
IIprovado na Camara
RIO, H {M"tidlr:1an - \

ComissiiQ de Lpglsl�r;<v ,.1'
eial d9� Cáma ra til):;; nl'rat�
dos apto-vou hoje Q p'nh�·ttl
L580!51 de autorta lu fl{"pU-
1."d6 Brígido TlU""() 'III.

concede ullosenta(1orirl l n to

gl"al pf!las catxns (J.o a nusen

tauorta e pensões, 1,'-'; l't-r.rv

viários, pur tuárros � l(nlua;'"
contribuintes com trinta anos

de serviços, mcdíanto cr-m

plementa<;ii6 por p·'rt•• d",

empre-sas. Esse l)r'lj(._to :��ne

ficiará anroxtrnadamentc 11tH

milhão de ttaba�h;.H!urc:-l

s
ORGàO DOS "DIARIOS ASSOCIADOS"

Rl'd. !\d. e ortctnas
Rua �ão Pauto, 't.191
lTOUI>AVA SECA

BLUMENAU, <Stn. Cah�rina) - 'l'er<,?a-t'eil'!l, 15

- - - JULHO DE 1952 - - -\ANO IX
pensarelll, CU .. uo

�

ATINGIUA 9 MILHOES DE CRUZEIROS O VALOR DAS
INSCRIÇOES PARA FI ANC/AMENTO PELO J. A. P. c
Oitenta e três candidatos ins ...

creveram ..se nista cidade para
construção da casa própriaa

--------=-------- _----._-------

o ;:"overllaGOr Ir ineu nOj'
nhausen chegou a Inda i,ll às
15 horas de sábado, "c1H10 rc

cepcíonado por elevado nú
mero de pessoas. A' noite foi
lhe oferecido lauto jantar na

antil?,'a séde da Soci;�narle, do
qual participaram cerca Ut'
�GO pessoas. Ofereceu a ho
menagem, num feliz diseurso.
o orador oficial da aeremln
ção, advogado Oslin de Sono
'la Costa. Agradeceu o home-

RIO. 14 (l"1eridir>,H\�) proxuna quarta-feira UP,'l nageado, sr. Irmeu Boruhau-
Em sua reunião 'lp rtuarta outra irifor mação � que o seno com substanciosa oração,
feira é UDN ainda não' .oma- presidente Getúlio Var"é s t,. no decorrer da qual -ijjiiSI' filie
rá conhecimento do inouéri- ría enviado, quinta-feira últ criaria no munlciplo um.. Es
to 1;0 Ba�lc,o. do. Brasil. 0::1'. n:a, no Banco do Brasí ' o çc- cola Agrícola, l?roD!"SS,l que
Jos_e BOl1lfacl_O informou que dldo da Câmara no '3(,I1';r10 de I

teve franca e símpátiea aeo

esta? .cendll tiradas coplas ro lhe ser facultado '1 ori""im.1 Ihida. Seguiu-se animado b-ii
tostátlcas das páginas de

I
do inquérito. Esner.i o

'"

sr Ile social. que se pl'Olou!?"ou até
p;:oce.""o c esse trabalho 'l{.(J José Bonifácio qGe ., p,onêrn0 alta mnrlr-ugada.
rícará pronto a tempo para atenda a so licitucão do (,<111',::- I O SI', Irlneu Burnhansen e
ser levado a seu p�h'1.iilo 11.' Ira. J comitiva rumaram. !O{;O dI"

Interessa-se a Camara pelo
inquérito no Banco do Brasil

unicipio de Uuporanga!!ão Viana.
Logo depnís. alnrla na

tual séde da soeícõade
Iaiatense. o sr. Irlneu Bor
nhausen participou ''-1' um al
moço íntimo da diretoría da- I
qucle Clube, juntarnf'uh' com
I) prefeito da Comuna e pee
soas amtgus. O regresso do
zovernaüor catartnense à Cf'
nital do Estado sc vertríeou
logo depois.
Durante a estada (ln sr

Irtneu ROrJ1JJaUSen cm Tr-daial

TELEGRA'FICO I'LORIA NO'PUUS - BARRAC lO .

INnIC.\DV PElsO DEP. N. R. flRASIL

FLOHl.\.NO POLr�. ' ',L'_�:_' I i (..
' It.uno rungu. a par do ,_;"., �

l' REYE 5LEBEN - ECPECI \1_/
c l'.ud.· (:c,'cn"ol\'imcnlG 00111""1T AR;\ .\ N.\C;·'\O DE BLU�l ;.: cl'.ll" industrial o que faz �',

;:. AU, 1)01' a ut,lizú,:üo perrnc nente ':' j
de te'p. con' ..li1iCOÇlh'_ \

cêrca clt}. 13 .. 41U::- o�:' _h:�l' �

I

r-.
....

acíons.. l estandeu '1.:5 sua- 1111,- 1

da localidad .. d<? BalT"olia. s ;

FIo! 1<1 nóp()l;,-Lag"�

SEOUL, 14 WP) - O fIr..'
neral Collins, Chefe de Estad,'
Maior do Exército :-'orlc-A
mcricuno, dech1r'JU. boi", qUl.'
as forças r.éreas cl<:-s 1\!"nçõ,-s
Unida'3 conUnuaram no:: "du
ros ataquc�" contra a 'rnq',j·

S. PAULO. 14 ílUe:';cli:m1l1; ,- A art isía Tcrcz+nha Léa
dos San tos dopo is de ,:(J11he- !

li bancár-io )\1!Jjpll .1\ '"1I(1je. I'fl1S PJl�"OS Jl;:1!"::'OH n v ivot
-om 1'1" e. dcnois eh' .. itr) dias ;

ele convlvência. movida pGl I'jumcs. pôs termo "ida I1U.)'

�O>' auosen tos do F. ;'01 R,,·

I'
cl, l;d'Jl"minar

�eptc' '/1 principio. '1 Polir;'l
;m:ll1iI101l que Mil íon :!vc::rc
issassinado .3 moca. í1n!�0S("U" V( (' 5Úl ;�) , por Y�nj Ht".t :1 inclr, I

lLin fif' '.'1('(.) 1 plf'fqni(�o
tando vcrsiiu do Ruki�.'"

I
:,i.::t"ntf� nu tr2d'fl Ja".d· IC,t·lt '.

O rner ico flO o p;;al11c procedido n'"\;clOIl 101 ang-a, .]'tlTu. com o m(�"nF>. 1\

na d· gL;crra dos CO:l1UllÍSti': 11 deÍl's,,: da Rcpúbdl_1 ',ui.roo.
('111 toc1�s os prh1�OS ,,:uP o dl"l�- lcnl:,( a li';1l.çaQ com Hio do :'"

�Ilé que' es1e.;) ac{:ita;;SClTI o a' _ rcana accr,tunndo. l)Or�'ln: 111a 1j:cm con(irtnahndo 2 11fl • iranSnl�jiI)do·s(" c,r';:r(!C'J lente

misiício. Em cnirevlst<l con'.'c' "'As Nacõcs Unieü;'; sónwl1 polc.;c apres�'nlada �1c!f) 10:1"-
elida D imprensu, em "CDU! te rctirarã'o suas força" dl'pois

cin'io (I'.'['a5 10('8 ,;. (lllCl. 11. tlt!1o du ( ,.

11'
CI { l �

t
.

f
- -- . -- �- - o!JcranJ,o CQUl o poder pt'.thU,·r. (h::-f ('ClarOll o 1e c '

.•2 .�,S <lU" que as 01'<;a5 cOI'"lt'ni""t3s cht.
--� .-. - -_

.,.

l\1aior nOI'te-ameriro,1TIt" qPt> né::m.-; 1 h'''rcm d"ix<±,!o " C .

1 BLt'l\l ENAU �"'18 r,) ("onll jbuir C0111 a po;.;1 L:'-

,lh5 cCl1l"cr..:ações, das últimus l'éia no Norte'. Rcspom1cndo Via.r('lls rápirll.ls e sc"uras (,<lO 'l,.e vier a Cs!ta' para �">"!
dias. os ccmalldantc3 eh., l':a- fiO:" iOl nali!.:ta�. o ge'wr'l! CoI

'"
,

b L::1\.

Irçõp", Unidas lhe hé,';i::\P1 del-jlins repetiu que as f,'}'(':,;;: dêií'"
50 110

I Consi,,-rou o ·T. ;-,el<llll [�u,"'

xado " convicção de Pile GS NaGõc�", Unidas não r:lp!'",'riml1 EXPRESSO ANDOUINH,\ Bla,il. a densidade 'ue popula,I.J
COlllUl1tstas serÍam delT' taôo!i a Coréia ""ntes que f..,,,�(' en- ------
se ter:1a!:'sclU uma ,10,''1 Oi"ll" eontr<lda uma soluç50 'l':!ra ::t UitiGl3S do Exterior
�\�.��. cs{���e,���l����it,� r�!l���: I pr��il���o:::t�a�!�"'collins q".� ITranslormaram � z"'na' de ocupaça""" ta em esf,gdo so�iaJlsta -- im-eJlto da EXCtCl�O ."U. ' Ol·�w

los cO"lundantes dar. NaC"ô"s ... U li tlI �

� \)_::t:_e�� POQ.e.'I�:<�n 1: ; �:1i��� !���E�1\r���l"l ����!;\l� Ijlntercambio_ estudantil entre Brasil e Argentina - Despaghou
Canceladas as solenit!fi� I �l!l'('on'anü pod-2rb lY>:.ilter-

"'d t I P a" d
-

d K ''''
dCl fe�th/a$ em qu�� 1�����:�1�1��:;J�e;J�::o�:,��?�:� 10 Dres. en e ,uan eroo -- IR a oao respo" eu D

.. rem ln

At 1 pCl"gur:las. o generéil C llins
nOI n�res ckclarou. expr'Cssanc'.·' um

ponto de visb pt'SSOH� ·:c ql!t'
i4S Na('õp� Unida� 1'13(\ �pi"';:,
twm ;:- Coréia logo den,.,[s dJ
p�rtJd�, do:" comunista:- "hir'�
ses por desejarem ar.f'f':';L1l"<.r
primcin,m::mte, ° e."'ti111elel"·

tia sunhora Eva P"rOfl. mento de uma naz durt"'el
(l ('010111'1 Espanho'o ca.nc\'!�. Int�rrogado quallio a !'1-,c;sil i
S<.";I� pJ' ,1"� pt>1"" unta "H"1,. .1 I !idade no futuro ele opp.">cões
d·' GiJrC"I'. POI' ('utlü latL" I, ('ontra bas::.s C001unl.:'lilS !l"
,'0"'1'.\1: 1:1orc., :h'J luL:c;; til.!�' l\1andchúria. disse o g;:::,1crúl.
lOe> L"ng_ Parle [oraln nch f'l'tldo< aos jnrnall"tas, q"llP ;,-erre.
;l3rJ gu:c..da�em o" canhotos lhante dec!são deyer5 "t:!' (.
'1'''1"''",,-,,. p0reJ"e poderá ser ft�- mada de �côrdD com f)" r!.>

Ij verno>, das Nações Ul�i�l';,: 11:
tcrcssadCls.

Nâo deixarão a Coréia as forças aliadas
antes de ser enconfrada sotuçãopacífica
Interessantes declarações do chefê�

do Estado Maior norte 11"1" Ir:i,;'_r:\f"o TI"l<'lon'll. n 'lu, I,

p;;l .... :-.nu a ser t'ello IJC]O Pfl.t'r 1 ,

Via R!f) do S�ll,

BUEXOS .\IRIGS. H (l'PJ

SUMA 'RIO DO DIA
3.a PAGINA

� '"A cldãcte1iiJ'llJil.v1a '.
(Alvarl]� de OH,.p·r:l)

� "O plantio da ;lIaml"
na" (Costa Rc'!o\

� "Ganhando Dt;j')'"
(AI Neto).

, "glnprc("I1(]('jll <" ll'i!

lhcrcs InodernrJ, ;1',,:::

luta d\" rch Il1d: '<'''(},",-,

1nos dc�ignios roo 1J1"1�

do" (]\!ório Pr""·,,;I,,.

bcnl, I4.a PAGIJ:'\A

I',' Vida Social - P·::i"l:'}
- Ciencia. ,:(;.�·]"f:-::_._,
útois. pHlayraOJ C!."U7dCh1S I

5.a PrlGINA IEsportcs: PeSt:' .actes
dos jogos rc,llisc)ô).; d')-l
mingo -

1Futebol 1101' E�': -lu"
.Jogo,: da "COP'l Rio".
6.a. PAGINA I� Notícíúrio 1l'1(;Í'Jn,:� '- I
internacional. IOutro pavorosl) ;:"i:.:';élS- r
tre de automo' 01 na I Icsttuda Blumcrwn :}3sDar. �

BERLIJ\'L 1 � 1 UP I contr:t-sc r:m \'isiif) U é'''�.a ('a· I ti falta de notiCIas sob. e
pítal uma ddegê'ção rlp e5. de saúde da "'('lI Ué'
dantes bra",;JE'iros dd 5'aC'"dd?- !

ron indi?a.n�: segUl;do ,,� cír-

ln terciunlliõ de
solidariedade

B. AIRES. 14 (Ur I

Di'i·)

com os
-

estwJan·es Ul- } receberam a r e s no;; t a I
gentinos. Esses Tov�n= Ç"lu 1 (:0 KJ'emlm sobre i1s 91"1'f'E-
dantes 'br<;f,ileirús VIsitara", r" B', 'i tas anglo-norte-am�ririlnpi"-
ôntem ti cidade esLud:mtíl e rm v�s;fa ao ras� france:ms para poss�bi!!'·,r a

as obras da Fundaçiio ::::' a Pc I .
I
União da Alemanha. TI\;::" d:l-

ron. I bt;hmaves malaiaS 1 teeipa-se agora q,ue é

rTm:I'11Cn'üinúa em rcp01l50 I _" . ,prov8yel que 11/10sco:'1 ,pptla
B. AIRFS, 14 (U?1 - OHIO, 14 ,.M!)t·d�onall CI, .

