenou o lc\'antamento
de bUlT!cadas ao longo da
fl'onteu'? ccrn a zona sóviétl
!'�,. Tal t,"eclldi' fOI determma
da denOIS G\1C agentes comt-
111stas r::i':>tat',,'l' '1111 fu,lCloná
l'ia f>nu-co,ndnlsta Este .fato
OCGl'l'C1.' na tnrnbi' ele hOJe no
setor t\orte-8.1perlCano

------------_

ao projéto e nada menos de
SOIS comissões tem de exa

m iriá-Ias Reso]vo1110S estu
da-las em C0113\.\1110 afim de
evit armas confusôes que ad
viriam da votacâo deserde
nl.1dd da m ..... teria A m esma
emenda poderia ser aprova
da oor uma comissão e re
ieitada pela outra. Desse a

cõrdo nascera uma especte
de sistematização das emen
das aurovadas. Também o
sr Gu-stavo Capanema asse
"\ erou-nos que o substítut í
\'0 somente poderá ser cons
t itu ido de oo is de votadas as

emendas Ê-rn plcnúr lo.

entendimentos
brasileira

- So-

g ráf icus dfL

r.orH.l1l'11f'lnte-.;
I}Ot...!nc!.�.

Int

N "iO 'n:v:: i-uor-oucons 111:

SR IP�!-::'{ li Ih

A

CGli'1 tal assocl::H'ã"a. cada menlbro
da cOInll!udade perderia 2un sobe-

Visa nova tabela de
os que ganha

(me {} nivei da forca mi1H�f é o ma;$. ,

Acusado (I sr.

per; de implantai'
ditadura

CASSADO O MANDATO DO
P R E F E t T O DE PARNAIBA

R01\"L-\� 3 tUPJ
Governo Itahano,

.'\ I porta�em sóbl'!) a ta:'''
:0 sr Hort>e;o Lafct'. di'chrou l'

lider da clas".Jp, Sl', LiclO !laJPr.
e,cc a prcpalad::t tn.bc!a e�t"

rtlc:,-m�ntf,. l<wl �el�a
TEREZJJ'JA. n (!\lend I -

A Cãmal'a MUnICipal desta
:!ue,'" )l11,1 ,'rl, f,'nclt l.I' Capital. em sessão lealiz'\-

{te�efl13iS? Pos�si�el�;";a ��op�r�ç�ão
� ,comercia! ang!o·niDônica. �

"
• 'l'OQUIO, 3 (GP) - "f\ de chamar a ateneão do ge-

'''''--''''-,",_.� \, I conclusão de um dril'lsticio 11€1'al l\1ark Cinrk sobre as

\ ,\\ i na Cot'e1a poáe·"e tradl.ZIl' 'repercussões pengosas" que� ! 1)�r uma pt e:;;:i.l.o C0l11l1nÍsta, lJOdel'U1.n '10 sl1éste aSIáticl),'/

� I acrescida no sW:'3t,= asiático, ll1cenl!\'ar as Ifllcmttvas mUi
�\i I e"�" é lllP:J E"'enivaltdade à j 1r9:o tais C0t1'0 o bOt11hal'tl�io

� qual esl.lt1't)S pnwtos P"," i�l- �� centraiS el.-itricas de Yalu.
zer face" -- declarou :"lO:e nu- O :::1' r,Iac Danald deverá se
ma entrenstn à Imprensa :J SI' guu' hOJe para Smgapura,
I'1Q1chotm. lVbc Donald, 00- ----�-. - -- -�---,-'----

nli"s.:lrio gf'r?l da Grã-B1'('til- C�!1ll'l1'!l;"'" i8Uftl��jnaBnh:1 11a1'a ú suéste aSIático, que --�-- ·��iIIllU ••� M II ,*il:p :

���d�c�.91���c�����:� ��l!��e��� Solicitado � presenç� do sr.. Prefeito Municipal,nipônico 0);1' l\Iac Donald ,t- \"JlI. \...ilI

�i���::l��t�l��:�:�:;)::�lgJ����;�;�:�= que prestou esclarecirnento� sobre a poralizoção!\íun-.John [, nr{'!:St igio das �{rl�
•

��e�O;1':lll�;��('S�I�l,��li����.I,�;�,lx
..

das óbras de canalizarão do Ribeirão dos Padres,!-"i .. i r:'epplll1ctu {} .. t!-,:rC�SSOl, di.... .�$,'. lIo1.Jd:llll, I1(c lO alto comi;;·
"m'l,) hrlt:1111('O, :1S N[\çf,e'[ Unid,ls cle,'(Jlvcraon o sentIdo d'l

da ônlem, cassou u manda
to do orefello da cidade de
Parnãiba sr João 01'lando.
que atualmt:nie encontra-se
neste Estado. Mailvou a cas

sação do mandato do preÍpi
to a vista de um desfalque
no montante de um milhão
e quinhentos mil cruzell'\.,
dos cofres da orefeltura da
cidade de Pãrnaiba. Vale
adumtar que a nolítica na
visinha cidade

-

está 'fer
vendo". em vIrtude da es
colha de um substituto pa

O prefeito desonesto.

que manb:·,�e a� fs.â.CÇÕf·"; de

---'-�.,......-i!
(Merid ) - A rc"
atltude da U.D,N.

Slll; " prt.:('l{lt'tH.... ' .10 t'l

DUl ....... tI l\IlleiJ�l. reUI1IU-sP unh.'n �

I I 14 fJU1., • a C�ilnartl IVfLtnlC�,J lt.

de CUs!'s �0S

cio

L..""U""
.nU-á.cido
contra ;i!'I

a:zlas • .o\ç!lo
.'!lave e du.ra·
t1oura.. Se:nl
.allOr e nau
...1ilLrhllt,,,,te

"::L g11rdn['a a C':.iSI.1S p"pvL.. H. r�c.,
que hUJl' ",tn dia COOpN dnl ea-

com a pre,cl1<'.\ do; ,c';ll1nl!.:o ',,'

da Vél llLfll;, (:,íre-iL.1tnr1ile COlH
11· ...ldnl·e� .Jo 10 DUl'val .I\IucHer. 1\\1

as autoriclddps na luta cutÜ! ,l
os t-:rrorisín::; da J\1aluslH. De-
pois de ter llJ,mifestndo :-lua

'ry •

convicção de ('ue éra DO.':lslvel P�(lIO úU11111ernl"'hn. Arthur
_1. -

, i d tl�, 1.! l=t�dnHtl BUI t1(C"1 una (�1I0Pf r�iI;"ln cUIlte-reI:.] nn
f

� -
" �

I�lf) Illpunwa. no };llé�tp dn A- I
Do l�;I"hl'lI�" c 'h�l }\' :)

��a. ar{tlpJfl .dt., (lHlll.- hlrU:1 ; rUin1e' lClO (f] r.;r Jr..=f\..\lln

I'P 1 I I 'I' ) "( i.

"""1
JH!.. !paI llH,rlll1!('nndlJ a �ln(;,\O a.l,,.,,1)IJ Ji (1 � � I t:'! � lihd.�· UP'!I

i,ll 11:111. LI'" '",.> :J.ld ,':.:t:J '-'(""0 ri" J' Pl'.'·
h.�i:.._) 'Ir I1L.L"1-1"1 11'h'll fl1�'1. ii li",,

})Ç:�ll1. dU" {t, bllr'dn�, Ff..lf,.Ul I tdl ti} .tl._l(\-Ptt.!�I:d.u.l, lllHto dI}
do ti'::.. qual�-, elp tCl1a intt.uç;lQ rt! Ic�{u i'1, uir..:-1.lJ:.l, .tt.l ..d�\ \.I

lprnv.vlu [) P' u1eiú 11 57*.52. (lU�
ChJ::\l ..ti t1P.- T.rfinsItn tiO !:J1I-

!�""urblO t)il 1tDI111�,V 1 RLI':;_ tch::JO Ll ru.

can�b.:;�('�o elo rlbelrfio dos Padres
Falou na hora ào e�p�die:nte o

"r. Pedro Zimm('llllaf1l'. cm tulfiO
io Íl'co cd',dual
Na ()rderTl do Ul"l ("(H,ctcu o ',.0-

':;ulntc �n\ Jflft'l1iT"a
�P! 0\ mlo IJ pl'c.jel,) II

dbcU::is�io ÚH

foiII", pr".j�t" du
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DISPEPSIAS, PRISAO DE VENTRE, COLITES, §Caixa Postal 150 - Fone 245 -

AMEBIANA._FISSURAS. COCEIRA NO ANUS t:::Itajaí - Santa Catarina. :: � CORAÇAO. PULMõES, RINS, BEXIGA. FIGADO =
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Clínica Geral de Homens, Mulheres e CriançaJl S
LTOUPAVA SECA: 9 M 1_1 ti 15 :fI.S 17 h!!l. BLUl\IENAU ª
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K podemos fazer' ISSO". Acres-
mate, centou o· comandante Supre- ..

d O·t E·t �IIIUIIIl.�t�IVI��II��IIIIIHlm�Ulllllllmmllllllll!II,lIlIillilll!{nUfmliHU';:Flocos de aveia ou grão vez, realmente, com os comu- mo' o 1 avo·: xerCl o:
_

::d� trigo com meb copo de nistas na Coréia. E ·declarou, :---:- "Uma d�rrota imporL:m-:: M I � � EI� I t� K IIentão, o referido geneI'ál: te dos exercItos comunistas:: a ero a e IZ lO qe erleite.
_ "Se os comunistas qui- teria maiorfs repercussões no ::

•
.