::iS sugestões !)cidenbis Is10

presidcnte Per'Jll cam'1"l'eceu
en' ,>�

porque os eOl111.mi"j,,;:, a]�.-:
à Cusn Ro;,ada à 110::"a �ln cos- frag<h� � mães. proyavelmenté' ; .. 'pln, 1
lume oara dirigir ::>0' �'ll'efus [I:). ma1'lnha '

..'cl]::;,_,·l dos pelo Kremlin, ataCal1l l'tl' J

ele s.;!\� g''J\"crno. Es�"- Jato .. I B'l�':;" demente a';. propo:stêl� .1;:<1(1"-,,

SEGUROS
BOAVISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Procuramos, firmas idoneas ii servir co ...

. roo agentes para venda de caminhões e oni ..

�us ALFA RÓ.MtO M,ODELO F. :H. ·'M. - Agora
ülontad.9s�ifBrasil .: para as seguintes '10-
c,alidades do esladô' de Santa Catarina:
Bumenau <li Joinvile .. lajes BC Tuharão ... Joa,.

çaba .. Porto União
As firmas i�dere!$adas� poderão � ere

'; '; denclar..se!com a conce�donria exclusiva:'

,"oontroA�:; �'���:'";:t�,�; �:�:�:: �:;�'���b�:'�::;;
. BONINSECNI, �bUETTI Una. �Rl;C ;;U;T�!:�::�-D-,t--�-S'-.-(-�-!-�-1-0-�� � �o

delegação, brigadeiro. Nero 2\1:011- foi servido no prtrneíro andar cl..
Procura-se U1\fA, com, conhecimentos de d:1iilogI'afia, il?-

':ra o prímerz-o contacto 'da nossa "Coupole'"; Nunca vi na minha Praça Eufraslo Coereía N,() 470 - Fone 441' ra colocaeão imediata,
.

-

EI
. ,

,

Ctlritiba - Paraná C d' _] 'J'
• •

Traos"cor're':u'-:- em'" lIIor' Y,resença no yseu era uma "1- vida bandeira, brasíle'rn do ta- Caixa Postal 1378 _ End. Tele!!:r. "ROSCA" p
1 anf luatdfl.S {jUfelr�m, (.IP��f-sl'e ,-por C�l''I.:: dp nrónrío

U • . stta, mas, logo as primeiras pa-
'

manho da que enchia uma <la.:; �. unno, azen o re erenCia a 1!.ÚH e {' g-tan Ue mstrueâo

"e"'m""o. Q,:." D,·a' _a" Ba' i_._I.,leaevsrat"Sr�adnO'foC.rhmefaera�m,e Easvt.al.sdl,Otafraenl_� vastas paredes do' restaurante.
a J\lútua Catar'inense de Seanros Gerais caixa postal'

U ., ."..
- .J Deveria. ser uiu quadrílatcro 'd'::l"

-
I 184 - llLUMENAU.

,. ,

'-lhO
.""

P'
, .' ,l..ima tertulía, Foram'mmutos a- 'j metros por 6 cobrindo um e,.

'

'I g ·=-lt -)I. -1t,. -li -lC ..... .J: - .!t -- X -..t..-�-::II

, ,I a eDl ans.
. ���a��� :��:�::e:::e�ú�a��n'v�� o:S�;��d:�pa�ad�:��a�eo���ai�:� I INDU'SlRIA TEXTU. (OMPANHIA HERING I PPARIS, 14 (DP), - Fra- VEmOS, no Elysen, com o prlrre! vam, sob a forma de bolos, prt '

,
li V '. (\' O' I r o ( r - s e

Cassou completamente a pro- 1'1) magistrado desta terra. li:le morosamente arranjados, as di.l '
A J

[etada manifestação comunts-. !afirmou conhecimentos da nossa fcrentes formas dos balões e 'jo I r e
Acham-se à disposição dos srs. acionistas desta COl11-

.

ta do dia da Bastilha. Apenas . h!storia e da nossa evolução po- primeiro aVIa0 de Santos Du-] p�nhia, na séde social à rua Hermann Bering, n, 1.790.
uns oito mil vermelhos toma-: ·lítica, que tanto nos enternece- monto Bandeiras brasiteíras, n:l[ 0$ documentos, a que se refere o artigo 99, do decreto-lei

ram parte no desfile nas ruas ram"o t-ipo daquelas massas de doces,'! ni,2.627, de 26 de setembro de 1940, relativos ao exerci-

de Paris, permanecendo' eles O "maire" e a população Ie cada qual a lembrar f.agmenlo;';
,

do encerrdá oa 30 de junho do ano corrente.

estranhamente tranquilos Montparnasse um dos 'quartei- dos diversos engenhos do ae,,(l-' Blumenàu, 11 de julho. de 1952. ,

ordeiros. Enquanto isso, mais róes queridas de Santos Dumont, nauta fabuloso.
�

.

r i . FEl;.>IX HERING' - Diretor,

de cem mil francêses se reu- ,nos ofereceram um jantar dp Reproduzia o restacrantc ua: I : .."o;....;.,o'�--'-o-o--o-o-o�--o-=-o-.o-:--o-o--o-.;?:-?---

iüam nos Campos Eliseo� pa· ,250 tal'heres, no" Restaurante 6enu contemporaneo dos

dirigof-l'
;: B pl'eeqsao clvl�a e pat.�y")Ílc.l

:ra apla.udir o renascido Exér-
"

"éoupole". E' uma casa de pa;3'.o veis "de Santos Dumont. Com;;)- �"'",' enalt�cen�o aInda 'a en�ient"
cíto Francês, o mais 7Ja�ero- das mais populares de Paris. fre.- :o:e um !;:;'uto jantar ele quae;) Íli!ue sempre trabalhando �)a- colaboraçao do, 23. Reg1l11G,-

d E
'

O'd ; T
" '1'3' o bClTI do pov'o " no'jnl'S "L" to de Iufal1tarra

so a,. uropa Cl enLa" qventada por artostas. pintorll';;' robustoz pratos, tal, elUal se s<;j'-' ;" "

. :==., \ o, ',,�, ., ,

tualmente. '

.. p.or poetas, ,escr�tqres hoemir",o q,-'" 1901 19Ó"
-

"C' tal' certo que tereIS a l'ccom- rambem falaranl álUGa o,

,':Ja em
,

- e �,na OUT'O- péns'â de tedos, que con;,o nó(; srs. Jaime de Oliveira C.,)elho,
·lc, Movll'I;ent21>a.m-'e :,igUl1S dos lh_e dirão _ Muito Obrl;;adr, '. Fulvio Emmendceri'2'l' É: ou

. ::Uillnmmlllll·nn(flnUm"nllll.lltmrill"t1ifIlRIí�i.JtOiIIfIlIllIllUlP"'..t: rapins e üo� carICaturIstas d� e" 'Findo o discurso, o ::�'. Ze�'- t1'os oradores.

E= 'DUME"YE O: ," VOlUME == ,po�a. Um tmha mel�nas calda"'ldron convidou o sr. Prefeito Para maior brilhantisl'10 da

ln
ate os cotovelos, e faz'a desenh'_',., Muniéipal a cortar a iit,: sirn- festa, compareceu a) lcr.al a

EDE SEUS NEGQCIQS :EM BR,USQUE E REGIõES CIR- ª ceveras a}Jrecia'lei-.s das fisior..o" bólica. dando por inaU\!'lirada banda de música do 2:'. R, L

:CUNVIZlli"HAS. FAZENDO UIVIA PUBLICID..bJlE EFI- =
mias dos convivas. Há meio Sê' a' ponte, após o que as auto- que executou 'várias 1JCç',s '.io

:::CIENTE ATRAVÉS A ONDA DA
' :: CLIo, povoava de sua figura j;)- ridades e pessoas' céinvidad<:s seu repertório."

.

§ RADIO ARAGUAI;I\ D�
�

�RlisQtr� LTDA� 5. vem ele 20 anos ::quêla, sala. onú,� díi"igirarri�sé: para o loeul üa

- Z Y "" "O I' "'80 ""'1
_. Santos Dumont vmha J2nb� co- churrascada, .onde ·foi '.'3crviôo

= . '&'-61 � -.a . ..I.1írr. cs. =
.

1

=!nformações e anúncios �esta cidade: RADIO CLUBE, R.ua::
'mo boemio, na comp:;,nhia Ü", lilOS presentes sueu euto 3hro-

= 15 de' Novembro, 415" = mulheres \las mais ilustres d, ço, regado a cerveja.

Amlmmmlmml!mmmlmflnllli�nmlmUmmmmml!lilllmmmi�
sociedade parISlense. l_T", dl'lc; Em; discm'so de agl;;.�dc[:i-

- - ,. -.- " -- - - - -'-
-� ._,..z..

.

me fez o retrato de madail1<' mento pelas' homenageri�, <!c
Ldeiliel'. a maravilhosa e'pOJ3 que "vihli.a, senda. alvo, fali.lu
t.:e 1\1r. Leteilier, o dono de "L" nessa, ocasião o Só'. p1'efell.fl
'Journal", e amiga favGr-ita e ir: Hcrcilio Deeke, que dis:e ã�

·u:ntiva.clora' das fa;anlt,�;; do a\'o;� satisfacão com que o seu go
verno 'vinha recebendo a co

laboracão valiosa e eficiercl e

do, povo na obra de: ac: !1Í1Üs
tração municipal, sem (> q,oe

o governo nada poderia )'eal'

zar� motivo porque c0ngratu
lava-se com os moradores do
local pclo seu espírito de' COT,-

Frederico. l"l'unzel e familia, tendo transferldo sua resi

d{'ncia 9ara o Rio :de Jàlleiro e como .não ihes foi possível des
pedtrem-sa rtessoahnente de todos os seus amigos, o fazem por
este meio, ofereeendo seus !lréstimos na Ca!lÍtal Federal, à A
venida Passos. nr. 74/81).

BLUlUENÁ.U, lo. de julM (leo1952.
__ , ....... '_ t

EXPEDIENTE

, .Em virtu.de, de ter sidO' tl'ansferido !,lara o Rio de J�neiro,
venho, curo o presente, agradec�>às:;autoJ;Ídades. ao eom'éréüj:
e ao !,)OVO em. geral, pelas atençÕes que seJn!Jre me foram dis

pensadas' .durante os anos que exerci" o cargo de gerente das

Casas Pernambucanas, nesta cidade e ao mesmo tempn.etere
cer meus 9L'éstimos, na Capitàl Federal, 'à Avenida Passos nr.

74/80.

.Assina.turas:

Cr$1()O.08
o-s 60,00
Cr$ 0.50

BLUlVIENAU; lo. de julho de ]952.
FREDERICO PRUNZEL

A

ARMAZEM PUNJO CHie
SQ_R1'Il}IENT()'"CQMPLETO. DE 'CONSERVAS - BE
BIDAS NACIONAIS E .EsTRANGEffiAS - CEREAIS

DE la. QUAL.li;)AJ)E - FRUTAS DIVERSAS

"Quer ver como eh e�'� bcla

2 fascinante'!, disse-me o· ca.rJc-a.
turista e "rapin". 'do penado �I":!

qUe Santos Dumont 'figurava e1':

'ir!' os comensais assiduos dá
"Coupole". E em dois traço' fe/.
I) rosto adoravel da madame L·'

teilier a burguesa fidalga, ínsa

paravel da gloria de Dumont e

da causa da aviação.
'

-

Na cabeceira da mesa, conJ�-

� co, estavam madame Bl�rior, 11

viuca do celebre aviad'lr e Ma

ryse Basi:ié. Quanto falamos' do

,plioto, de seu' mal1ido Luoien "p;,', ,

.

neau, com' quem vo�i, pel,a :i.1t:i
meil-a vez, em Recife, roeste nú:,;'
mo junho, em 19131 Muryse B'l'i

.'rié, grave na linha de auster:dcl.
de constante que ela costum�

guardar, disse qU(� eu não a ha

via reconhecido, Levantei-me c

fíü beijar, nas faces, a deUci6s:o
impo'stora, que afE'Ontava asslill
a admiração que nutro, pelas
suas qualidade:, exéepcionais J"

-- PREÇOS, SEM COMPETIDOR�

Rua 15 de Novembro, 486 - Telefone: 1 la l' 9
PRECISANDO DE UM TERNO

NOVO E' UiU FEITIO ESPECIAL ?
E DE MAIS GARANTIA?

DE :MODELO

PROCURE A ALFAIATARIA

UE aio se 'esqueça"!!!
. .

-.

Arnoldo 1'8achmannPARA O CONCERTO DO SEURADIO SO' A Oli'ICINAI

RAD"I-D-FU.KE
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS

.._" SERVIÇO 'RAPIDO POR PREÇO MO'DICO
.

,

Bua "I de Setembro. 4 f I

RUA AIHAZONAS

BAIIUW DO GARCIA N, 25701

RuI, passar a receber, prefer,>n-
'temente, o serviço qu� 'deveria
caber ao Telégrafo N�cional, a

té qUe êste, com as linhas caí�a,;
'em alguns trechos c, noutro,>,
com faltas, devidas aos furtos,
deixou de funcionar definitiva

mente, com notório prejuízo' da
('olGtivid3.de.
No· sentido de Vél' ·Ioestabelcc:

'do êsse tão' útil quão indispen»a
'vel serviço público federal no

l,róspero c futuroso, munici'pio" di!
Itupoi-a,nga, o deputado Nelson

Ro'sa Brasil solicitou 'L manifes-

tação favoravel do ,plenário, p.a
,;l'a a illdicação em l·cferência.
r
----_._---

sa.lões do rcatuu
de l\r:ront!)ar!uas �

e precáx;o, ."c

MagBstada Das Estradas

6
RESISTENCIAgindo dentro !'los principios

norteiam o seu .programa �e aç;ü,.
vai. so�ucionando todos os P.?t"ble,�
;mas com, inteligeucia c, ti�ocil"io,
cOllscio dos seus devere;; par�l C01U

Íí povo, correspondendo assim ii

.confiança dO snfr.ágio" que" o ele
vou à goVernanç.':l. do município.
; Em ,tegosUó à 2uspiciosa data

de hoje, 'pre�tando' {} seu tributo tle

'gratidão, é reeonh'ecimento .aos m�-'
'rit�s 'in'confumHveis' do sr, UeT-

se.

Dr. Aires Gonçalves"
'

-:- A�VOClAnO �

Besldencia c escritório:
'� BL'UMENAD":';' >'

&n& Bfll8q�6, 95 - FEme: U'l.

Depois ue 50 anos, Paris �0i1-
serva a Constal1cia heroica 11')
seu afeto pelo demiurgo 'do ar.

'quç a seduziu �no conicço des:o
·scculo.

EC,ONOMIA

�-----II

VE D'
1 caminhão novo (alemão) "Borgwat'd Diesel", pronto· para qualquer

serviço. - Preço dI' ocasião. o comprador a pedido poderá. trabalhar
�oino contratado. � Gara.ntlmos servíço, - Tratar cem EmpIeSn. Karm{)

Ltda. - Fnne, 1435 - l�ua Camhorfú - BLUMENAU,

--rr,-o-o-O-O-O-O�-O--O-O-O�-O-O--O-·O--O---

PRECISA-SE de moças com 16 a 35 anos d" ida(�e e curso pfimárlo,
que desejam estudar e-nfertnage-m� Casa, refeição e curso gI'atuitos� E!;;�.

crever para Escola de Auxiliares de En!e�.ma�em, São "os�o .� Rua

:VfartiIÍico Prado,' 71 - São Paulo,

.
Moço que esteja cursando a Escola Técnica de Comér

cio, para serviços em contas correntes. Os candidatos
devem apresentar-se pessoalmente.

RODOLPHO KANDER S. Ao - Com. c Ind,
Rua 15 de Novembro, 727

u
Uma cuz��lj: ::oÍnt jl.1ra trabalhar em Curitiba.

]:"a�a-s:, :)C!�:., - L:L:rmações no Hotel lViodcrno.

I vamente alDeaçada a Capital
Federal de novo racionamento

de energia eléftica
HJO, ),1 (lVlcridiomlll -·,7 às 21 horas; C0l1C1qiu'

Ellcoutl'a-sl' r.o Riu d � J',inein::, I "DeJ'!1Pl1:':tra-3C q��'
�

a'r>osIG
n?Valllcnte, (iíne;lC"�lfl/�1 ��(' r;·�·· é n rntlS de nlaior cO�l.s!_.uTlo cIo
cJonamen1.o �k Cl1<'TgUI é:lótri- ano l' de menos dispo!'lil:i1ida
Cl1. A prOpOSIÜJ rcv,,�ou (I C,) >

I
d':'s das fontes produtor"!s àe

rlmcl Pire�:o Cyclho, 1:Jrcsicl',!Jl- cletriciclrlde, Canljnham(�': ce

te chi Comls58u de Ei\C'lGD:I- lcrp'11("li" J'-')"'I 1!1'1'1' "'1>\0'0 n�

t
.... - _J ,- . L� t.. ,J � '!".. .�.... t-""':""

m�.ILf!:, . , >

I
rígosa" Muito;;, Irata'lC!O a].'.'" o

Nao esta havell�J, lnfcJ1Z- nas do seu bem-est:tr, estf!r_
mente, a colaboraçêo CJue 5P- p:rciuclic-'nclo '-1 co1r.t;"i;I�-l(ln
ria d� d<?,sEjar, A� rC,"tri�õc;; I qU{: se ��h� na' imi��;1'(:i�' �i;;
ql�e In?t:L�,;lmos,sao C" cu:!� ! sofrp]' as consequel!ci::.ts de
írole dJf1CL,,, ASSlll1 !llP"PlO :!:t medidas c1rnsticas. até I) 1'es

tcmo� uma lista de m�'ls '�(' tabdecime1l10 do pró:)f,:0 l'é,

cem, infratores que 521'''.0 aÍl� cjOE�!n:ellto domésti'ê0,
vertldos desde logo �4 ho1',l<;

depois e, caso haja reii1c;d.§u- I

da" podcl'€:l11os SUSPCU0..2!' <.l

fornecimento. Revelo',l que

gasta-se mais energia. ':"00',0

se não houvesse �s(�a<;st"" d�!3
�-,�-----------

):f'AÇAM ElEUS Af'./ Ul.1CIOS
NESTE DIAruO

Sófre? Terlha Fé
Escreva detalhadamente llara a ex, '7 1) 1 2 - S. Paulo

Não utilize registro, pum evitar demol'a na retirada, em

horário impróprio.
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�:�;;:i�rfi:!::;,;';� Empreendem as mulheres modernas uma luta de
ínteligencia; são as qualidades

t---Ac;P1tal da Republíca, a nossa maravilhosa :���:�,en��:d�st�n��?::ã::l� reIAoYllIond'·CaçO-es nos de�igp.. ias POII'tlllrcos do mundocidade de São Sebastião do RlO de Janeiro, é talvez mundo até a época atual. A III '" I U U
a cidade mais enfunilada do mundo. mulher é dotada de todas "!\

Constroem-se largas avenidas, alargam-se ruas,
'

graças do corpo e do espir-it.r A senhorita Layla freyesleben fala à re�or�aoem dos r'Associados" em tomo do (emorés.. comerciais (':.1" ::-� ("ra,,' a cr--
mas da passagem de uma para outra, enfunIla-se e E ela reina. •• .", ... laborneão fE'wmms, :"h';

�u�l��;;{;' t��p����ifli��:á ��!�í:r ���g ��r������ cia��e;;�en��sn�c����ga eG�:; so Internacional de Muiheres, do ql!al paffki,�HAr come representan:e de Santa (atarina E��d���i': �: l�:i����r�� ��\\'�
to ônibus e tanto lotacão que desanima, tal a ba- mulheres bel�s, elas não go_, Iter de certas mulheres gre- já esco lhlda num pleito popu ,no momento' .

- "Os homens tornara In dar eOAl1 numere. .. l\Ia �--
lhúrdia QUe se processa', pois tôda gente deseia cor- zavam de mu�tos direitos. TI·

I
gas, que, pela sua Inteltgen. lar, Rainha da Cidade. e '111.:n, Não ach qi c 2. Mull 'h' p'.- "certas atividades" da vlda I�ristem cconomíst ..s, en;:;_' :' •. !.

tar caminho, procurando outras ruas que logo se I �ham a sua l'iberdade cércea cia e gosto artístico, se desta- bro do Curso de Ex!:11' ão dcrl 1 gozar de maior indepon- pública tão "eomplcxus" qi:e

Iras
calculistas etc ..

congestionam também.. u_!l no regime de.VJrl3 de .en- I cavam acima do nível gere 1 Cultural, jor-nal ista. pr'1fPFó' dencia em todos os setores da !lOS, as Mulheres. sent ímo . Há, uncna.s, um 'r: ,,' ,d'"
Um simples carro que enguice no caminho, um I tao: As moças so aprendiam

I
do mundo feminino antígo. ra. e possuidora cte 11'\ ejuvc I atl"l. idade humana'? fo i a per- "escrúpulos" em nos im iscuir mtranstgc nte" q\\{ SE' ""1.·· "

pneu que rebente ou um. acidente eIU Que se tenha a fiar, tecer. costurar e ]10 Os maridos que se envergo- beleza, além de rl0lT11l.1;' un i', gunta seguinte. em taís setores". . IOdnUi.lr ri 1r;d'S:ül!11:l, "e pr�'
de esperar pela "burrocracia' no andamento até dos maximo ler a escrever. Sua nhariam de demonstrarAs inteligencia priv;Jcgmr1'l Hoje ('11 dia pratíc, - Interpelada no que pensa- que passa a Mulher I::; �<l i·
socorros mesmo com perigo de vida, o tráfego se em- habitação era um aposento S· suas esoosas a menor orova Recebeu o reporter L1.,,, Diá- mente, ,: Mulher estão abe r- va. com respeito às restrtcões ra - "OS Imortaís f ,IS Lc-
bola, complica-se de maneira assustadora.. .

parado da casa, situado atráz de amor, recreavam-se" com rIOS ASSOCiados em SlI" rcs' !laS tôdas as oportunidades no que, 110 Brasil. a Mulher
-

su I tras". 1", 110 entanto. :' Lt)-
Medida das mais urgentes seria a abertura de desta �H.l então num pavímen- hetalras em toda a espécie de dêncía c, após o "irr"'orj,," setnr cívil. político, cconômí- porta atualmente, tais como [ratura nacional j�� se r-o te u-

ruas largas de ligação. A Avenida Presidente Var- . to mms alto. galanteria. com whisky, ofereceu se sten- co, ';0':131 c cultural. Ao:; pro- no terreno da díplomaeía e fanar de uma Rachel t:!c Q.'c
�s, por exemplo, é muito larga. mas o tráfego Que de- 'j Não saiam sem serem aCOl"1- No lar, o marido era um tilmente. com o seu cati vant« prras restricóes que ainda 1.- outros resoondeu-nos <. sr+a rOL. Diriah da Silveir 1 Lu-
manda á zona sul, se escoa lJor três funis: Uruguaia- 1 oanhadas por uma escrava, verdadeiro déspota e as ]C'S sorrrso, às nossas pC1'?,Pl1tô" XlstCI11, SdO de pouca monta La: la F'revcslebcn: cia Benedetti. Rm:alin'" CL".�-
na, Av. Passos e Rua 1.01 de Marco ... Deveria haver Dentro de casa eram alvo de não intervinham nos direitos que já estavam "cmbH�ada�" como adiante esclarecerei' - "No campo da diploma- lho Lisboa c tantas 0\..(1"3S ..

lar;;!a avenida por fora, pelo mar, liaando a Avenida severa vigtlancla e havia es domésticos O chefe de farn í- e partiram ii "queíma-roupa Não p'ltcpde que <iS lVrulll" cia ,IS r�"lnçõcs deeorrt:m cm I Não entende que as �,�tll!!.!-
Beira Mar á Presidente Vargas Se eXIste projéto, �ra�os adestrados para gUén - lia podia cometer ímpunemen- Inicialmente, Dcrguntanoo I es devel'lam partici�)al' m::ti:;: função do casamento. ::'1as, j'1 'rcs deviam gozar dos p:"sm1>:,
não será obra das maIS urgentes? 'lece-las e afuguentar 05 ga- te crueldades (' lUjustiça-;: p,l_ qUaIS as fmahdades dÊ'��(' ,.1Ivumcnte na "Ida política se acha em trânsito 110 Scn-;.. direito;; CiVIS c p\)lít::'�,,, (ln�

putro funil complIcado - que está prometido ser l lanteadores. A mulher de cp- ra C01n a mulher. Congresso, a no�sa gPl,Pl C',- dt! PéUS? indagamos do Federal, um projeto de a"- os homens'l
I rêsolvldo até o fim do ano - é a chamada "Ponte dos i tão era designada con!o mna Em Atenas a mulher 5Ó l'L- trevistada dccbrou: O contmgente f':'11lll11PU fona do Senador Mozart L�- _ "Atl1�lmenü', CO]1f,ftl 't

I Suspiros" que liga quatro avenidas largas e é saída para I �oisa destmada fi cLudar de cebia amigas íntimas P. ran - - "Pelo aue depl'l {'I rll (h que dCOdC as elelcões e se ce1- go. pernntmào o ingreó'<'o da ii no;sa cntrevJ;-:t:1dn " ('i[c-
I todo interior e todo subúrbIO do RlO de Janeiro, cujo lar doméstico e, fora r'!a pro- mente se apresentava em p'.'- leItura do te'l"uÍo, (':" A � penhé' com ardor' e pat. ioti3 lVrulher na carreira dlplomáh- rcnclação f qua�c nuld CO'l

I tráfl;lgo se enfunila pela pont� contruida no Império e que' :;riação dos filho�, era consi· blico, a não ser em cenmõ- sembléla, que e a Ol:W'U lO mo (convem fnsar està pala- ca. Ignoro o teor do l1lCSmO, vem rcsc.altar, porém, que õl
tem a largura da rua do Ouvidor ... Foi alí que perdeu derada pelos ateIuenses. como !lias de sacrifício. pro('Íssõps gênero, tem por eSCÔl}fl. a c)- \ral) na� campanhas pq!lt\ects por !;;�O :obsÍ1?nho-me (!(! Ct)- I Mulher e a C()ml>anllf�:ra do

I a vida a atriz da televisão e multos desastres ainda vão a "primeira das escra�as" religiosas ou funerais ele a1- llállse e estudo da :üunl 5' e uma prova do seu mieres,o! !1'cJ1t,1-10. No entanto, acharlu I Homem e não sua cOlTIpctidu-
I acontecer porque a confusão na hora de maior tráfego" Para os homens a COlsa era gum membro da família. tuação pollhca c clV�l dd lHu- )).(']0.:' ?e"ígmos polí'ICOi' da bem l11a's llJleressnntc. [l 1dó:-< 1':1. O pnmpiro dc'ver �i" toda

I é horrorosa! Outro funil' - A ligação da larga avemda
'

I
diferente: senhor ,abso1nt?, ti· Toda a liberdade ql'C falta- lher nas All1érlcns. A Cüt1lF- N,1cao de se ol'gamzar um "ClllSO p ,- ). 'ulllct' - é �er l\lnH:er e

I do Flamengo com a agora mais larga avenida da PraIa nha as escravas a sua dlSp"- va à vida das mulheres ate- são Inter-Amencal1a Ode l\Iu- Como explIcar, enUio, ,,"de'- 1'a candIdatas a ""pesa" 'le dl- cdmpnr co,n os (,eVCIPS d(\
- I de Botafogo. I IS1ÇãO e, na é!)oca florescente nienses, sobra às que aiual- lheres. cr�ada em HlJ3, ,1(1 s1l11erêsse' femmino el" COIl plolllutas·. CrclO que o nú kr, con,o esnOS'l, mã�, IIJ1·'!