Ca.fé Ou chá sem açucal'. ,zeI'em lançar uma grande 0- mundo. Essa derrota poderia
Alnloco: fensiva contra nós; serão der- 'dar novas forças à muitas pes- _

Dois ovos fervidos. rotados e . seu Exercito será sôas que vivem.:na Europa. sob ::

completamente destruido. Nós .., medo do regime comUl11sta. - PARTOS _ PARTO SEM DOR _ GRAVIDEZ EUma fátia de não torra- I Na China o regime poderia
-- COMPLICAÇÕES --do.·

.

. . f ,sofrer com essa· derrota. Digo
SERVIÇ()S PRE'.NATAL quela amizade, que nos traz ::quí

.

Pequena porção
.

de ce·
.

.

.. I isto porque sei que depois de -

r". mIm. como a todos os pres�Y'.'(fervidas ou rala- paI, s quais seI'ã.o encan;.i1_1ha- J fortíssjt;,�s. perdas sofridas
_

CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS - 9 - 11 HORAS : tesodas ao Sr. PrefeIto MUnICIpal, pelos chIneses, no seu epcon- .mummmnlllllmmllnUllmmmmmmlllmmmmm.umllmUmmi� Reallllc!nte estimada Dna. Pe-para os devidos fins. I ira com o Oitavo Exercito. cu(:ha e prezado Sn1'. '\'aldellwx.ou chá sem acucar. 5.0 - O Secretário Geral I em maio e outubro últimos.
F I ElIl que pesem às vossa'3 mO(Íê�-Jantar:

.

apresentou para assínatura houve gráves sinais q� des-

\
tias, os vossos aniversi,rios tce,'1Camarões ao suc;:> dê li \ pelos membros da Diretoria.

\
contentamento na frente'inter-

f para nós l!rn sentido lôdo e"pc'
-

O Extrato. dos Estatutos para na chinêsa. Seria melhor que

I
bras, acentuando que, mesmo que deslocar a séde dos Servi- ('ja!. Não é passiveI enumerar t'10fjpublica�ão e devido registro. a guerra contra o comunismo não sendo de interesse econo- G,?3 das O�ras de Defesa da :r-.,ão, é soment�

_

o casal distinl? quanto :: operosid:,de (> critérioTomate. alface.
.

6.0 - Foi resolvida a orga- fosse travada e ganha �a Co- mico do ml1nicipio, esse gran- CIdade e Porto de Blumenau, � 'honrado que nos queí'emos lia. tio nosso PI'efe -i.o, elcv,> Rio .10Café oú chá sem acucar. tn�z�ção de.um livro para os !réia a?tes qu� �1�, EUl�a ou ·de empreendimento iJeneficia- para a visinha cidade de Ita-! menagear, não; é tan�bem os Sul.
Antes d.e ir d.o.rmir: i soclO::_efehvos. . 'no Onente lVfr:>dlO. �' .. <,;.._ rá particularmente a estética jaí, venho comunÍca,r-vos que: cbnceitua'Jos; de{rca(li)'� e earila- O casal \\'aldl'lllar Bornhau'5cnUm copo de leIte desna-.ti.. . .". --. 1.

ui'bana e constituirá mesmo Ficarão à disposição dessa Uvas amigo, que nos pretendi7 não só conseguiu nimb�r �. suaúm fator decisivo uara a me- Prefeitura, conforme vosso I',-;OS cn!'bl'ar com as nossas de-t d .

Ih d
'

•
-

- � �

individualidade duma auréola daa, o .com uma: coa a a 1
I '''1: não se e·squeça."!!! 11101' segurúl1r:-a dos predios pedido e, consequente autori- monstt-ações de aféio., ...

. .

d
.

It" A' -

d S E h' C� luais vh:'a Sinlpatia� do lnais f.J.J.
m

..agra.! rnargll1alS O rIO -aJar ssu. zaçao O r. ngen eIra ne- Queremo;.; sim, quernnos 1'.3n-
,

A '·t d -" 44 t b d ' nEtI ado aféto, como ra',lical' noSABADO propOSl..0 a suspensao ce. .- U os e concreto ar- (ler preito a um e outro conjun.PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A OJi'ICINA: dos trabalhos que vinham s<:'n- mado com diametro interno coração de tôdos 3. consideraç:ãvCafé de manh.ã: 1 d b d 5 d tallwnte, porque. dmboE' mer!l-
que lhe cabe pelo proeedimer:To(O executa o�, rece eu o sr. e 1,2 m. e altura. sobra ....."...

e e5"a hOI1'.C,Seis ameixas secas, pos� prefeito municipal do enge- dos tubos de Canalisação .
..do l,"r;: �"",e 1 cspelLo

cxe�p:al'. pelo mód.o inte�ro "tas de molho -durante a noi- RAD10 FU" Ilheiro João Cal'opreso o se- Ribeirão dos Padres.
. La�en_..

.'._ 'F I [ldm'l'!1.vel conlO lntC!pl'eta <:

I. .".,". guínte oficio: "Em Blumenau, O guíndaste-auÍomovel utí-! .,;:EP.eclalmentC' em, \�_., � ,.I

•. cl,mpr,:, os �eU'i:; deveres de pe,.
te ,em mei;:, copo de agua.

'7 de J'l11110 de 195'!. Do Engf'- l' ! p 1 -

d P"",ucha, a mulher re.,peltad.t e
�Jao dlonisSlmasf � Izac o ara a co ocaçao os .

_ Ih d .�(.. � o •Uma atia de pão

ü:>rra-l,
GRANDE SORTIMENTO .EM VALVULÀSLAMERICA· nheiro Encarregado dos Se1'- referidos tubos, ficará a Vos- • e!'tunada, a mu er � c?ra',,,, 3; ê a�sim. porque não 'Jiziõ;'!do. . NAS E EUROPE'AS.

.
.. ..

..

viços de Blumenau. Ao Sr. sa disposição no Porto de Ita- ! !;,:,n('w'o, porquanto,. pOSSUIS em
__ Sentimos-nos bcl'l'J "Dl !,;ll!!Um pouco de manteiga. - PEÇAS E AtJESSOBIOS, RADIOS NOVOS, -- Prefeito Municipal. Senhor jaí. mediante simples solici- ,"o.' e!'tas. �uas qua!ldades . CO.!'I crmpanhia. tão bem como n.)"_,, SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_" Prefeito: Tendo> esta direção, tação ao sr. Engenheiro Ben- t�.l pel'Cel(:�, que ela�, hOJe 1�, nosso lar, entr·(' as pessoas <lU"'

Café ou chá sem açucaro � Rua '1 de Set41mbro. 4. • ,
.

por determinação do Sr. En- jamin Lôbo de Farias, Chefl' 7em parte mtegrante üessa n:e,,··
tém nas veias o mesmo 'ilang\.l�

.

Almoço:
I' genheiro Chefe deste Distrito.

I da Fiscalização daquele pôr- ma primoroSa natureza.
generoilO que na.s nossas cirC'lh.Dois ovos quentes. to. E quem vos fala, tev;, o en,;.:- c,,�os corações batem ao com»,,,�g�(.poom�.�)� i�����������������������ij������üi-i-�'�Yi��-�������m��il �ro�� a���j��oou�=a���� mill��=.�e��-! EC (-g •• ...- '" fi

para renovar-vos os meus pro- 1'<1'}ao, como a �1'::'[.'(l:!0 llltllll'� ú..' pulmões com o mCS;1lO ar o:.i.Café ou chá Sem açucaro
.'

t d
. .

t e nos e o ca .. ,
-

leS os ,e estima e considera- que �ell1a. en l' - " .. ,

genado que os 00'50S :..:.'lpil'am, 0Jantar:
ção. Saudações COi'diais. (As.) \Valdêmar Bprnhausen. suüem (:omo sentimos. e yi\'C.CIBife de grelha com' xico- João Caropr"so - Eng. Enc. São pobres e ricos, é o mo,;c

C:(Jl�lO Yi\'emos _ a'11cíos :iario. Servo de Blumenau". e o ancião que, sem cessar, c:�n
nluado fátuo das va[,:la.des, :10Tomate alf.ace. Dev··ldo .3 re'...

·

Fma pela· qU'al' estar passando. o seu 1- - - .- - - -- -i tam vo'sas nobres bondades €
r,,\'.ndo hipócrita. jos ar·tificios.U

V0ssas ra.diosas virtude3� Cê.!l-
ao nl�ndç tôrpp ua P..!:de·J.iéne!�Café ou chá sem açucaro

prerda,o,· a.CISa._ aUuR'GER, a·',"", de mo.Jhor· �tend'e�. sua to'm-nos tão ing<>nua e cordml-
.. c!,t in\'ej::c!Antes de ir dormir: ,UI. ti II

,
ta;nbelll com a solidar icdaàe fil' LI�nte, que ao mais descre:-,t·J

Um copo de leite dêsna- distinta freguesIA,'; que lhe. tem tlonrado com a�. sua ;jj�;���I��PO���2Cj��1��0 �o�:;ut��' :�!to[��'�o::nt��n�i�a�:lb��u;a :�'� n:����s (��81;�'�'3�, ;;���i����lLIOad��tado ou urna coâlhada ma-' .. ..
.

.

•
.

"b·.- I e 'e t.. �

J '
e v!'rtudes, os nlerecen', pl·!·nlor.. ". l-j'Jll'a-o l'U·bJl'C� .

tpreferencià, ,comUlnea ao pU. ICI elo gera,' qu t

.

S a �:l:�; �n���;��u�� �:����o�r;:.�� s�,mente.

. �

r�lI.q per�,,;a;!;�n�.e ;�!:�ri:;';'es�:���fazendo ama grande remarcação em Ioda, II,.ercadoria. �:���ioud�'�f.:.a���.���� �iP�����:!� jU�;la���,.iS��eq�:d:�d�:te�Ó�o��� ������ ��:����:l;da��a:��� a.��a�::'�aproveitem esta grande oportunidade par�. azer suas �u:('�e�r:olà el�:f�!��:,dil��edi,��� �:�:sS��d���;�sS:I�l r:�:e:lil:::�� �1�'�I��I:� Od�);�:��l\�a[l c};�I�a11����compras lIe . inve,no na CASA BuRGER, a.' Rua 15� de Pi��ár��od�o����:,b�í��ação r!e- �:o n��'ote���� �c:,�)av!��a�a;��� �:� ���a��t�J�:a::��� à��:Cl;�i;�� ���Hftve'!itlbro o- 505
.

Blumenau \.trá, cortar a serru ',le Nova Ve· «Jlcias mi::::u:ie3 e que sabe cumprir cU ••• . .

II
:

- •..
t 10 I 36 I r:�za, até o nlunic'pio de Crise,-

.

·E' c�rto que nos enlbates da :ieu dever, é porque este homem
. .

AIEHÇIO. Descou OS de. II. a
•

II uma, .descendo a elevar::ão e atino z"'�.'sn,liunnisltal'aCÇe�gOaPÚJ_nbll.lu·Csat'J.ç�UJp·tr�:�,�'; ay.'u com nobreza, com digniJ1!.'
g1!1do 'I'ubal'ão e Laguna. ponw �.

_ _-
- de " com altruísmo merecendCl,

termia!. Nada menos do oue rJU�- ccu ferir-vos, mas os golpes res ('",.ta maneira o aüraçc afétuO!;..�
ho municipio!'; ·dzinho.> s�rão'Lt ,'alam pela armadura diama:lti· d:J município qUf> o re"peita e <:1
refieiados com a. ligação. Oi' nn. das vossas probidades, em') ,. quer bem!

tam-se no aço finissimo dos y;i1' .- E para finalizar, receba'll
sos brios. Dna. Pecucha e Sr. \Vardemar
No governo deste futurJ3ç

l't�nicipio apoia'do pela l1lenb,�;
d�,de clara, e sob o alto patro:i·
!lio dos ensinamentos de S. B'�

cia. o Goverador do Estado, o

Fr�feito "Valdemar Bornhau ',�.l

tem, unIa preocupação constaT'.(":

de acertar, posto ,t prova t'Ei'l

a sua capaci',lae e a sua hones:1

dade de administrado·l·. a fa'.rnr

ao progra'�so de Rio do Sul,

e,·ser util a. humildes e gl'adU1
dos. .

Cr$ 166,60
.

Cr$ 6(tM
. Cr$ r.SO

Reclllbimlmto de nolas de
exUnlo 'padão· '�liI�réis" .

..
..

II
�

•

A Junta·Administrativa, , A' pai'til' d� 1.o:?e janeiro luto VIem sessão de :12 de maio de 1953, serao a'plicados os
_

, . . .

corrente, e nos- têrmos do; descontos f previsto!> . no . artigo
..

artí -t d D -cr·e·t no' ') o dó dcereto-Iei n. 13.059. ,;
- .. .. d _ .,a IRQ - .r.o

...
0 _e" ti

d 'd' 'au-.a .

Ih de .194" . � I Ateni.léndo a." necessidades e ccnvemencra ossrs. llnss!l;gelroS,,13.Q5.ft. de 00. de JLbho., � ;r-' .. � JU .

o ." a sa
a Auto Viação Hasse, aCl,lba de estabelecer novo hOl'aí"l?S dos.1943, resolveu v prorrogar, ber:
seus transportes coletivo!" os quaís já. ent�ar:l� em vigor epor seis (6) lT_leses, o prazo que obedecerão. ao .seguínterpara recolhimento, sem De janeiro de 1953 a mar-

PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente): ti horas _�escqnto; gas,po.tas, P?, ex- co de 1953,·5%;. de abril a
ônibus; 8 horas _ limousine; 9 hora�::- oníbus; 13,30 _ oni •

.tínto paorao mú�relS,. e maio de 19;53. 10%; de junho bus' 15}30 onibus (via lbirama);missão do Tesouro Naejo- de 53 a 'jtilho de 53, 15%; de i

PAR'rlDAS DE RIO .DO SUL: {diáriamente): 5 hnras �,nal. chamadas. a .recolhi- agosto ,
de 53 a setembro : de

onibus (via Ibil'ama); 9 horas _ ônibus; 12 horas _ onibus;menta pelo Ed!tal n. 7, de 53, 20%; de outubro de 53 a
13 horas _ 'limousine; 15 horas _ oníbus,'11.10.1951, publicado no novernbro ide 53, 25%; em
l_-x-x-x-x---x-x-x-x-_l"Díário Oficial" de 19.11. novembro de H153, 30%; em .

-

ut ' tt
-

"_ .wMm"ni!W!II f''f''''''1951. dezembro de·1953, il5%; em

As notas a que se refere janeiro de 1954. 40%: em

o Edital 11. 7, citado, são fevereiro. de 1954, 50%; em
dos seguintes valores e es- março de 1954. 60%; em abril
tampas: '.. de 1954, 70%; em maio de
Cr$ 5.00, estampa 19.a; Cr$ 1954, 80%; em juriho de 54,
10,00. estampa 17.9.; 20,00, 90% e em julho de 1954.
estampa. 16.a; 200,0, estampa 100%, perda total.' das notas
16.a e 500,00, estampa l5.a. em· recolhimento.

�r Agradecimento
A FamUia enlutada ZUEGE, profundamente sentida com

o falecimento de sua idolatrada e saudosa. mãe, sõgra, avó e
btsavõ, ocorr-ido domingo dia 8 dêste mês, com a idade de
72· anos. agradece de coração a todas' as !lessôas que aeompa-

I. nharam o féretl'o, da saudosa extinta, e muito especialmente
I aos bondosos vizinhos, que na medida do !,lossivel prestaram

o seu auxttlo, bem como a todos que envíaram fIôres e con-

dnlêncías, a1;>roveita:nífõ ainda ,OI ensejo !lura .convidar todos os

parentes e !lessoas amigas !1Ura assistir ° culto em sufrágio
da alma da falecida, que será celebrada. na Igreja, .ln·otestante

I �m "BADENFUR.:r', ne.ste municínío, domingo, dia 20 de julho,

I
as ,. horas da tarde. ., .

Agradecendo penhorada e antecípàdamente por este áto
de carrdáde. cristã,
CECILIA ZUEGE KA'l'H, OLGA ZU:J!:GE VAIILDIEl{, ALI
DA ZUEGE HOOPS, BERTA ZUEGE JOHANSEN. EDITE
ZUEGÉ WILLEKE, e BARRl' ZUEGE c ESPOSA.

.

A e.xtinta ainda deixa; 16 netos e 9 hisnetus,
Blumenau, 8 de julho. de 1952.

Cllmunicação
SUBSTITUINDO O DR. G, H R O M A D A DURANTE
SUA VIAGEM A EUROPA, DAREI NOS DIAS UTEIS
CONSULTAS. ..
NO .HOS.PITAL. SANTA CATARINA DAS g 'AS 12
E NA MATERNIDADE DAS 15,30 A'S 17,30 DA TAR
DE.