I Com o tráfego asSIm embaralhado. com as ruas ca- I de Atenas remava Hllla libcr- mente povoam ao lado dr., tempo do . movJmento cufn'-
I
COl"nr ,10S cargos eletivesQ mero de lllteressadas seria l!c1nc'U1 nu 2 a pag letla D)

1 da vez mais entulhadas ae carros, de ônibus, de lota- .. dade mUlto extensa, proteg'- homens todos' os quadrant <; glsta" - época em C!lH' d

l\IrL:-1
-------

I ção, enquanto o "Metrô" não sai o carioca sofre, porqeu I' da pelo Estado. Esse foi prf::- da terr�. Ao contrário das lllH- lher eomecou l' re"'l' ,di' "r
I vive na cidade mais·enfunilada do mundo ! Clsamente o ponto de partida 1hcres do passado, as mulhn- seus dlreitos r éP)US a bL'er",1 viti.tJ1 do desenvokimento do cara- rêS modernas empreeni1em 'l- 1914-1918) VCll1�SC ru,r:!.mdo, I ��

ma luta titânica contra aque- regularmente, dt' ql1atro (";1 t
le muro de Impedimentos, com quatro anos, para s:üvagtlaI ti"lsêde de liberdade (que iá pos- dêsses dlreitos e amplmç.:io cl.,
suem) para conquistar {) qclC seu campo de ação. Hoje', (,
a vida 1111';s oferece de grar- sa ComIssão faz par1e cio 0,'
dioso e belo. gal1lsmo das N:>cõps T.lmdé'!i,
A vitória da mulher, :::onl'o da Organiz:::':-" õ'ücrJlPc1olJ:ll

de um !)assado 10nginf!,1O é do Trab:tlho, a[o\'a ou"'as ('1.
uma conquista do presente. tldadcs interll,t, (llalS A l'S'P

Hoje, quando não poclem'1':; Comissão qu"' 11" Br •.-ll, le\'(
ficar indiferentes à desenvol- I

em Bertha Luiz e ESdL!la 1",
tura com que as, 111ulheres pc- i nheu'o, dua", grandes defensu
netram nas 111aIS diversas e� 'ras, devem r,,:: n, s \";{'rJC3S, '

feras da atividade hL1ll1hJ1a, h- !conquista ('O (1llell" ,h \')1.)
v1'e dos grilhões quc as prer- 1 fpminlllo" c outras
diam, dos embargos o d0S pr..:-, Inquu'ida:3<' 1pv,n,' :'1r, "11.1�

conceitos que outrora �e 011>'11oses ou pO.lt05 de \"l�', .lI"
recmm às pessoas, .l"\lan1f'� �e-nos a srtn Iúlyla FU:"l.sl -

oportuno interpelar a 11€n11')" oen'
rita Layla Freyeslebr", eu, -' Com 1 c· ,jlí'lto ào i'.:'�·,
terno de sua escolha p�10 Go- não e sim ''''ra a" 'f',ll1clc'
yerl10 do Estado para }'cprc- p( rgLlnta Õ\íllljl��' atI'lh, H'tll;:_'
�eT1tar a lVlulher Cata:::nen"e ser5!) d>; de 11':1'a ob-"I" 'lp_'

no grando Congresso I!ltcrnt·- ru. Por ter SlOO f) Dra�!l r ';('0

clOnal de Mulheres, quI" sela lhido como local de ] Lun.;,Q
realizado sob o clIma: -Qpieul ela 8a Asserrlblé1a. a �cl,,� -,

da CapJtal da Repúblic" e o))· ção naCIOI'ü 1 cstclrá '1'('\:' t ,
ter esclarecimentos re�ativos cida" com a j'l'....scnça r!d� r'
ao magno conclave fep'lin1l1fJ, presc!üantcs estadu3lS /,� ek
que está polarizando as ate11- legada!' ofIcials �;:\) - <' '>LI

ções do sexo íragll em iOdo I) LCOllldlJ Rlb0J1'O dra R"ll v
naís. (b Fon::cC'<J c pl.,is u'<l"ll1{>d�
,

A srta. Lavla Frcyc�!('bell, ca CtlJO tlO,l1e não mc
.

._��.�

republicana
to de forc:>s, na 1101i';1(''': 11>

I problemas
externos sobr::, (1Ó:

Instalou-se, ontem. e"l Cl, I 'ell1" dos E:>lados lJ nido. Sk, auais Oi' Estados Uniclo� dc
(:<lgo, a Convenção N<Jciollal c€tlvc1 ele levar à 11;:": Ide�- \;em exercer mevitavelnoentf'.
do Partido Republicallo dr".. Clê ltP1 l'epresentante d�,(;ueJ':! nas ccndi�ões atuais do :nu',-
Estados Unidos, à qual cabe Pa1'tJeo Repubhcano (l'Jf' h'l do, uma :nfluencia fo:n(la
E"scolhnr r. candida10 da velha v:nte anos se acha na oposi- menbL ativa ou pass;va. O
organizHção a pre3ídenc.ia d:l ção C que, alem disto.•1,'0':P gener;.,l Eisenhower {' CI ho
Republv:a. 11,1:, ch:'lc;ões de no- desembaraçou amda. por con.- 'nem escolhido pela ala mRj�

vembro dr ste ano. Essas gran- pIeto. dos preconceIto:> (' tra- esclarpcida do partidr. para
eles asscmbJéms l"artidan<ll>. a cllCÕCS lsolaclol1lstas m" 1ifes- ser o instrumento da �'-;:1 re

rl'publ.cana, Íl,::-.ugurada 011.- t;;:mente ll1compativeis c >m 2S novaçiío e adapt2ção ::\0 papeI
tl'nl, e a rinll. do Pnrtid,) De- I'csponsabilldades mundtais do que se·rá obrigado l' de<'emp.-
11 ocratico,. que tC)'á luga!' ta,1} flé is Por ISSO. a eamparll'R e- nhar l,a política inte1'n" Q e:h

nemailldaestemê:-:.siC!renT�ítordleo�lIeltode19.1.s.cmternadopaís.se11>1O q'lÍso'"
nem regularmente, de 'juatro qJe 50! dcfrontar,'Il11 "ilrE:S perecer pela perda do ('ara·
cm quatro anos. para o me",- (10nt0 Trum, n e o sr. T!:·ürr.'lf, te!." funcIOnal mdisnen:=n"el à
mo fim. Especialme!1te entre- Dewev, e na qual pela 1,,'lme1- existcnclU ce qualfllle:' flrga
tanto, no que se refere à v;- ré< � ez á ngor, a surremacia l1lzação des:oe Ílpo O ([pe p,

da, ao esplnta e às pel'specti- do PartJdo DemOCf?Ílcl pare' ta em jogo em um s�nt.idc
vas do Parlido Repub!' 'ano, Cf'U seriamente posta 2111 p�- amplo. é, portanto, a -propna
a Convenção d0 Chic:>go ,<' r11go, f'mpolgou t3.nto a opi- conservação da estrutllr-,; par
realiza sob a influencIa oe Cl�- I' ]l;ão pública de toda,; ,,:, lH- tidal'lQ hlstonca dos Estades
cunstancias tão peculJanr que rões Uniàcs. Antes de aboH:lar o
a sua siglllfieação é co.l5'iclL'-! J)esb "ez o m%Jno írn:)· oroblema direto da escQ,na do
rada por todos os cspe�i:lli· í lllPno ;oe repete, mtens.f,cacto. candí iato, a Convenç<>o terêl
tas polítiCOS do mundo.

I1C1"-1
el1tretanto, peja luta 11:ternr. !linda de rosolver m113 serie

sive. <;cm a menor dtn';da, P'> que se ,('m desew\olvC'ld.J 1"0 de preliminares, relativas so
los soviéticos, ámda QUI' est('·s .,,::'10 <10 propno Partjdo KCp1!- bretudo à composi<:,ão "!e de
não o dTgam c::m a l!�e5]t!a ,."1hCánO, 0ntre HS eancllrl"ü.1·Ds legaçõ!.:s e cumprir uma !'lede
simplIcidade, como dI.' 't<!.'u do senador Robert T.,it, .:c de formalidades. �ó a 1 art.:-
re7a lnteinllnC'nte

eXC':!flCW-'
Oh1O, (J general Gw'<:�h< 'l. E, de amanhã começarão co:: e:;

naI. ,enhov:er O senador rJ .Ift p cruhnios, que se poder"io pro·
As �e;��1i�1�1:�1co��eJ:�i��1�;:�t�11= ��1��� ;�j�l��ti��n��;i�,\s:� boa salada, indispensaveis são quatru elementos: Um aj'lIza-

JI mais cO'lservadOl a, não <'p::. favor de um ou de outro. D'l- do, para dosar o sal; um perdulário, para deitar azeite;
nas no sentido das idei2" pr rante estes dias. de T)kio a um avarento, para pingar vinagre e Uln louco. para me:.é
lítiCas mas no do·: rr.e1r'<1.QS Moscou, do Rio de Jru:.",:ro a! la bem", () tempêro é indispensavcl li" pl'cparo de uma 00:1
praticas de ação e tamec·n rol Oslo, o mundo estará su.,pel·· , salada. O estômago, porém, às vezes, l)rotest:l contra a mis-ao modo de enC1rar tochs os so do que acontecer crr, ChI I tura impróllria de alimentos e sobrevêm os sintomas de na-

Dul ViaçÃo Hassell �?��:T.�r�:::Ê��::f@�:r�:�i�:����:��:';�,·:
Atendendo ás necessidades e conveniencia dos srs. passageiros
a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo hOl'arios do� IO
seus transportes coletivos. os quais já ent::-aram em vi"'or e
que obedecerão ao seguinte:

'"

t
, .

PARTIDAS DE BLUlUENAU: (diál'iamente): 6 horas - iI...�
nmbus; 8 horas - limousine; 9 horas - onibus; 13,30 _ oni-dente Truman. E me' lLav�l, bus; 15,30 onibus (via Ibirama);

"-

portanto: q�e o mur:do .�"ca;-(· I .
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente): 5 h Tas _

CG� �urlOsldade e. mqGletude onibus (via Thirama); 9 horas - onibus; 12 horas -J;nibns'a 11lpotese de um a::lo(:'!me� l horas - limousine: 15 horas _ onibus. ir'

veru:'el'/pc, J
--------

Nos Bastidores do \�undo

Ganhando doi r
Tal ciecis5u COl1s!,lüe, '1) t:1 fialllJ'"1 Jlllldlla 1::'\,- "�aSli.(}

mesmo tempo, Ulll "'",ml>io de dlz(,c
de liberalidade llUln- 11l111;d,' ! "O povo :,01a'1I1'., t"1'1 pDra
vm aue a:-: forças d'j n�clC' I COln o no\ o no! tc-al.'l"'!e,!t;o
11ahs11)o mais estreIte, VC'll uma dívid;:> de grHüã::;o q'le

1 nrovOf'ando mqLueiac[lo oe -::0- repre:::enta um tr.!ço rc 1m:o
dos os tipos, U:dl>':o.olUi.'cl entre c'.' dus
Neste mOl1wn!n. l!l1l d � paí�f·"·'.

')aÍses onde a deCIsão llortr.- Ha ml1ito olle o.:; h·}�atlj{'::.ê.
�mericana cstn causando gnu'- ',em �e 1)lf}"tland,) dq'lL'S d:l
de jÚbIlo (; <J Holallda. <'ll'cb di:. qt.pm Ql'?1' ljl' 'óP]a

Rt3hnente, a HúJanda é um

Por AI Ne10
O� Estados UnidoS' esli:o

C)JSDostos a comprar avF'es rle
:'al,ncação eS�l"ange)ra.
Isto repr,senÜl um2 ':erd�

""eira 1':\ olução em favcr rté:
'(',1110!,l1a de muitas r:lçõf's

OS nodl.' :JmerÍ-
ca:lOS não ('0111oravanl �'\'lÕPS
_omplt'tlls fOI a

-

do paí�
Na mc!hor rIas 11Íi-,ú·es�'{'.

compr8vam peç;:.s, aC€�f'(Jrics
complementos.
A decIsao no S01Q-'O de

nompl'ar aVlõe� completos si:;!
,11f.ca uma oportunidade es
,len[' Ida 1Yll'a os fabr;c::tntes
�"'lrangel1'os.
E pode SEI' um.1 jon�E' "::lag-

1!l�d t�e d{Jlzn e .... r�Jr:l paIS S

! 1'1(' h>lro qeee�sJtam <i'1 mo ,-

I
da norte Cl>11encana.