, '1
. ".-Assistenci? Publica
Á' dísposíção da popu

Iacão local, encontra-se no

Hospital -Santo Antonio,
a .arnbulâncía de "Assis
tenda Publica", qué a-'
tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de

..

:fei-imentos graves,'. a
qualquer hora do dia O�l
da noite.

::,'III!J I�l f IIIlf IUInuUUII I I IIIIH11111111UHum fimm IIIUItl IUU !III II I' I!'mJ�
§' E' na legar da venda qJe a pl'ôpaganda vende,

:::

Anuncie vendendo é. venda anunciando pela

IZ Y M-& RadioMirador
(A TOZ do coração' eatarínense)

= FREQUBNCIA· 820 xcs: - ON<DA:S DE 365,9 MTS.
.

CAIXA POSTAL, 61 - RIQ DO SUL

ou urna ma-

=
SEXTA FEIRA
Café de manhã:

Um. copo de suco de to-

JARDIM BLUMENAU

DOMINGO.
Café de manhã:

Meio grape-1ruií ou uma

laranja.
UiJ;r QVO ·quent�.
Meia fatia

_

de p�o torra
do.
Café ou chá sem açucaro

Almo�Q:
.. Frango- assadO' a

(pouca gordura).
Brocolis com suco de· Ji�

-

- '_a

chá sem

Jantar:
Biscoito integral

meio

quais terão as s.uas tei"'ras coria·,
t.::'& pela estrada, e pod:rão diss.)
ti"al' proveito, esco'lndo tamben·,
o resulta'do de suas produ<;ões ,:.".-
ri, o Atlântico. .

I A extensão a �er cortada p�j;>.
1'. dovia ll1edirá apena·.., 70 quilr)
metros, cnqu'!.nto que, atualnlen
te, a produção ue São Joaquíw
per.corre .4.00 qUilômetros p�r.!l a-

ti'1gir O m el'ca;'o cOllsumid -

r

')llE.r COIU destino u Porto �leg!"",
f:ller com destino a Curitiba, !!

f'i'..o Paulo. Como se nota, a 1).-0
jetada ligação de Sã.o .Toaqu;n.
conl o sul, longe de 31'1' ÜIXd.Úa
como um sonho fantástico, se!'a
ae facit execução e virá, contri,
bllir em grandes proporções, }1:l.
ra r.t desenvolvimento económico
de t()d� .? regi:l0 sulin:\ que está
tão desamparada. 'bofr'�ndo Uill

colc�sal cSlacioi\ame!ll0 .em .� "1

progl'es;o, enquanTo
_ que o no:�r;

éa.tai-inúnse, 'conl as suas ter:�a.t;
f{Tteis e os selEi dois gla]h.ip:�
pi)rtos de Itajaí e sn.o Francis.co.
viv� t111Hl situação pl'h"i1egia12.
cmn as ,;Ui);;; finan.;:as perfei! a·
n_enü, solidificada�. E o 'uI. jJ2r·
tene,mdo igualmente a Santa L.:l

iadnn,. nH'rece scr olhado Cl}J)1

mtds c::!'jnho, dcs.['·t1t�ndo. conlO o

n(,l.t te do Ij-H�l'ecido prlJgresso c

CGllomieo que é o alic�l'C" p3."3
Ul;! fulut'o melhor, m;ds dign:J ..

n!t·uo� .p!�ohlcn1:1.tie-(J_

todo o pai•. Disse o pren1iér que.

pelo contrario,. un1a lei nesse senti

do fortalecerá a democracía italia

na, em Vflt de eníraquec':-Jn.

CONTt.JSÃO! Tire • dur eom as

M.iOS p.ssando GeM. C()D!usiles.

'luxtu;.ü�s. entorses. (m.au g�il.()
dOfE:S reumfrücas. nm'ridgicas . .e

Ulu��ulare:s �lo nipidatllertH� �H, j,àd��t

_�om "plicaçue. de GeloL.Gelo!

�esjn1lam�1 descoagesllOn� e �!!tjE!!u:Ja
".

:t C1rcchl'::i,o, lH'OOu2.tndo ligt·aÓi!.yel/.
'. L s.!I"��a� de I.clll t.lar. ..<

"" --'--"�--.----�--�-
-� o _

J

BLUMENAU, 9·7·L952

III.. OPORTUNIDADfS
-======11 II

ENFERMEIRAS
rRECIsA.SE !li: moças com 16 a 35 anos de idade e curso prirn!'í.rlo,
que desejam estudar enf'e rmagem, Casa, rêfeiç.lo e curso gratuitos. f:s·
erever para Escola de .'\IIXili:ll'CS de Enfermar:cm, São .José. - Rua
M:1rHnleo j·nulo, '; 1 �- Silo l':.uJG.

YtAJANTE
PROCURAMOS um C0111 carro llrót>:do com grande ex
periência e tirocinio.

E' inútil apresentar-se quem não esteja habilitado.
Os interessados Queiram se candidatar por escrito

ou apresentar-se pessoalmente.
Não atendemos por telefone.

crx. HEl\1MER IND. E COM.
Càíxa Postal, lG9
BLUl,.\IENAU - Rua S. Paulo, 274L

--0-0-0-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-0__0__0_·0 _

V E N D E - S f PAUL SCHWAEGLE
Chãos de casa

Quem souber do paradeiro de
P.·\,UL SCIIWAEGLE queira infor.
mar parn a Caixa
Blumenau.

Postal, 73VENDE-SE drversos chãos de
sitos à Ru�_ São Pn u In ,

casa,

Para. melhores Iuro rmncüe s qu e i

ram dirigir-se fi l"ed'!;ão deste jor
nal ou â Rua São Pnu ln, n r. 66.

Um mecânico, flue tamhem saüra
soldar a axígento.

InformaçõE'S com o proprietário
do ônibus de Timbó.

NEGO'(fO DE OCASIÃO
VENDE-SE terreno, prop rlo p3ra
oficina e homha de gasolina, ou ca

sa come rcíat, TI'!. Ru:1. Duque de Ca-
Alô! Alô! BLUMENAUENSES

xtas, esquinas, em Joinvile,

medin-I Precísando de automovet de alu
do 3;; de frente. um, calçada e 131 guet, em primeiro Iugnr telefone
de

í

undos, com frente pura :t Rm.

11lara
1456 (ao bdo da Cine mu

Alvarenga Peixoto. Informações menau) (' consulte. SNn compro-
nesta redação. Ilni.'lso, ZlS vantagens oferecida.:;�

=

G o \'OSSO esforço tem o deei:;;
,'0 amparo de S. Excia. o Go
vernanoc1r 16neu Bornhaus.'l1
que, não esquecendo do seu Ie,..!
Irmão e da sincera solidariefl ... -
de dos riosulfl.n;;ps.. outorgou-vos
as possibilida'Jes de uma !'('nO'/,l'

ção de um dC'senvolvirnento cl'1 �

recolhem a gra.tidão dos ha.bii. .:l.rl
te,s desta laboriosa comuna.

os protestos m,.,is fervorosos da
n.)s1'8. admiração conjuntam2nte
com os melhores votos para que
3.� VOS?a§i vidas, tão precio'Sas tic
edc:madas se prolongam por lar
gos anos, sempre fr:stivas· Sem,Jre
iluminadas pelos radiosos jubi'.·is
p:11'a a satisfação dos seus :i
.1·i1os, para a alegria dos seu nc

Unhos para o orgulha dos se,!S

,L�lligos e para o má.xlmo provei
�o cie Rio 'Jo· Sul e de Santa C",-
íarina!"

LA D is lA UALfAIATE
Vende Casimiras c Tropicais das mais afa·
madas fábricas do País, pelos menores pre
cos da Cidade. - Confeccão de ternos com

�purado gostor dispondo d'e pessoal habi.H·
fado na arfe.

Alfaiate Ladlglau
auÃ 15 DE NOVEMBRO, N°. 588 a 596
---- BLUMENAU---

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



llIuiíillmiíii!iiWiimiiiiiu;lItliiiiiírntiiiiiiiii"iiiiimulllmmmrmmmunUlllfllummniÚmJiiiíiiwlill:llm,.. al;l�cacão t1'.J seu método de
:: consultas cem os (:\..,r ..... :s pat
= ses seus aiiados. a Gl J Bre

tanha princtpalmentc (' pov
_

isto ;;;em clÚVIC!:l () sr Ache
:::; sou fez na A n J auucln ,!t.
� �·hH·.(:I(·ãü As del'is(H_�::S' uaru :-l"�
_ quais todos c'Ol'lhoram' são Ic
\ adas a efe ito t,..'(H1!. muíto
111.\101' convicção por- cada
qual. do qu« .1011cl,IS ouc são
ll'Ll'bidas jf, p!'ulltr;", 1'0l� no

:)l'llprJO p1 Ul4( s ....u lh- rltscussâo,
{;"],1" (I sr Ad), "'J11 aliás, 2"
'dIJ;!1011 11ldlJ'f tdl,lt JIlL'. vai ';C,
'lJ!ltl�'Hdi} (J C.. t ... lÔO C{t_.1I e�nil�i-
10 Qdo quu l :Iqlleb c!"';-ISi'iO
<lPU'Pl�t' {"tllUU illl(J['j'J():m.

mHIIItI1l111iIUi!nIHIIIUBlII1111!1111l!111!1!!1111!111!HH
<, R\RRE'I'O LEITE FILHO

no do Pacto dtAtlântico
Nor-,

podem levar muito longe, e 1<1 de parl ic ipa r de r'2cisô"s
te, UI11 sistema complexo, de sem d0-VI�la nos 1, varão, S(_' a<;

I
!Jar:a as qua is �ã:) �'oi :CJ:';u::defesa da Europa Ocídentn l, emer-gem-ias prevístus se a- .uoo, por mars qUe 0:0 Í<.t!<hdc-st iria do

.

a .dele]' a marcha
-

pl'{fH:nÜ:J"('l!l. Os. ll_ol'le-amêl·j. !l1o::.:.r�.m !"L'}"'11! essas tle(,1�Ol,3(lo {'X1J:1I1�IOJJl�nl!J russo. Nu canos tívcrnm V:1l1a" uportu- I.b unrca-: ,'l('lla(]as cru aS m n -

lJH.!l·OS(,S "iii) os pa íses ('tn L)- Jlldadl'� dt, Sl.' élper('('ber, ul- j (,;1;, lJu3S1\ 01';. l'n.'CJSltlll( I;j··j}e_us que Se tornaram ,..(':1: IllI,aL lt ,11(', q �{'-' nínguem go,::' 1>01' is' o l'st;1Cl ;1Jlll,li:lIldo ,{aliados, um �ullóêeqll('nCw. da .-

série de acordos econômicos, -.,

políticos e militare!' fUT,1ados
pm'a aquele fim Ml''', '1.ÜíU
tica e estratcgicumento todu
aquek sistema repousa sobre
., ul l:tlH;a com :J Grã

J3r('l;l'lnha, que os Estados Urridos
considcrurn COlHO o seu alia
'lo mr.Is forte, mais seguro t

�eogrnlJ(':llllcllt(' mais 1;"111
íiHilclO P,U'<1 scrvlr de "I,j
'-'IIt" ao f'lJnjulll(J,
'I'nnto quanto ,(' possa

)l'l" ode". ,:Sfa é a pl,,,i6íO r"·
�tt

"

...'Hda lj�.t:t u 11.t .. l�il'l J1U lil�
')Ibilt'j" OCHI.'I,I.I1. Por Loto o

E SINTa.,�E BEMI

��.t6��' ��•••" "'..�-..

�._ e '! :;.--;:.• .,-••••�'I:'.-1. ".....•... 4o.;.. .,.t�••�4·"'''. -•••"'.e-.ti. -:-1·'" ""�" * iIí� ..
"
..
""'
.. ".�." c=o

6 ."': ":.."'.;� .. ��'" INDU'SiRM E COME'RCIO DE SAN!A CATARINA l. A. �i "lo dos Il,h-kl j,.,,, e d_ls gnm-•

z, ('OIJ1 o nlundo paI'" OIIVIJ� [I rl(,7.a� (la 1(' ('t ,") ,I }:0:,1 1.1-l'i< i' I "f A J A I' ...- na 1'12.:

�� advcrtenc;a do grande poniJ- :a �,ql'l]O de 4l'(' (:1.1 l'I1ClO o
:, fice_ A pns�i\'ld,t(:e CO!1sagr'OII _'orac;;o, a td! "la a clJmprirl'i'ulldmlo <'m: 2:! de Fcvtrf'Írl) dt' 19:15 Ena�re�o Tdeg "INCO"

I"·
'lastas ártCiS eatMiuls, até que ,erá cnclJ"t· o COJ'(1C:1U dc bon.-.;
Pio XI lancou �lS b::lSCS de dpsígnio'·.•

Ação Católica, pura Cmpl'Céll- yai 8('1' 1�I�lddda, ceonsoanteCapItal Integralizado , .. ,. . CrS 22,5(10 OHO,OU
g �l('r a obra da re:"tauJ'ação d(' 1'1 lllfol'lW.!('WJ Li, D Helder� Fundo de reserva leg al t' ouÜ'as '·f.:sc!'\'as Cr� 27. 50U 000,00-_ ". prim"do dG fé llO itincrú!'i" ::;':/llarn. a Cvlli'ct ,', 'c 1.< Nado-"ft,' �, de cada \ j,J. l' (]c- iud,t'; as vi

-11a
1 dos Bl�lln� (lo BrasiL gra-_

-i (1,,",". .IS a Cju:<l �JOdl'r50 os hieraJ'-'fotaI dQ não exigível .' CI'S 50. fifI(). (}OO,O() � ,�
� E,11 tOeIl' o meneIo obsl'l'- �dS l:calLt«L' n recllJJ�d_l(;ão do� AGENCIAS E ESCRI'l'ORIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \5 DO ES- � \'ar,,-;'� 110\-OS mét:;,dos na a- ,-,�'asl1. j)a.r3 o ('l)l'açao de Je-� 'I'ADO DE Si\NTA Cl\TARINA, NO RIO Im JAN ...'("Jó.. f> Y<� ('unITI"" � - cão do dera l' du lcJlcato; aia-! ;US, o moddo de iodos os eo-11� Jü_U L ,�" UI� "

I Ll\_'ÓPS.� " TÜXi:lS de Dt'p{) Hos *_.

I Depositos a vista (sem lnuite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO Ff"AO � i A inda o Teatr'oDEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de {) mêses 3,112% �.Limite de Cr!$ 2'ilO.OOO,OO 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6% � I JOdô Lms do H<'go !111'llla,lo. Nada IJOlCtr" de 1'1
•
Limit.e de Cr$ 5dO,OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO �

,

Pala L('he;que u te.nI'> (.l • .idad.,� dI' cun�us!io, ]101'-';j
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A Expansão

'1 M1R�A GIRiNTE O P�DD�T�
DISlfHBUIDORES

Sb} S6 nlib 'idlquecer de

que Magnésia :Bisurada
deve estar sempre à
mão para
sintomas de uma diges
tão imperfeita: azia, có-

1 trand l�us�e�l
urna t:i!"l'U'jsão
sempre que lhe
VC'1: '.

\'IVl uma vez

conta ele - em uma vila
em que todos os habitantes
exceto 11m eram pessoas
muito metódicas. que

13e

:"1:15 I� tan.bcm
.
.r

evitar OJ!guns erT )5.

podem ser lataIs
Um destes erros

urna ambição ou ideal que
possa ser realizado, Quan
do atinge o ideal que tem;
o individuo tíca privado clt'

viver

r.l,mcnt3das"'.
Bern:md Hussell

"!Bt:::. c):e ele for nllllto prll
dtJ1,'':! ('f1t1l telaçãü aos avós
c bisa .. ú:;, p(,is todos vive�
1'a111. mais de 80 anos. 1\11 as

única exc2çã:J,
gránde E'Scandalo de to;1os,
era o mais velho hnbilal,
te ela vila e um beb3do h2.'
bitual.. '"

Uma coisa qne pode cnll"

tri:.)uIr muito para que V_
VIva 80 anos é aquele
bito Clt.' discussão que
racterizou Bernard Shaw,
outro octcgen;'lrb que mor·

reu jOVI'ITl.
Bertrand HusselI, qUE' é

sC'<':lalista no bom sEnli'{d
da �jalavn', íem tido 2 tem
grandes discussões.
Depois de uma

que fez à Russia. viu-se
envolto em tc,da ':.orte d�
nolenücas, sendo 'atacadu
pel�)s esquerdistas porque
r!:'Jehn que a t-müo SÚvle-

sociedade para
essa lei O secretário dessa
sociedade passou a juven
tude lutando para que- a

lei fosse revogada. No dia
em que o foi, o "pobre dia
bo morreu, pois não tinha
mé\Ís o que fazer ... _

Finalmente, Bertrl..md
Russel aconselha que quem
quizer chegar aos 80 anos
deve fazer na vida tudo a

quilo que realmente gosta.
'"Nos últimos 60 anos -

fu-

u
- Notas de um Observador -

LONDRES, -- A despeito
reglao ubél'l'im;:t - senãú de> no obrigaltll'io, e a ideologiaenfrentar dias negros, porque marXista é disciplina elimina
a toda custo a máauina boI.. tlÍria para lodus os ciclos es
chevista continúa ljenetrando colare:;: desde o primário, até
nessa região, transformando-a o Slll;{'rior
em propl'ledade estatal.