O prmcIpal objctJvo 'Ia dr:
�\SdO dos 'SstacJc,; Ullldu, é CO

operar r-nda vez ""(.'15
�

51 con4
j
i t�(?c-;() 1.5a � dcípt.:t., .. c!ü JJund'J

Há um velho brocarilo italiano (ine ensina: "Par t

Plantio D nam
COSTA REGO umcamente porque no Texas \'enCllOS.lS. náo se presbndo :3

RIO 8 - O "Boletim \1111:.- e em Oklahoma as SaLtaS de annazenagern com os ��neros
ricano", do Escritorio ae �x- outros produtos não oferece- dcstll1ados à alimentação do
pBnsão Con1ereial do 31'a",:1 ram perspechvas aos laí"�ado- homem e dos an�mais, J qu"
em Neva York, admite o fra· res. onerê a constJtuicão :"1c suas·
casso da produção de n·amonil Esta Ull1111U ClI"CUl1:-',lI1CI' 1'€S\'1'\'dS em dc'positos él,ltom,-
dos Estados Unidos. mostra que os Estados lTmc10s J)10S

Não posso ouvir refe�enua.., se não abandoJlalem podem Um" st'ne, enfIm. ele f utru'l
à mamona sem me leml1rar c: � VU' a reduzIr a >'t'a pl'OC:UC;:to desvantagens parece" ,lfCll"t.lr a
Alvaro Paes. de mamOJ1G, que na CdJtOf- Cllltura da mamona [h ll1te
Est'· meu velho amigo, ln nia e no Arizona, p;:r nxel,'- resse dos americanos Toda

vinte e quatro anos, su,_edet· pIo, requer 'J.m plano d? 11'1" vla, ele; preclsam do o�eo ,de
me no governo de nossJ E;;h gacão bastante cus�O"o D_ '11:lJ110J1<l a que se atI' bUl a

I do. para o qual tinha ol';;ani- resto. no l\:Ieio�Oeste a eulil - I natureza de produto e-trat..

I zado um grande e lucido pro- ra fôra desde 1910 illt('''lom- gico. E' presumivel I) "rtap
I granw eeGllomico. E',: se'1 pida, por não terem rp3ulta- to que 0," Estados l!n:.�os .re-
I j:n'ograma estava a cuI:ura eb dos suiicJcntps os seL's

1
LH rue. ",rC!'�L 11 r1 sna POSlçaO f c UTI

mamona, sobre cujo fO!11en! ) Na Callforll,:I c no /!., lZ(l!1:, portadores de rnamona Pode-

I ele m::mifc::;tar<'l al'denL" 1.'1'- vale mais lJlantar alg ,dão ( 1'10 ndO 111l')ol'ta-la d.:: m0<:lu
tVSÜlf'1110S. O obscurantismo do nu Texas I' 110 Oklahoma 1.- ,lbsnlulo, mas H comprarao

! meio ambiente não o eS':mu- 111endOlD1, A!cm dJiiSO _,f,rJ11�' tem duvida em quantidades
I l;lYéI. A mamona era prll"! n -'s () De'lartal1JCnlo d:1 AJl"lc uI- Devemo". po,
I a vulgaríssima "carrapa-teira" �titra, as bagas de mrmO:1a ,.'i.) ronseglllDte flcar 31ento�
'que os agricultores �'-!':sta� com o obJetivo do term,),> b'1as

,\"am e combatiam, por S2 dc- (' E fi �i D., (t. t � "sneCICS de mamona para vel!-
senvoh'er como :'.)rd6� :'J1! J � "" � V JJ der-lhes
prejuízo das lavouras. B O A \i n r 1 i'

NCf"e Feetlclo, não ;• .; mal"
Mas Alvaro Paes resk!Íl' V fi J iSl·1 CJ que aprender no Bras:;, tan-

I
todas as animosidade�. Fpf. to é certo que o cluna, .�m de-
plantar varias especies (11' md j �.

tt·) pl'nadas reSi'ões, no� f:l"o-
mona. da boa, da l:lflif> rica ! Ferinas, �"p,nilas, Man- li recc com respeito a esse

gem:-,'em óleo. Cobrm de "C'3.rrilpa- !l chas, Ulceras e Reumatis- h 1'0 de p1·úduçáo. Resta flpena"lt" ., 1 '-p p iI! mo. II que icnhamos um AlvaL'o PaesCII as a gUlnas regiO !S, e - s'
II ELIXIR DF. NOG UE:illA li €'.11 caa'a Estado Ollde a lI�a-

ftas, elu breve telupo. ,;e to1'- 1
�,

•
.,. , -

naram fornecedoras de üm ar L Grande DepuratiVO II mona cncontre melhore" con-

tigo novo, que passou a -I'i!!u- i' do s3ngup 'I dÍ<;ões p;'. a ser plantada.
rar COln vantagem das ,ifra.5 ---------.-----....;..-----.:__--....:.-------------

de exportação.
A febre da mamona g·nhon

os antigos incredulos A_,'uel'"
governador realizava um pla
no de tnbalho bem cOllcebi-
do. Haveria feito muit..s ou
trôs coisas convenientc!" se u

perjodo de se�l mandato não
fosse interrompido na lT", tadp
pela revolução de 193(\. Pre
vira, com acerto, a epoc3 d"
mamona - da mamona d,;;
Brasil, que os Estados Ur:ido::;
ilnportariam para a sua in
dustria de oleos vegetaL�. Im
portarIam durante algllns a

nos, mas passaram depois a

produzí-la. E' a sua pru.luçãoJ
que hoje baixa. Baixcu d(;: ma
neira tal que o Deparia:cen-
to da Agricultura aval:r_ en. Depósitos a vista (sem Untite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
9 milhões de libras a f:l�rica- DEPO'SITOS LIM:ITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
ção de oleo, estimada antes imite de Cr$ 2';)0.000,00 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%em mais de 20 milhões.

O desastre é atribulio à3 Limite de Cr$ 5vO.000,00 4% DEPO'SITOSDE AVISOPRE1V10
condições do clima. bem com') DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
à debulha e queda prematura Limite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 d�as 4, 112%A colheita, assinala o "Bole- (Retiradas semanais Cr$ 2U.000,00) AVlso de 120 dias 5% §litim Economico" acima referi- �
do. estendeu-se apenas J 75(!f I '

ABRA UMi\' CON'! PITALIZA(.'AO SEI\1ESTltAL - - - �
d.a à"ea plantada. Aln(la � � ABBA {_'1H('�. ('OI\' l' '1 NO "I t->; (' O" E �AGUE COM EHEQUJ'; �
SUl1 a:!l1!pu es:a prO�1Ql·!ia'0 I 1--;;-$,Y;..��:r�...."�� ..

���j;�;$.AS����??����y,������_���;.;�....�'!94if'
'4

I

�--------------------------- i
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Homens, Coisas e Lcti'.tSKOLYNOS
o Terceiro COR" "

� gresso de Escri .. �
Hores de S. Paulo:
';'11111111111111.

-

JOSE' LINS DO REGO
lV[Ulto "C debatcram.: São

Paulo, no tprcr 11 o CQ'il'ressa
de csrritoreR p;:iUIJsías lo, Pi )

blel11áS da \"I'F,adt'll",1 "n .'5..)
I do h0l11Plll rlp II 1.IS 111 '-'oele
dadc, Os dI":: 11 cU ôe ,'iT.lSOI�
lVlnrlins, rlelegadv do Púrdll '.
fOl neste sentldo, uma peçl

!':
I de cora]O:::a (kflJ11Cão, rpancl0

I J ele ch(\gou at� a rpfer1r-se à

i 1 ·torre C:C lIK,l'::Jll1' nilJ como

I
! UI:l refugIu J,l:'" C01;10 a setd
'de \"oluntana reclusão menos

I
! cOI,tra 05 pellgu:> dp vlua, Clt)
I
quo contra 0;-: perIgos ]lle a

; mea(','J1! a c1'laçao. Peflnane
! cendo o esentor exc1u,(lO de
! certas obrigações da C!dade,
,
paI a pcrm:::HêCU' pl ""e1'te aos

t : seus de\ el \.::- de artista. A_,·
'51111, ,-c!l(':.,.I"üo-�,: flol a sua
'v1da lntpnnr, 1 eleg<'l!d"l, p<1.
ra pJuor-) SecllndarlO. as athn-

�ttOeo1Io
....�!�.-..--...;-)tJ :,o. .n. r:"",r:... :.�..o.cfcl .. ,"'."e: ..,.,.,.. ...,. ....�.C!O�IoD••���)fJ. '* ...t9�..,...���.(:I ....� .n.o ......a.o. ... ..c.."'.,.,.,..,... "'9 ...

- ...... ti � dades C�\\'lCnS }\J�o qUCf\
....l ·Vvi� ..M��ioJl1C�.::'9:Jd." aG" ",",,,"\.lerA )61... ..,l1li, ..... -Dl 4OeoJ.Oa...;. ,(;.eó6ú.06Oé��o.c.�.c.oet,.o.-c�ç-"O*Cl�c.o ......neú.ü.u.NO�_""'A • "u ..�fi\ �

�� •

... 4 - _ ....

�f son Mdrt1l1S assumIr uma atI-

BANCO IHDurSTR�A E (OME'RCIO DE SANTA (ATARINA l. A. �; I ;�g�l,l�� ���u:·��c Id!e�I����d;�

IPI
de, mas de servIdor da l.uma
niàncle mU'a que é a '::l'iação
poebcCl

f.,.::; 'iÍnd.ldcs do leI e{'iro
congr,-"so Dôullsta fo; 21'1 alem
dn::s lr1Jd'.. 1 ns ge-r�l<::� e s.:! fJ_..l�l
giram lJ'lra <t!:' re!Uc0t.'S de es

, critor ·COIJ' o Estaélo, l::tO é
da conduta do homem o..e lEo
t1'ns perante as imperlJn,�r.cias
do pod�r político. Fada dQ
'polítiouC' d'abord" dr> Maur
ras, c sim. de l},illlCiro ql,e
tudo a VIda intcriOl CcHnO::l

:"cmentc da sObreVlyencld. co
mo 'lrmClplO de eter ,ldad;;;.

� Por i"to o congresso do ,-�Cl'l
tores nilo Doderi;t agradar aos
farist't's ila arte semelhant!:! a
W!la trombeta de caç1.d'.:res
d,l lib('rdade do ho nen

1 Estou ceno dI' qu� congrego
�t'S c']mo e,;ie de 5jo Paul,'.
sél po�e!.d() in11i.ric�:;._' o OÍICfO
da- ], ttd� !lO 13)·d.,11 inlnO!"l
(ic ... E;:( .... L! ct.",�"h 'r�lr 1. 'r' t � 11(; ('<a.

<1, ...h!.::...._n!�;l;_ll

* /�
��*

*�
COMBATE AS CÁRIES!

A ciência modema de�
monstra que o creme
dental Kolynos comba�
te efetivamente a;:; cáries.
A espuma concentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os ãci�
dos bucais. perfuma g
hálito e rende mais.

- Matriz: ITAJi\l'

Fuudado em Etldcrcço Te1eg "INCO"

CUllHal Integralizado
:Fundo de l't:"erva legal t_' outra::; �esernlS

Cr$ 22,5no OOO,Q{l
27 .500 OOU.fiO

.. ,

('rSLaxativo anti-ácido

contra as azias. Total do não l'x�givcl .. erS 50 000.000,00
AGENCIAS E ESCRITOltIOS NAS PRINCIPAIS PRAÇ \S DO ES

TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA
Ta�:is de -Depó·hos

Ação suave e duradoura.

Sem sabor e não

adstringente.

UM PRODUTO DO

DE CACAU XAVIER S. A,

s

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:: :: d'atamente. Era de Osvaldu
::

"

fi

d S
•

I
:: ' Não se emocionou Bem ir',

:: \ii '

O Ia
:: 11'1eU sua mãe. Apenas empa-

:: I .

, :: Iideceu um pouco. A'11.:111 a
E ii � :: I havia passado demasiados
- •

:: momentos dificeís e situações
- :::: .murevistas. desde qu � ele "
·.uummmmnmm! 1'!lIIl1l11l1�ummm""'; deixara cinco anos atrás, Co-

S O rv E T O
mo poderia deixar-se imores-

ti
1 síonar agora por m:nas IInhas?

Se essa carta tivesse clae
gado seis meses. ou um ano

depois que Osvaldo Se íoi. piá
a teria aberto voando. Mas
depois de tanto tempo
que? Valia a pena, P(,,· aca o,
saber (1 q�J'" el� queria OI·
zer-Ihc?
Nos pri!pt'1t us meses, COPIO

desejou ler uoticias (tele!
Aguardava cheia de p:':\JPrmwa
que voltasse, aguar(Úva U;'l l�nflTII!()[l ,] VJd,1 c ;;\1;] ,";1

chamado ou umas simules L- crucrs (",111 dccisáo. Es1av<I

n,hao, Naquele tempo n 'perd;'io J acos�umada ao ü�aba]ho, Ll!
ainda floresc ia em ;ôpus lf,- tou íncansavel, ate que nasceu

hios. N;10 Ihe teria censurado I Luizínho Com sacrurcios co'

nada Podia julgar tudo corno I tinuoll avancando. A sorte u

um ato irreftottdo. [{';.i'IO (i;_� ------ ��-��-------�--

mais SC\ pra ccusurn mas um
ato pcrdoavcl.
Agora ll:jO Cir-co ant í era

muito tempo: tempo [k� sob .. ·::,!
--I I)nr11 ju1gnr ti que fez. Tanto

i Edmundo lVr.T� UdellllaJ"l' ".,_ que ]1:1': la lido 11'1111)0 pm a

! 1 ho,'" Ma'" BOlboldt c s"nhun� DCI1S<l1' nele,. para 'lU?, ge

h: Iro í_' .. ruo,'o, O'cal' BonJÍc')ni.
ta a gota, mltlllto ;-> miu'("

• \ t D f S h
to, como U"H cantara flIIC Itl-

LIH ...
� .J li OH_iO a ('f' o f.*·nl .. ·�.

tra. fosse ficando V:17J[l dr'lj)'Hrlln;;rn �) <1);0 Serpo Odw)" scn!ilQCI1lr-S (' amor. Todo "

�'�'1,�� ?rt��, ElOy, Fo:tes :.b.>ct,. õmen<;o c<;_l'lnho ql,e ('ncht-l
.lJlcdLll(O.:":lf hJI11Lll.:.l.Utifn P ......Cl1llu- I.::('l[ corar'ao 10ntarnPlT1!2

_"'�_'II I, Fl'(>'l-:;rlCO Eusch SchnlltnRl' fOI l11\lcbndo em á111:1�'gUll,
;'t'l1 e flau1!tJ. L. C,ln1al��'o Ra�1.(1- 111BlS tarde CIJ1 pena. c depois.

ç [1'- i:npercéj)ti \ elmente, em Í1l'_ii·
ferença e esqw::(' ilnen LO. Aq II,
<e detiveran1 sua� Ílnr,eSSÕtf
csplrituais, não cheg"ll
adIO
Ulll barulhu no qll<1rjO COil

tiguo tirov-a de sua abstc,
cão. Deixou a carta sobJ'e UlJ",
mesll1ha e fOI até o quar:,'
Antes que pudess:: fazer <fIgl,'

Otto Fr,''] '- ma obsen'",ç:IO, LUlZi'1!10 f 1-

'�<'l'aldo \Vol!
IOlI,

Art; ,,' J' :-
Nào fOI nada. n'am,{C'

ragUl1, da Tunisia, com �ú
Bdnkcn, AtAir GU.n1dl:e.' d,o�,

�Ol o ('�:valo de 1?udC1r:.., r d 'd' d
' ,

Dulce P,lIto, f'cr"ll1do tle lJ<1·'

I' " D ' '11 ''>,T., �'._ J AmalIa. f'squeclda de lUct0. anos e II a e. SJlrcltou (�
nhos O "r Deln�r"al c -l� ""1"'" "ell<1, L .,>-In,l (O ""-<tlQue ,... d' t d f 11 bt d' d� , �« "," ��

1 E �I'
•

1
,Wll f' e seu 1 10 comec- li O eve lvorclO o PSIJÜ'lJk Sih'a; UI' ol'Je�" a�, no ,0 "en lv.'�,
a l'ec 11 J 1

-, �,

I gel'lllan:l EOO'c'Cl E,I1"
o ler JO�lC[,OS ce

�orClê"I'
sob fundamento de "jnco111-

.-- do mC!lIno ,füse "' 11':'111. ' cornetas coIondas .: lJéquenÍ. " , . "

lho do sr. Anhclio c Sl�' l.1\. � I :Íler :n�en " Enrl Pfm�sten !'lOS automovels Dep�js, en. patIbl_l,lcade de :2en!o , por,
\Ye ngartnel', "ervin'lo (lI' paJ,"· ::-IOTEr� f-�OLETZ' quanto seu fqho se :listr,'la I que este, quando se sent.'·
1'\10' o ,51', José e 3!a :::"am'a ,\'11 : T"'nele" �l ,'ê'::', Q .�r.lal'd. ':' nas comp�l�adas rnanobras cie

I
va à mesa, nara as refei-'., tUl Anell :Jrl<! SI',' \\'" Ida 31,( ,- t ' 1 fl':;rt: um remzl11110 fte carj:q, e 'l.i- cões, cnstumãva deposit'l'

_ u" mt>nina iHarlplle, t (' .enhorinha GN<SV ll.Iussi cou a eontemplél-lo. Quantus ,

,-' l

du sr, .\.lberto ValOl" .\0 Sant,)'- HOTEr� DUR1\L\ BE1\I: 31',' trotes hana hcrc]auo de O-"'Iseu �lho G':' ndro. m.m c,'-

c ;'Ia. El'onul!w dos Sat:t'),;; ;,Ido GOl1&<'g" e Jacó Fa,t(!'·" valdo: o c",belo ondulado. 0<; pC' d a;;LlV
Olhos \ f'rdes c c.s gestqs jP!
pulsiyc�. Uma c.:na \ oleou à
sua m�.lte. Luizinho ií,1l!a c:,
tão al1i' f' meiq, Setp di"",
r seie J'oites vdou jun' o ,<)

lnenÍl10, :l1e1O de febrn A,,
(11 t. �\. n�!"Itp e t!3plendl..:la pa!'a fI gustlada� :10ras intern11t1dV2!!'
W! ,1 l"<mill'l, "1I'"1elÜ8r:ão e ,I,' passou il nto de seu filho, n

b' !l�. O ;,,01 dá bons lucro'" f'Cl
lhando �e lS labj(ls l'ei-'sec"dc.'

pubhcldarie, 'mprensa, E"r�r':1 L
Todo aq ,ele s 'Írnnento, 1,)

da aqllela '/ig_ilia de dor e[--;1J,-i"unto,; do governo, Promcl,3

revcl<Jções (; 11',,-
passara 1'071nh:<. pnfrentanc'o
;) adversldaaé! sem desanima".

;""l'fl'dSQ 1'111 1 t.L1o.
c seUl ter se'lll-:!r o consolo d�

OS SASCIDOS NESTA D.\ 1'.'1.
uma �lalavn, 8lr1i ".'1 ou un.',

_ - POfh1l0111 alta intcll;:!<'llC a 'lU" Dlão protetc!',l.
alcança eXlto. Francos. gen 'rosa>, Recor�l<n;a O sofrinlcntfJ,
, "'<'nt,�, e c ;tuuio"o� "ozam .1' inenal'ril've1 q!lando lr:u a é:ü1'· Ieh, ronf,)l't",','l " S.lllf:". Ül que OSVu1(IO ]f1'� df'ixOll ,e I

I "halldnn'J-]o'- r - Crf.!ln qllP (."f)Jllpii f:rn

11 !' 1 "O ,,'II ca�'al'·l1l':' contí!1o, .TUI'- Sín'1]C'v 1\111 �'élrrl, (Ie E1I
I! to:" JHIIlea :;crÍ;lll"J':' fdite"

.. zabethYliJe Ec;iados Unidc.,
li l' Teso. í ..�lr'2 <,,'te,IS coi ... ; é'. ananhnll lant O rias rtmig.''<-'

- - - -
-

-- - Lll'n(ll:� lH'lHI S(i, e tino ant 2" 1-

{J
_� �_ d,' .tUlJn;Jl' fi :-;{'U I;:] Soube da cspo'�a, :\Íc S.1!lgro!'

I' ql�" Osynldo tilJh" piJl'lido 1- Cl'lmc de Stank�' foi gr�l.
trw, d'é Inn�1 a\'�'lltura, I \!!!:,S:':lO' pc 'turba-las du

, HH\'],I 'ldu t;j[, nl"ofui1d" \;
.

I �,('It d!':-:"�,!lf'rn. tôo ;ll11"lrgn Q r'llllf' () i(,,[�') dI' célllaslra. l,·
scu ,,OS) imcllto, EJn quan-: "ando (l rádio no mais alto

l'lU
dantes r:ão pensou , �" �Glume. A eSDosa ele lStan-

repen12, ';'ln d2stroeada lOel,O. •
1

sua vida, "Para que -contmuar lltT tamoelU requereu dl-
Rua 15 de NOT�rnllro, N.o 6..9 aSSllil') Par" que' . \'órcio, MODELO DE NADoEJE

Isomente
com azul aumentau-

-----�-�----��=��

I Material - 300 gr. de lá do-se 1 p, dos lados cada {}
.. iJIlII

I
azul: 5 gr, de lã verde c 3;) carr, Quando medir 12 cm ..

f.li_encl U �"ll jgr.
de lã roxa; agulhas 11.0:'; arremat<Jm-se para as cavaC.,

!II ..,.. 11··· c 2 e meio c 1 zlpel' ,. --_...,
l'lf!�WSU)jHH�S ACEIWA DI�S CORES I Pontos eJ11nregaG:os - 1 a d '

\ jCarreira
direito: 2m. 2tr.: 2a

--

/ 'I COnll'arannos ccrt<J'S Clres tenlando descobrir pu�- If carr. ;:lV,: sobre os pontos ,.1'[;

��I�;;I;II��
Sl\ ,'IS 'h.CreIlÇaS existentes entre elas, não deveremos no;-;

I
1 meia !:l'u'l.a-lGs tecendo o S0-c c, [r.l' 0,,1)1'e o ob jeto em que elas por \ entur<J se ncontram

t)c_,la 'Il".ll nos ubsen'amos as cores se vê sen- I ;:;undo e depois o primeiro pu:
..... sivümente afet3da pela pO:Hciío I , I?aixo: 3.a carr. ,di.r.: 2m, 2t,' ..

do corno, Essa mteressante decla- I ! 't n C3rr. l�ual a segunda.
raeào rOl relaÜlda em comunicacão Execução

- Fl'en1e - Põem-se 148 ,J.oficial à grande rensta mglesa
r,r t

"

1 d Ald' t Van ,_Ess, d.e na agulha n.o 2 e meio· e tra'
'i,a ure , pe o r. Il1g on, C3·

balham-se 2 cm .. a esta altulfl
pl'cialJsta a testa de um depal'ta- Los Angeles. ditou a um d 1
menta cLt conhecida firma Sie- pegam-se 2 p, juntos os 1-

tabelião, I)OUCO antes de dos cada 5 car' até medir
mcns, QU<lndo estamos ele pé. nO:3- ,

•. , •

sos dOIS ° lhos vêem as cores sel1- n10rrer a sua últ:in1a vonta- 17 cm. Com agulha H.O 2, lra·

sivelmcllLD da mesma maneira. A- de: "Deixo todos 88 meu", balham-se 3 cm. de CÍlltura, e

l:ovamente com agu!h:, 11 2
lii:s. e <I tJostura tipica que geral· bens à n1Ínha n1ãe; {} nlel,

e meio continua-se aurnenta',-
mente tOlllamos quando compara- amor às mulheres bonitas,' d 1 d 1 6
mos as cores, digamos, de um'l

do 1 p os a os. eac a cal';'

amostra. Se. por ventura, estivp.r- o lTIeU corpo ao Hosplt<,t até medir 29 cm. de largur;;.
mos dp costa, a visão das cores se Central e o n1eu cerebro CL

Com a h"í verde 2 cm. c 1 �r<l_

ve 19ualmente 1dentica para am- Harry Truman"
eorn lã azul, arrematam-se 12

bas as vistas. Todavia, se nos p. para cada cava na La ca1'1'.

deitarmos de lado, o olho que por
-

e 2 nas duas seguintes, Dc-

forca estive'r num lllvel mais baixo em relação ao plano do HUM O R pois de trabalhar 2 em. eOl!l

1 ". 1 1 lã azul, fazem-se 6 cm. COPl
obJ'cto CO.(l�·ido. sera lUalS sensrve ao vermello, enquanto EL.'_ se" "a�<'ll'a COIU I I 3." � � " !: e s,r roxa, 1 COUl azu. com roxa
'rue o l1'éllS alto o seril ao azul; basta lI1verter a nosü'rio aI,

Imente pelo seu dinheiro: etc: e 3 com azuL Arrematam-<;c
corpo !_lara que identica lllversão tenha lugar, Como se v.� I um magnata da industn:•. No 4.5 p, para cada ombro e d�até em questões cromaticas a posição do mc!ividuo tem

un-j
dia do seu Íuneral, o p.-e,.l- re::itantes para ô decote. "

portancia ..
. _ o.... dente da associacão da "llal P- 13-

_ ., Costas - oem-se LP,

ENCONTRADOS VES'l'IGIOS HUMANOS DATADOS DE f�zia part� o defunto propu!'· com lã azul e trabalha-se igu:,l I
1 000 A ç ,

I
Cla a e10[51O fu?ebre. Entre à frente,

I'

o.. ..

, outras COIsas dIZ: Manga _ Põem-se 80 p. JnDOIS fragmentos de pontas de flexas, encaIxados en-
_ O nos.s� eminente ('f)Je- agulha n.o 2 f' meio e fazel11- !ire as costelas de, Llll?- mar�lute er:cont�ad,? entre os restos de

ga e amigo foi repentinam:m- sê 3 cm. com lã azul, 2. COrl.
unl. g,ru.po de anuualS pre-lll,stol'lCOS 1l.1dl,ca.m que. 10 homenl te ro"bado ao a1'eto, dos '<"eIS 1 1 dt b d t 1 f 1

c, -- roxa. - com aZlI. com ver e,
pnml1\'0 va,ga un ali a :aves 0, lemls er10 oCle,entaI

�

li)
amigos ao amor de uma i,_;. Contil1L\,-1-:,,-, d:lqui por diante:

cerca de 12,000 anos airas, �al e a eS:1ctacular c?nclu�ao 'I
vem viu\'a de 26 anos. , .