Mediante esses métodos,A par dessa ülLrodução yai a Russía construindo seudentro dos campos de Cl1ltll-
império, Dão úostante saberem1'a dos países satélites, há dC:'
os h ..J1nens do Kremlin. quea Europa CentraL que caiu se C;:ll1cor.dar �O�' uma 'p211c'- ic'!<?' SE!", de elémera c'ur::;,e5.o\ -

d
.

t traça0 ldeologlca \'lSandél I . -

1"
. ,nas 111aos os COlllUn!S as, com ,'.

1
..

1 PO!S enauanto sao e !ll11nados
o incrivel beneplácito das ,r�nslOrma.r aque as DOf)t1::- I / ; lllenl'JrOS da '·",,1']:1 gLlar-i çoes laborlo�as� �ln pontl._J l::_te, (' �(Jtr t LI L,_..\. Il) r:., 1C�ltlPgrandes nações do Ocidente, anolO ela d" ltrma ',Ct'lr.e!lla I ", ,',,� 'C'"I h·

.. ·

d Il'IJ',lO :'J() 0.·-i0'('I",+,0. "','.'_1".' 1,.'}-' '

..

'" _1!�.·J.' S {,I,;,: ;U..!_' S... 11-passa oJe mas a I11DIS ne- "-" - �-
i
'I �

...0. c:; vplhú� lJ1iliia.:�,�o.;.l l,".tt -

l. I)

I gnl 111J"ena 1avendo 1e:110- I, .,:�' c' SUe" J'� l" .,,, I' pe_Ires gerais que ali venha se _;iastas do L;n1�lnh�nl�' __ . q�l,,-' !'J'tpl�! 1
... ,'(.1':_\ '-�.__ C'''jl,is::1,'!l"cpetir �iS c('nas horripIlantes ) conileC�'\.,l ,', ;l1en:.(· L.\I'.: e� !

• o::! cole1ivizacão (iaS fazendas 3. r)ropat�édld(l verrnclha '

IITssas. lógo apú<; Et lmplantR- ""sião ;;;en((I ]j'lpic;:losó,ml'JlI'.' I -------

c,-'o do CQn1Ull.sn1u, en1 que' el1l11Jnaclo',. (' U-qcl 'g�'l et;:-()

'1·-------I 11 Jlhare� p m.i!h3!'es de pes- nova ele S<1C{c'lctotes 'extn'J11k"
1
s('as p�rpceran1 de forne Na- l.as. OCtlLlCl. O� ldgares oe de-.:-

I (Iueles U'd!' trág;eos. enquRn- :aque c1pnl!O da adminislrél- j
I

te os c01{�!ros do governo so- {rão d01:_� '4(J\'{. rn '8 10t2U1S. a 1v:ético r'qaVa'll -.'ll)arrotados, l-ervlço ele l\Toscou. Enqllan-'os camponeses morriam de to isso, a edl,c'�lÇão sofre radi·
fOITIC e peste, e a prática dn cais llLC',,,.morJoses. As esco ..

antropofagia t'ra comum, As- las passE'ram completamente
SJm, também. outro futuro oara o dOll1irilO \7ermelho. -on
não terá a Europa Central - ele a lIngua russa é de cnSl-

onde se }JOS'sd \''=1 UeI!.! !t:.:

tlua1quer lugar O::, alqu'tcto:--,
�êl�ão ChUll1ados <:l u!na llln·

ç:l0 de refCr!lladíJre� 1 a'JIC:J i�·.
C) pano de bOCf, c]",\;, ,,',- "U

pl'imido. SUl)1 !ldhlu'" to�as ;) '"

decQeacõe� nU"jt-l:J('adC'!' l�
SUjJ! !l1!jrla� a l'arn)Jtl obngd �

'úflR l..:e $"pa".1

da propaganda sovlética vir
afirmando os "propósitos pa-
cíficos da Russia", esta nação

se ex:!)andindo a

força armada. Toda

amanhã
;.

cores

e prrJdu7. ri,pido

LONDRES, (BNS) - As, Os t:olol'idos para os mo
últimas côres determinadas l distas se inspiram em n\.lan
pelo Conselho Britânico da I ces llovas, lnas sem muita au-
ir testelnunham reserva e dácia - verde noite, VC1"1I1(,

subtileza. Os tons originados lho cordial. cinza e verde E
nas joias passaram da. moda. climburgo lesse último uma
Os novos tons pasieis são en- mistura de' azul c verde). E'
flllnalados e �IS córcs para ci- orovâvd que essu'S Cúl'cs <;e
dade e viagem incluem um jam as favoritas do púbIlco
verde azulado, que é a côr até 1953.
dos abetos. vermelho com um Para os tecidus de algodão,
toque de Íerrugem, tons de ná diversas tonalidades que
porcelana e ouro,- e dois de- sobressaem numa coleção de
licados tons de violeta. ::õres atraentes. Essas incluem
Dentre as côres fortes in- (I vermelho flamejante com

tituladas "Noites de Festa", binado com tonalidades maÍs
,obressal um tom de ouro escuras; cinza escuro com cin·
com um leve toque de verde :za claro; a cõr ruiva com a
um verde lembrando o azul. mareIo abricó, e por fim um I

I
um azul forte, e três tons de vermelho cereja muito páli-
vermelho - um flamejante, do, onde há uma insinuação Ioutro que é uma n1istura de de azul, que se poderia �om
rosa c azul, e o terceiro lem- bínal" com um vermen�o mui-
hr,mdo 11 côr do vinho. to mais IOl'te --- dIgnl1los·1

COnl o rubi. �--��._--�------------�----------------------------------

f)

oelp-ro
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Fazem anos hoje:
- o sr. Alvino Stricker,

residente em It::)Upava Sê-

açucaro

!!----��.
III ·Coluna!!I_-,,;:Õ2Õ::'2::'::::=== :;: : : '-::-;

Café de manhã: Tomate. alface. 4· h I"
iii 11 Il

t
6'

G ameixas secas postas de f
Café ou ��I�:líl.�:t!l açucar r. a IDlnus � orlâ "riO [Infêi � OU rem

, .. Ulll par tit' �abiehas Ier- Y
_ .. :

vidas Isaías 4B·11. '

I Salada verde. Se alguém esta rnuito !Jr",oc�lpadrl ern ser elogiado ;
I Café ou chá sem açúcar. ou em elogiar. Ieía c C31JitL,lo J8 do protela Isaías, cspe- :

U cialrnente o vet's icu lo J 1 .Ieovà adverte a seu P0\'O de
ma tangerina. .

.� que a glória te lOUVUl que lhe D�r:e',-:em. não a dara a

Antes de ir dormir outrem
Um. cono de leite desna- Podem alguns eobir-ar P glór ia CIP sere '11. elog iadus e

lado ou uma coalhada ma- elevados 3cÍI:1a dos demais, lJOre].1, esse lato em nada
C01111 Ibu irú na ra melhorai a sua corrdicão eSl)intl1aI d i- 1

gra. ante de Deu's ')Orq'U0 Deus 1150 dará a sua gloria a 011- ,

I QUARTA�FErRA uem.
- ,

I Café de munhâ: Até mesmo 11." Igreja ]3 corneca H manifestar-se es-

Uma Iaranj a em fatias. sa tendencía de eícaíar <'SiC ou aquêlo, a cobiça ja olha

para os títulos, como se tudo lSSD não lOSSe vaidade nu-
UIU OV;) fervido. mana. Se alguém está :)lCf)cI1S0 ;:XU'Q essas COisas mesqur-

\

Meia fatIa de não torra- nhas, lembre-se de que Deus 1'10 dará n StJ<' glória a '

do.
-

outrem I

Café ou chá I senl
O csnir ito de ímítacão conqurst a e faz discípulos I

açucar) com grande ra!:lidez E' comum entre os homens sem I
Almoce: Deus, com razão e sem razão. às vezes mesmo por hipo-

Uma xicara de caldo 111H. crisia, elogiarem-se mútúamentc : lSS(J :!_)ode parec@l' natu-

gro. ral e lógico entre pessoas que 1l0J1hLIl1'« 1 esporisabflfdude
têm. diante de DeUS En trctanto na 1"-1'2]a estas manifes-

60 glhma� de queijo tacões são princípius per-igosos �)l,'S torta glona deve ser I

fresco. dada a Jesus Cristc e não ao homem. mesm uorque Deus

Tomate e alface, não dará sua glór ia a outrem i

Biscoito integral.

II
O servo não tem díreito de, �,o::1ar a glór-ia do s�u I

, .

- Senhor- se o fizer. 3nl'opna-se. 1ll�18rJ1L311wnte. do que nua
Cafe ou chá (sem acucar i. Ilhe !)crtence. e nenhuma glo.na h�1 e'11. usar o que per- I

Jantar: 1 tence a outrem. nenhuma edií icacâo se ale ..nca pc la ma- I

Um par de salsichas.' , nifestacào da vaidade e da vanglória. i

Espinafro ( azaít ), O mundo é o mundo: tC111 seus costumes. seus l:SOS I

"1.
- pouco azei e

� � abusos, seus vícios e !�ec�icto" A Igreja nada vede cobi- I
Cafe ou chá sem açucaro çar dos costumes do mundo. :10rqUL: o mundo nada tem

Antes de ir dormir: de útil nara edificacâo da I";1"0ja, A 1>;1'e.la pertence ao

. Um copo de leite desua- Senhor;-nús SU11"05 tão somente serves: depois de .haver-
t:

'

11 J mos cumnrido todos os nossos devcrt s. ainda assnn po-
.1(.0 ou urna coai 1dClU D1a- 'demo-nos- considerar servos inúteis E' assim que dIZ ,1

gra. Palavra de Deus Na Igreja só cabe a glúria a Deus Pai,
QUINTA-FEIRA a Jesus Cristo e ao EsotrJto Santo. Se al::;ucl1l maIS se

Café di' manhã: "presentar a recpber lol,vor, lembn'-se de que o S,t'llhol'
não dará a sua glÓrIa a ulltrem i\'[esll1 .. , (,ue aIguel1l se

1V[eiü eono de caldo de 1,::-
apropne lndebitamente da ��lnrHl ql1e �1Crtence

_

ao Se:
(CondU! n:l 2.i pag, Idra Dl nhor aos olhos dos crelttes esp:ntums. u tal nau sera

mais'de que um usurpador. porque JeO\·á.ndo dará a sua

glóna a hClnem al<;\uI11• Se alguem deseja s,"1' honrad�.
escolha ser honrado !10r Deus hOnró.1lclo ao Senhor ac]

ma de- tudo. não C0]11 111311ife'sta(;ões exteriores ou palavras
sem s]gniflcat'�o. mas com vlda, com as é)c;-:c's com o lUll

\'01' de suas �)ala\TaS lVIll \ ezes lou\'ar a D::us anlE.S de

cublçar a glóna que Ele não darú " outrem i
"Dai ao Senhor a elól'1:J de\ Ida au SNi nome, ado- II

I rai o Senhor na beleza da Slla santldc'" ISalmu 29. � l. I

I
I

pOULO de manteiga.
Café ou Cha tsem acucar

Ahllo,'o:�C«:I=:oo:lC==!!!l�1
J Como se pode conservar

;. �! a Iinha sem pôr em ,risco a
e i - IS�U<.l('·: o prol::>l�ma e resol-
11

III
vido por esta dieta, que re·

.I I i (!ÜIUí:;;!.h:lrnUO., a atenção d;:l�
. !" ,L'Ia'; {."""tãlllbt:l1! UU:; 1L'1-

�� "t.ores que comem muito !�

andam pouco, A gordura
I representa um perigo para

I a saúde: e o demonstra
tambcm a campanha que Iuma grande sociedade de
asseguração de Nova Ior
que está. realizando para
persuadir vinte e cinco' mi
lhões de americanos muito
gordos a livrar-se de dez Iquilos supérfluos,

r

PÁ dieta
que lhe apresentamos, ba
seada na exclusão ouase

tO-Ital dos açucares, dos pari
naceos e das gorduras (dei
xando livre o consumo das ,.:carnes, (�a fruta e da verdu-

DOI:-i 0\ \.IS

a
<!<:m:�a'\

UJJ!a
do,

Pensomente longe
Dante MILANO

ASIRAl DO

C01)O
Iaranla com. meio CO!)(J
agua,

I Uma torradinha ou

coito integral com meio co

po de leite.
Café ou chá sem ac-ucm',

Almoco;
-

Dois ovos

J

açucar.)

A leveza de teu vestido
E tuas mãos dizendo adeus.

Eu iria. mesmo com a certeza de não �e :'ncontrar

E voltaria sem ser visto,
P�sseando com a tua lembrança.

Eu caminharia horas e horas pensando eiTI ti.

Sem nunca chegar ao fim do caminho
Onde estivesse escrito: "Aqui se acaba o am'J1",

por HAGA SWAl\II
9 de JULHO

Uma fatia de uã)
Tomate, alfac�,
Café ou chá Sem

Jantar:

tostado

ca;

qu", clêllíro ri,; C1"08ta de tor
::" a!'lcl .. !l�O assada. Corte o

re:::tante da massa em tiras. e
xxx

Caso o caro leiwr desej.u· mil j-, eSclarédmclllus sõ

bre assuntos hiblicos e sal\'�H':io da ,lIma, M,lit'i!(' litcra
tura à Caixa Postal 160 - Bim;lenau. i

-

1

:'UT.._"'lr.:::. DilI' t.:��na do recheio
fOl'mc,ndo' LllJl gradeado

oe.na·l·lncntal. Ass(' em forno mode
rado, cerc�1 de 50 mmutos

l."que James W""u. o

inventor da máquina-a,va
por, tambem conslruill�:
primeira prensa para co]):ar.
tal como é usad:1 amda hoje
em quase todos os esu'jtúl 'os;
e que esse j,1ver1l0 ql1ase o le
vou à forca. n,lÍS os com::,r

ciantes da é::-oca viram no

seu aparelho "apenas um es

tímulo para falslficações e

trapaças",
2 .. , que a clara do ôvo é

constituída de albumIa quase.

pura e que: '-101' esse motIvo, Ipode aquela substancia ser

considerada o nrototi'1o dos

alimentos nitrógenadõs, que 'Itão necessários são à econo

mia humana :")a1'a re!:larar o

Idesgate dos tecidos.
3 .. , que o canto da cigar

ra !lode ser ouyido à grande'
distancia. e Que o macho da
quele inseto ouve perfeita
mente um chamado a mais de
uma milha de distancia, em

virtude de TJOSSlÚT ouvidos

-=specíalmcnté adaptados para
hl fim.

4 ... -que. segundo uma su�

-rsticão muito difundida na

'la de Ceilão, a pessoa que
roubar lenha. a.')ós a sua mor·

te. transformar-se-á numa

larva roedora de arvores. 1s

to é será condenada a "co

mer madeira" até eX!_1iar a

"'�L1 fa�t?
.. que um· dos edifícios
L:LJ__ ,.:. ..... �uJ.J.;J oa General

•

-;l"'� e�11 Nela Park DPr

'1e -'''bc�'eland Ohio. 101

"'"ruído sobre Llm Jazida de

piríte de ferro e que, e1't1

contá to CDnl o ox,::;en i o a i -

lnos.te;'T!,CQ, C���� 1.t1etal (1"ju\.'

urna CalTIdCLl de i�lrl.}��t\n\ tão

c::;�essa c ue lH.J CP�}�h.;O de 13

� p�os, conHt:llütl--L! que o as-

�oa)ho do !,rédio já fui cl'gUl' � _ , _, •

do m,'J.i::: de 40. CC] tll-Y�I�t�·[�S a":1
A T'IIS'rOÍUA DE DAVID� O Vl�NCEDOR DO GIGANTE GOLIAS! ... -- POR BEl: �ABA' . -EL1� VIOLOU OS MANDAMENTO� DT.:,

ma. üL 'leu l1Jvel �l'un;tlvo:., D;';U"! O 1\'1 L\_TS PERSEGUIDO DE TODOS OS GRANDES AMORES DA B 1 STOrUA ... AINDA EIVl: eH AMAS ATRAv:g S DES-
fi que deoOlS ue U,I1a � u .. "

., -

E � A- A "-�II. I")rTIrJA DAVID P OSSU1!\ S"'TS ESPOSA.S
aus���ja de\nais de 150 anos. SES 3000 ANOS!... GOLTAS � SI'iU GRANDE TRIUNFO, B'TSAB

.

- :::-;U/� tu � ...

- -� _é_,�, '. •

os tubar5�s, t�l:_nnram _a �l?a-1E DESI)Kfl:Zon..,i\S POli, BET��BA'! "DAVIp E ,B�!SAB�"_-:- O,l',�.A:I?H 'R �:�\::��P��}IB��?_�\lV�C:!E�:� HISTORlA! � Acaml:
remer. UJlt1J.h31lH�!ite, 1<0 Ular

C mp-l 'j'<-I�r'�'lnl o :::hür+c; _ l:'l ....t-a nume:Lada Cr�' p. UÜ -15al..a.J CJ_� !:l.UU - ,"'_ ,"'üdd ,:0 CH'Hi, r:U.:I.,;Jl.
Ealiic;::;. Q 1..; • _ u,-".Lt..·j � ..._ ��.....

"" :.l .u � �

eH
- HOJE
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i
'Valeu por um triunfei. o [me, acontecendo justainen-' S,�tl·sfel·tos RS' lastavar'd'l-nos � '�om' O reseítadn dn �Ia'"�t�l"cn nn\\ R,-III 'do teste Excelente 2'_':'PUi ,lC_'i'to,

.empate conquistado pelo te o contrário com os cem- II V ç,. " U �IW .. I ._.i! li 5 ri '" � U cerno prevíamos, fni apu-
Vasto Verde em Rio do panheirosde Fey, que mais zenses e florestínos, é de do.