"
"

que chegaram os. a:-'queologlstas! Segundo a declaraçao de
_, " de 23 anos.,.

um dess,es eSPl?clahstas, trata-s2
murmura a viuva ao orador,

de U�l1 CIOS mms. espantosos de�- dando-lhe uma pancadinh::.cobrImentos realizados no contI·
no cotovelo.

nente norte-amerIcano, Os ossos

de mamute, foram descobert03
proxímo de Tepexpan, localida
de sltuada a cerca de trinta qw
Jomctros a noropste de Mexlco,
[';jpil;:'I do p,lis a7.t�'('n, omle 'j

c:-;quc!cto de 1(1 mil anos, irl;ld,'
1\11(' :-;e alnb'rl ao "hol11elJl C!' ",
'rf'pCxp,m", em"!) jÚ i' challladc" �'-.>
foi en':!olllrac!o O [,,;qUf'lPj(l eh,
lnamlltc cncontra-:,;e qua:.;;e Cíll!J:l1c\(l, ];' c\ ídtmh'. declaran,
os arqueologistas. que os fragmentus de pontas de flexas en·

c(Jnlrad()� elltre as eO::itelas do mam�tte - o "archidiskodon
Impenltor" - pertenceram .\ flexas arremessadas por caça
dores Drimitivos. O mamute e as fll'x,lS são datados como

possuindo mais 12.000 éHlOS, Esse;:, t111h:.:nios retardam dê mai�
de 2.000 anos a idade pré-hl5tonca atl'lbuida aO homem pri-

Em Téehnicolor mitivo que pela primeIra V'�Z perambulou pelo lVléxic:o, Se-
O EXDlendor Oriental num fantastico desÍl1c de emo- gundo os arqueologistas, tal descobrimento, é o mais espan'

ções! - EscJ:.a\·as 9ara amar ... Entre correntes l' açoites. , toso dos efetuados no continente norte-americano. após a

E na carne formosa". A rn�lrca da vergonha! - T E C H N 1- descoberta do "Homem de Tepexoan". Tal é. pelo menos a

C O L O R, PINTA com €F91endor selvagem 'A RAINHA dec1araçf,() da dra. Marie Louü;e Wormington, da Universi·
DO NILO", Hill conto maravilhoso do oriente barbaro.

paI-I
clmk (11' Del1"1:cr. A descoberta das pontas de flexas. foi obra

pitnnlü dE' Illl",;íít"'. TvTlJlltagel1l J[lllh.5tical í\Tlllwn's de f'S clt, lll11 gl'l111P de arqueologista:j dll'HÜdo pelo dl. Luií'. Ave·
cravos, hrlJl;;rlllas c gUCITl'jlllS "A RAINHA DO NILO" lc;c 1.1, filH' ((::I'I;tI'OU ::('l' prov;) en!1rjudenh' da existc11CÍa de
Ull1 regio pn:serlte pal'" tudos u,� oClltidos ! !1;dn!;ll11p;-; 11\11»<11105 ,10 Vale do Mexico, antes daqlulo qt1\'

Acomp, Com!)!. �TaelOnal e 51101't" - Preços de çQsttune. pode �el' considerado como :,endo a aurora do "homo sa

A' noite: Platfa Numerada Cr$ 7_.QO à \'�l1d� l1�E]ne Busch, I p�ens"_ ou. homen!, llO h�misferin ocid:;nta1. Segundo df>l"b�H
Aguardem: - DOIS Stl,JEITO::; l'A!:!lJLO!'05

-1
c;ües (to dr, AVeley!il, nova;; escuvaçoes llQ Incal íll'('l'Oll'lIJ

SANGUE E AREIA - REBECA, na1'am a descoberta de novos tesouros arqueologicos.

QUAUTA PA'GINA

,
------

,

Venho de longe, trago o pensamento
Banhado em velhos sai" e maresias;
Arrasto velas rotas pelo vento
E mastros carrezados de azonlas.

Provenho desses mares esquecidos
Nos roteiros de há muito abandonados
E trago na retina diluídos
Os misteriosos portos não tocados.

!
!

I
j--------

Retenho dentro da alma, preso à quilha,
Todo um mar de saraacos e de vozes,
E ainda procuro no horizonte a ilha
Onde sonham. morrer os albatrozes, , .

Venho de longe a contornar a eSíÍ10,
O cabo das tormentas de mrm mesmo.

r vur.o BOl.\1FIM

Iil'azenl ano;) HOJ�-"
-- ;-t senhr)rinn" �\J.. 1;-'1 r.._�ot"t r' I

Correia;
- a �Ha. El"ICa ''',,-. I:lIl1lLt7.. 't.

posa do sr. Hugo Bubh'"
- a sra. MaillsLla Gp}'u:> Lu<' -

ni, espo,5a cio

-- Q iO\'em Oscal' Pel"',ra
ves� resident!'- em L.agÇ>�

BATlSADOS:
Pt..lade, reaUzaraln-sê dUi11ingo
tJnl0. o� segu;ntp�·

- do n1cnino �I t &1(1 111ho

�1', Renato da ::;llv:-. PO,·t0 fl - ",'.

- da n1enln�1 !tlal'ILlll 111'111
do sr. El1l11 c 'na, DOüllIa .E)[-I�enhor. Paraninral'anl h ,:etuaú
nifJ. o "r. .João " 51.1.

BOllsenhol ;

ASTRAL DO
!'O" HA(TA S\\·.\l\1[

13 dt' ,H!LHO
l'om SCI' pacient ... até- da 111eUlna Tf.'rpL:!tlh8. 113' I

(..0 sr. Fabio DUll111:.4J ... Puchtc'"
e sra. Ollel!,-,e P'lchecó), Sennr' p1

de pa Irinno3 o -r. Ant-q,lO F1'_" -

- da
f lha d'J Br, Roh:nd .'

GJe1and

f:Tha do .sr. 1'l"eh_:;lJl1 l_\""

,'a e sra. Ana da S,h-a P"T:1nn·

Viaja�tes:

l"raquezas em geral
VINHO f'R,rOSOT1\DO

SILVmRA

EX!"l, - ,�s (!
de:
HOTEL REX: SI'S. Kurt t'Cl

RI HMENAU-CUJ,ITiBII,
End. Tekl!,: "Llt,IO!J5INE8"

l'm ds e senhord, Ilcrl>';l'l A 11 _1

to e senhora. Anlon;o Sll' d � ,I

reli, Ataulfo Bn,la, 0rmn,lo r .

,e!lato, Albpl to \V!".Ch\ 1)', )n} ..

..·\ugusto Sonhscn l' ,,' ,)w)';} _"

Vl rnadoi' Innel!

l'IU;ÇO Cr$, 155,110
AGENCfA ClTlUTlBA

l\IoLIlol> SE como maptn·
to J. Tome um cahcc do Co-

gna� de Aicatrã() XaVier e

n�l" tc:nld ;], cün5eq�1e-n< laS.

O Cognac de Alcat.lo Xa·

l.H!.l age r<:ll'ldanluite, act"If'
r-t.aOa clrcul�',3u e levando

useH
HOJE - T!'iRÇ'A-FEIRA .- HOJE as S livras - Rpllrise

:lHaria Manter. - John HaU • Tllrhau B()" - Anrly Uc\'im:
G(�org2 Zucco em: �

.r'Rainha do Ni�oU

A

Mas o filho ali. estava, g<'
rando-se dentro dela Coruo
assumir a responsabil idade
de fazê-lo ('l1egal' (10 munrlc ?

Que ç�in'11ÇJ unha de irnpc
d ir-Ihc ri,' 'IVO'
Por it:,o. só por 1:<;;0 I1<1V'"

d .. ixado (le lado
idéia dI' r!t's<1.'.1arcc('l'

soa.

Sabia que Osvaldo estava
bem, no que respeitava a saú
de e o trabalho, e sentia ou

adivinhava que somente o ím

pelia a ela' o total fraéasso de
e t t rt von+ide de vencer final- sua aventura. Poder'i'.a ser que

mente.. deu-lhe a aleg�ia de o arrependimento fosse sín

Cnegai: a meta, ao .abrigo d" Icero;
mas para que- começt L'

pcrrgcs. Na casa dhde traba- de novo _uma ct_ap� 9uan�o
111a\'a subiu de posto e pôde, tudo hayJa morr'ldo? Fu�gtr
assim, enfrentar os gastos seus I J�l?alla suspirou. AJude i.l.

c d0 seu filho com

C0tl10did'-:-1 Lmzmb?
H fazer U!UU muda;.r,

de, !,<1 de Iírihas. Havia tornar D

NVIjI\('I"" mornéntos cru- ;;UL\ resolução. .

dvntcs, 1.'0:-11 quanta al- gria Na marina seguinte, quan-

teria dito a Osvaldo: "Olha, do !1USSOU o carteire, entre-

é nosso filho'. gou-Ihe a carta,
.

Agora .]a não podia Iazê-Ic - Foi dci,xaC!_a aqui, por
a'!Ora Pl'a "K'U" filho. o que engano. AqUI IT?o mora run

ela cuidara. defendera e an.- guern com este n�)]u�. ,. ,

sozinha, Alem disso Disse 1810 e, pedmd� h0C'-":-

ça ao espantado ca11:C11"0. fc·
<.:!lOU a porta.' .

Junto com ela havia fecha
do dofinitivarncnte sua alms
ao passado, l)ara enfrentar ;1

vida uo lado de seu fílho, S_.

até que Del1s quíssesse como no caminho, a morte não ofuscará a' estrada, o medo
o fez naqueles cinco anos

j'
não preocupará a mente, a graea será efeciente e cons-

O facínora \,Villiam Clar;;;: tante na protecão,
-

"Somos do Senhor", sôa como um grito de g'uer-
ra contra o pecado, ecôa com grande Sí!!,l1ÍfícacãJ
do a batalha vai em meio. e eleva-se qual hino

Eml. Tele!;.: "1,Il'tlOm:iINES" tória quanelo ternlina O conflito, "SOl110S do Sen lO]!",
aGENCIA .m.UMENAU não somos mais d;) n1undo a quem, outrora servnllos"

de quem tantos males sofremos. "Somos do Senhor" s

gnifica que terminou o cativl;iro da vida de pecado
que teve inicio uma nova era, com um no\";; Senhor,
novos domínios, de novos costumes, onde tudo se Í:e:z:
novo, "Somos do Senh )1"', quer dizer, somos de Cristo,
vivemos na luz do Seu conhecimento de liberdade, não
somos mais as criaturas derrotadas e sem paz de outro
ra; somos pecadores- sahns que nascemos de no\�o" de
sejosos de que a luz de sah acão brilhe em todas as vidas.

"Somos do Senhor", porque fom.os eon1p
pelo sangue de Jesus. o prec) mais elevado que a

ca ofendida exigiu. e se "somos" do "Senhor", não 'Per�
tencemos mais a este mundo, embora vh'amos no mun�
do, Ser do Senhor é um prevHégio oferecido a todos
quantos vivem ainda no pecado, se aceitarem Jesus por
seu Salvador Aceitacão de Jesus Cnsto importa em re
cebê-lo como Senhor e reconhecê-h por Salvador e DOe
no de toda a nossa vontade,

Entre a alternativa previleg:iada de ser do se
nhor ou de continuar escravo do pecado e acoitado pelas
nndas do desespero Que varrem o mundo, escolho ser do
Senhor, herdeiro da glória eterna.

Amigo leitor ,está em condícões de dizer como
tantos confessam, somo� do Senhor? Se não podes dizer:
Sou elo Senhor, de quem és pJis? A quem pertences?
Qual é a tua esperanca? Aconse1bo-te amigo, a aceitares
Jesus afim de que possas dizer com a multidão de sal...
vos-; Somos dn Senhor,

Surgindo qualquer djfIculdade em compreen
alguHl assunto publicado na CJluna Evangéllca, ou

! sejando receber literatura gratis que lhe leve .) c

I p-reender melhor a lei1rura da Biblia Sagrada. escr
à Caixa Postal, 160, Blumenau.

surpre<md1do quando rOl,

bava um arm3�em em Ivli1�
nhattan. tentou eclips<1r,SL
tomando um taxi que pas
sava no momento. l\lIas, te,''''
tanto azar que dentro d J

mdividuo qué possuia
uma iabrica de par2quedas
encontrou-se ao terminar a

guerra con1 uma enorme qua
.

tídade de seda de paraq1.1edàs,
Montou uma fabrica de indu
mentaria intima para :>enh0-
ra�. l\I[,;nc1.�u \,a1'ios caixeircs
correrem a praça e iniciaram
o trabalho. Um dia .entra eu'

fabrica um senhor ido,u

que mnito revoltado, exc1;:>
ma'

- Quer fazer-me o favor

I dp, ::x�licar porque esta ins
Crl.2aO,

O vutro pega a peça que u

yelhote lhe estendia, uma lin
da camisola de dormir, e 1.:
sem o minimo espanto:
"Contar até dez. antes

puxar o cordão".

carro se encontrava o in

vestigador Michael Fo:·.

que andava precisamentE: J.

sua procura,
---------------

II SEGUROS!