. "'.' .

-'lXJÍS ao invés de desviar o I João Candido da S:l",,-1. 1""1 .. ,, C.'" ,� ')�/" (i" " -'.
"�"-lC;.'l.. ..) tJ.-J L'� ,> _'o ... "-::"j e(}lll-Testo, contra o Floresta. se distanciaram do lider in- três pontos. O gremio do Jogo bem corrido, com Teve o sexteto defensivo balão de couro para es-,'

novo juiz que LJtegra u pcs atuaram assim forma-
Os alví-verdes, pJl' muito I victo. A diferença de pon- Bairro da Velha perdeu um lances interessantes e tra- do Vasto Verde, então, de cantéío, empurrou-o para Departamento de Arbitrr.s das:
tempo, não permitiram a !.tos" agora, entre veracru- pontinho, mas lucro bas- mas bem urdidas assistiu. a cumprir com estafànte tra- dentro de suas próprias 1'('>-1 da, LBF, apitou muito bem,' Vasto Verdo: Vinoí.t.i,
qualquer outro quadro, Já I 1)an1e com o feito alcança� numerosa assístencia que balho, principalmente o ar- des. .: I este encontro, NIo1'dl:i co Vicó ; :\Jeit:o:;�l, 0:-;-
em seus domínios, empatar afluiu ao estádio principal ·que.iro VinotÜ, autor de um Sempre mais armado, o para tanto, com 2 colabora- valdo e .f':"(',1,'; Canguru,
quanto mais vericer- Pos

P l'tI I
I'

I A
de Rio do Testo. Nos 15 sem número de defesas em- Floresta insistiu, mas a e- ção dos jcr:adores e do pu- Valdemar, VaI,!; r, Maas e

;�!�e�� ��!���:i��;e���=
-
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busca de completa reabili- Brusque, mais uma peleja árbitro Arnaldo Silva. o ímpeto dos tricolores, a.. Ainda nos 45 minutos fi-
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::: ·n'J.'·' l1\ero' 4 D,ara os sew;, M0S-I;�:0. ,:::J,,�'-,:..',!C,I. ,J,·,)�l.:I;!i"l�o:", c,:l!cfC' (,':�-

• < ,

'_� .. __ . __,:•.. _, __ ,__ t;. -'-"', -

_, ("·'l:,;·.�,�""o".La''-ll'"l.',�) ,1i!atcL
_ ::."lmlullu,nUlIHIU1mm,lllllllfumumnmnmmmrínlllflumrmi,i,i..::: mo. com este _goa,I nao .(1._1-1 de- fu T12J). (.'d. el;tl,'2 �'" ,ç::'J:�I,':J(,S

� _ TELEFONES: E �_. ·au.Ml:lifTE O". '. ", 'ALU11F_· "'0 '.�_
••

1�1l1UC_ a pressão .ClOS l�c�Hs. I (:c, ..all{�nOl'cs
,

uos (�.:':��y�l,íses
�= ll--;'<:;TI'l'UTO: lZ:r2 :::: - .. [;1'1

.

'fU OI
, que nao consegmam fmah- (sora _� 16,debic: DI.-,S,__ L�m-1'El:HnENCIA'14GI := EDE SEUS NEGOCIOS EM.-BRUSQUJ1: E REGIõES CIR:E' éy·t·- �t.,. '" 'Dt'l'll'qW,' a eou"'E- dt.' W�I;<'!", .. . ..

ª =CUNVIZINHAS, FAZENDO ,UMA PUBLICIDADE, EFI-:E com (;._L 'o (lt, �'t U_jU,.s pojo :i:c],):, Dl'a�,il
-

lel11:; grande
:: lO I�AnO H.\ f:AIXA ECONOMWA := =CIENTE ATRAVÉS A ONDA DA

"

= que- cnC'..'h1val1l. No

ent::m-j
dJall�(:' ,;dc�' g,'l!h�d' () ,�;'_ll1peo-

ª . § � RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE I,IDA. E

II
t6, a..}s 38 min':lt�s; Ping::; n�tt:�,"�/,q�fe. C::ll,l�j�!J:'l�' eert� ü

= � l Si 1\4 !l: 1\1 I U == :: Z Y T-20 ---:- 1.580 IDes. :: cOEclue com fellcldade e l\ �1_1l �.u_� : tbl.asIlt;!l o i_l/O S3_tO
S D U í�ii Il,; �'t A :::

I EIn1'ormações e ar.úncios liesta' cidade: RADIO CLUBE, Rua= F ,'f ' l,r 'ti .r",. ''-'1 I ü:lp,11';�'" CL'.]O. {:'anqJ(:;iO rnUl1-

:: E ::: 15 de No:vembro 41[; - � Cd CI ras ce mI .\ ... , ".J {lIa! e,oilW:,I!'alel1'o ,:Adhl'ltlar

5\"IUi�Hmlllnlmlllnllllmmnlillmllln!llllIlllllummmilllllnmnn�. :;nnmmmUmnmmnlllmUlmm!mmu:limlmmmnmllu�um�!!J�� �nnrcador, Fdj'c,b"da Sil"i.Í,

r
...

,
c

�.I

Dírriinulr-om em m.uito
� --

.

'. �. �-' � .
.

ElorestaFutebolGlub
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6abine�e de fisioleraDia
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BISTURI ELETltICO (para operações sem

sangue)

=
ONDAS-CURTAS (UltratcI'IU Siemens�

moclelo 52).

= INFRA-VERMELHO
AEROSOL (Aparelho in-

glez para nebulisação no tratamento das sinu-
'

sintes sem Ollcraçâo), Electroeoagulação.
Diafanoscopi� etc.
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Gabinete de Refracão
.

:;;: PARA ExAME DOS OLHOS
(EQUIPO-:&4USQH-LOMB)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTRÓLE

DAs LENTES RECEI.
TADAS (i/VERTO

METRI4\.

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHOS - EXECUTA PERI
elAS . CONFECCIONA LAUDOS 'E DESMAS-

CARA SIMULADORES: '

.
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F(,rmula do Dr. Domin-
r;QS Jaeuarihe, à lj[j�e de
coerana, a milag!"osa pl:mtlli
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da rortun 1, tíro

J�l(J �� II\tl 1 id ) - S{\:Jt·;�
t): l\'l r li...! II 1 Cámnrn d;\
nova cmo.i ic. l lei do di vor

j'" lxo u Cdl'Hllttl

1'a1' acrcdJtam tia derrota d,'
óntem. Um auo C1"_'I}üis ,t.!

carnpunhn ser inici .. tdd dO

Ccngr csso, tenho .1 s.)tl�LI
�.:"i(l eh: 'vu'tileal' que 'lu :':1,

votos, ohtivi LH. Persí 'lU djj
(. c.. oru (J

afiei
PROPONDO EMISSõES PARA ESPECULACõES f;!\NCA'RL'\S
M:ENTO DE OLGA SUJ�L Y - SERA' -ENVL4nA A HIORAZIDA
ESTADOS U:!'HDOS - ESPEUADO EM SANTOS o SR. GE'fUUO

cíano Jorge Araújo, chefe do

Departameuto Científico dos

..

erlcan
qualquer financiamento por
parte do governo americano
a produtores africanos -- res

pendeu concluindo o sr. Dean
Acheson.
DI sounsou O

�R. ACnSsON
S, PAULO 8 (Mer id.)

Encerrundo sua rapida estada
no Brasil o sr. Dean Acheson

succssc r do nr ·"_.i-
{,o l:t� ey Truman, (1 StJ

< re tár !tl ti' E:_;tado <ibs� • 1'['0
SLl PIJS;,Í\'('[ t'l'r'Ve1', IH'm II �s-

Nnticiãsde Rio do Sul-�-��-
�-�--

_ Um: I bran�eS IlOme"a�eDS ao rreleUo Municipal Wal�emar
'�:'''' "". m os

BOrD�aijSen �elo transcursD �e Sül! �nifersario uufalieio
1 ...1(; 1,(, �llr_j ,� (�Q!'I <.,;

non '.�1!11 c' I '11t- I nt e rs

n.oru.dns na mesma data. "1-'(

(,U,' d Maria Serpa Bor-nhaus e
t n: III prezuda da. Pccucha. I ."

t( JfJU juntutnünte com <':CU eap

pi ed.cados lu(: ..;;pen�a.-,,"L s

ora'Jores I'O:;., .e: , o f'ulqur
(::1 imagínação. a [�,l::;3 .npecav f.
,. hurítada, apana •• ) de algul�
I1H ·�tres da oratôr, '
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tarille se I
Reqenersdors de Pneus �
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'11!llv"z que PU não deve '�'M

11 ;,r' d.• palavl' L nesta festa Pc'
UI .013.1\ :POl que: f"1I�-ce�'l ...sa ps.",
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