\IBOAVISTA'!
I

IA mulher
\ UMA INGLESA QUE S:\·

t para
a firma, fabricavam- i ser aposentado, e as vagas

BE VIVER
,

se peças metalieas orname:l1 I são preenchidas por mem�

HA 26 ANOS. uma jü- tais pelo processo de esta1'1-1 brQs das familias dqs em-

"em de 15 anos ent�'ou para pag�m.!:- firma contava
t l�regados, Qu�nd? a firm:l

uma fírma mecamCR, el� entao tres empregados, Ha- (fJr bombardeada d�u",;:r�;'i';>"c'?;,:'
Londres, Recentementp, elu je em dia a íirma se dedi-l a guerra, a sra. E
dividiu um bonus de l,O(\{) ca à mecanica de precís�,(1! compareceu
libI'lJ$ I_'ntre 11r.Hnens f_) lnu- e os operarios executHl"!. 'salvar os restos,

F 'H k t (1" lhen�s que agora lrabalh&o peças para motores a iado 1 Embora a �,rB. E!del-;;1ha:.y
no. ranClS hUS nc, el·, . -

O 1. to I' ;S(ll) sua (111'e<'<:1.o, como Gl- s veterallOS da firma compre tudo u muieria
xou mll·a.culosamen,�, d= � i r�jora aue é da Hughes La! tem no fim de cada ano l:- controle os trahalhos e mes�
ser ,mord�do por uma <l� t hburv Ltd. Birmimrham ma soma relativa aos lll- mo diri,Fl a cantina, é tão
maIS perigosas serpcntc;s ' 'Q d

Q

xistem, Por enrrUllO "'- Ing!a.tel'ra. 1.1a11 o a 5ra cros. NinJ�Nenl se retira sew hábil na COZUlllD cnn1;) no
que e

t d a I�"ól)r' 'I. Malsle Eldershaw entrNl escritorio, Dirige ainda sua
S�Tpcn e mQr eu 1 ".

de cozinher
cauda e luorreu, em meio

as maiores convulsões, dez
minutos depois.

no

,

i fi p, na 1.a carl'. 3 na 2.a e 1

cada 3 carro até medir 23 em

Pegam-se 2 juntos em tod:-;::
as carr, QW.l!ldo medir 28 c -",

arremata·se.
Acaba.mento

Costura-se c prega-se o z:

per no ombro esquerdo.

'PR

PEÇAS FORD
LEtiITIMAS

C';a..'lll d .. ,\me:ricano S. A.

ALfAIATE LADISLAU
Vende Casimiras 3 Tropicais das mais afa�
rnadas fábricas do País, pelos menores pre�
Ç05 da Cidade. �= C onfecçáo de fernos com

apurado gostor dispondo de pessóal habiHM
fado na arte.
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.
a conquistao ésporte-réi voltou, r a fulminou, ° Carlos Benaux, IE

.' � I' " b :." '.L' E"". A B ) compareceram ao [..l':aJE2do tor: Merico, 1NiHímL�r (Ta-
tarje d.e domingo, a ()[t'r�- apontado por mpi.tos ,�,:m:) spetacuBO 50 'eroo n·o stôdio AUgUStO 'cuer ldo,cHl1lpeà;l estadual de ;)1). :J;'l: Patrocinio, Heinz e
cer mais um ue seus des- o ganhador certo do cl'l.ss··-· • o

.
.

�
, " _ I hpesar nas chuvas, ex- i (_ hicoconcertantcs resulta-los, eo�brusquense, '. _.. rrea. zona de Santa, CU:3ri- 5eu� adepto�, .

.

os he1'015 da Jornada sido com uma atuação U1!"!1c',-! celcntc foi a renda elo eL��-- ! Carlos ,T1el1.;mx: MOSI-
jamais esperada pelos afie- Não existem adjetivos na ouuanto vale sua fIbra, .J� no prrmelro._, !el1lpo o c�rregado� en� tril1"l', . 11'��nte satisfatúrü: nu :l;�bi-' "iço brusqucnso: Cr':, ; mnnn, Aíonsinh» e Ivo; Te-clonados do Vàlc 'do

Ibj<:d']CaPàZes
de qualificar 0.' ff.';L �eu sangue,. sua forç.u (h placar� acusava

.
..;x� pr(�o v�l�o � Péquínhá foram 05 hag�m. Honesto, Imparcial. 10.865,00. As equipes: :.; -uro, Bolomini L' Pilo10;Em jornada rriemórávi-l, o to .dos comandados de Pa, v?ntade,: seu entusiasmó, campe9�s ,do TO�nelQ Ex- mais visados, pOIS na ver- preciso em suas m.:ln:�w.'àQ<;,; Paisandú: Osvaldo. H'.'- I-'ejrmky. Ot áv io, Teixt"iriPaísandú, numa facanha trocinio: que ainda nesta c- vlrt1l.des estas que torna- �ra, 4s. �lfr�s la estavam, dade, se:n, que se .queíra tí- ! t('�rnou-.se alvo da ac!mír�l-I nor � Juarez; Cacha-n. PI':_ nhu i.lu1il�ho), Aderbal c.

qu� pode figurar corno
_

a portunídade s()u�eram mos ra�n famoso .� ,<:,lub_: dos. Ir- Inacreditáveis para ?s rar o merlto dos demais jo- '

ç�o dê todos aqUé.' Ies q':'.' I guinha c Or'lando iii.'Jher� Joine (Tcixoirtnha)
nuns .espetacular de 1�!)2Jtra:t' aos despcrtistas desta mãosAppel. Fuimesmo rru- sistentes .presentes a pra- gadores, foram as nr.ncí- :.,'iI.'••••--ii----__��iiiR�i\iiiiiiii������� ----�-

. ", ..

pressíonante ° que Se pas- ça. de. esportes do 'tricolor. pais figuras da cancha. 1 "ii dI
SOu 110 Estádio Auzusro Ao anitar o'sr. Salvador Le- I'Bauer, onde, nerante�uma mos -dos Santos uma nena- Marcaram para o vonce-j -

multidão que -não se ac..," .Iidade máxima coJitrã dor Merico 2. Willimar e

dI-' «fyoluça-o» vafdou ante o m�u temp l, alvi-verdes, logo nas pr i- Chico, enquanto Petrusk-y .\li
'.

. existente no dominsro a e- meiras ações; falta QU8 foi <penalti) e -J'ul.ínho assina-Diretor Propl'ietario de ·'Evo},�-·. 1:>'. b d APl alc.ào" acaba de' colocar a nOS'6't q,ulpe orientada lJ:)T Aris- co ra a com êxito poI' • c� raram (IS go' s do Carlos I'
;: !J)()[,i;ão, um bom espaço "jl) tídes Salce paralizou 11 p:.:- trusky, julgou-se que o rc- Renaux.

�l.;':. r,ev:st.�,IJ�tra.·,um �m�r:c'.�oo�:l�erosa máquina de Le1.eC'?, sárío de tentos seria ímedia
1\ NaçB.o , MedHla naa .,0 J''''''''. unpondo-lhe duro 1'ev'o:'3 tamente. construido. En�a-
como tambem muit_o . acc_rta;]" por 4x2. naralu-se ;:s que assim lIC;1';:Cl'quaBto e01n a jnlprenôa 1�.;·· .

#'

da e .C0{!'·a tei'Plrios maiores p�"'_
Foram cobrados com ju- saram, pOIs em notavel vi-

cadas em "Evolução", (ura,nt'!.. b�,.hiLda',lc,; de enfrentar 03 nmÍ<Y ros, assim, os sofrin!entcs rada os companheirós' C:G
carente IJiês. féS. ob"taculO'5 em .defesa da CO,0- a angústia e o desêsner,:-t da Patrocínio venceram :\10<·

.

Vel'dadllroK me."trei5 na :' 1:'
. ln·idade. torcida paisanduanà, Que mann por três vezes, Re:::,-

tie ei-cr';,vel' cooperam C.)!11 a:','')' Aguardem 0'? deitares "Evoi,:- viu seu gremio 'colecioJ;o!r lavam aos atleticarios,' p0r-j2..dos artigos. prev.-:ndo-se (h�.dA 'ÇdO". ern sua nova fase e cerL�'�'!� .

fornn; um brilh:-.ntl'· fuü_;ro ú quem-se de que ém R'o do Sul uma série de resul(:ado� {::mto, poucas probabilida-
l'í'Vist3. de Jorge Buaiz. sl�rgiu finalllle.lte uma rcvitl'.u desfavoráveis, ha uns terr.- des de êxito, já que, anima

. I�cmQn;;tran"lo- verd,:,,:eiro LI ,. f coam,pépectivas dum futuro �ri- pos atraz. Lá en! Brusque, do por aquela vantagem .. :)
c,n.o na arte da pUl:Jlt<:ldade, ' lllf,mc.

como aqui em Blumena'_l. o PaisandÚ tudo faria' p:u·:t
.

!§'!l!!!!Z'l' ;����'t�Ir"�-!.i;:;;g)::";�",j]'f��Uf,ll:,��
;:����o �:!�a�f��r��,. '��i ;��::�r��:;e�u mesm�)

�!I;-IVibr!ir!Jm' RS d@l'pnr�lisl�,� rill !t�J"ai P6l5n n� p,óliOSq�e se fazia nec.essário: n&o I Na fase compleme!'jü1]', I. '.. U II' ii () li I Uu iiti H lu u B UIU h a U ii
.

� li ' �
so para dar malS c::mflc:lnCa I houve um tento para earlH

d V
..

B
tm'

C'
Iii. fi>

_ ���F�:�Of���;;��a;:;� i�':��;1ia�:Eha!:;1 e olel e asquete entre ti. . Icaral e Palmeiras
§ I Carlos Re:1a�x _

invencível, versárÍDs duplicavam Sel!S I Segu:1�o, e�tava progr�-
. cussões, nem reclam:J·�ôf.;;:, mente

_
a.t� o último segundo I hO.l11_c111, "com grard� per-

=: . como prll1ClPalmente 30 esforços, numa desesperad." mado, I eahzaram-se domm e o respeito e disciplü1<l da pm tlOa. felt,aO, flzeram os J02Jc!o-:: proprio Paisandú Que mais tentativa de- chegar ao eUl- ,go, na vizinha cidade d·;; dos jogadores merecc!l1.1 ','s res ilajaienses com ou\" G:: -do que ninguem,' nec�s<;iL- pate, o que não se deu,
i
Itajaí, 'sensacionais dispu- maiores elogios. Finalizando, tivem:.," �! PélJmeil:as jússasse

-

1'0r-

va de uma vitoria tão sel'- pois contra si apareceu uma tas de Bola ao Cesto e Voo Quanto à atuacão d"" ":l1con!ro princin8.,! da

�'-�r-I
maus bocados, Uifici:men-

sacional, vitoria causadOl'a muralha intransponível, o leibol, entre as renOlliadas juizes, tanto os de JJoiJ'!Yi1e, de, entre as eqUJ;J!:'s �,t"- teo conseguia o aü:que job
de t::ldo aquele júl>ilo de'�rqueiro Osvaldo, bem <!O!ld €quip,es do -':tletieo Clube como os 10ca1s, só se t)O :ie lares de bola ao ce:; t'0 dos vilense chegar à cest.a C JI Juvado pelos seus' demais Icaral, daquela cidade, e dizer que foi perü;:'ta. N.3) dois ciubes. Esta ps.;�;:i�:a Icanú, Dois a guarda estava
- - - - - - - - - companheiros. da Sociedade Esportiva apresentarar::. QUaisqu2f E_1- revestiu-s2 de grande bei- vigilante, nEm grand::: dia,
NOIVADO DE tACAVA Ao terminar a contenda, Palmeiras, de Joinvil,', lhas, muito C0l1COl'l'211GO 111anti81110. O Ical':lÍ, jo[:?:O\! Form:l �SSi�l1 os palme�rE'E

entre sorrisos de' uns e lá- campeão estadual de b01a i para que reinasse um an -I muito, dem,:msinmdu estar SES, Ot::-rlP;2,:::_'C3 a la:lcar mais
-. grimas de outros, vjbrar.:tm ao cesto. i biente de p.srfeita Cam21'il- à altura do CamlJ'??1o E:_-- d::' lon,o:e, o f�ue co'ncorrf>URIO DO SUL, 14 (Corr-esp.í -'.

I
-

- -

CiriIicu Lacava. o eficiente aO", os fans do Paisandú, tendo . Simplesmente fantb.st;o<?o I dagem e harmonia. I L,ch.wl, Log') dE! s05-:13; :lh�·:U para m::m:er o eqLül�b!'lo
- ta defensor do Gremio ESp-Dl·t';fJ foi O sucesso alcançado, por ;, JOGOS a contagem com u::,a bc-]-it:- (a peleja. A Igualdade deConcordia, está satis.fetissimo 'e:1- essas competições despol'ti-. Iniciando (I dia eSl)Orti- sima CEsta que desCünCE'l'- forças er�'. evidente, pois,
- ;:�t�:�o verdadeiras nossas afir- I I d '-J ..

vas, Foi um êxito comple-I vo, defrontaram-se, �,ela tou bastante ° time ac!nT- ora Um, ora Guto time es-

maçóes que o renomado 3;z' .,{ ao ar, a 'I orla to, em bdos os setoees. A, manhã, os sextetos femi!'i- sárioo Este,. cntrei_roi!lJI), ::i_C I t;;t\l3 ,li< v:mgu.arda 'En.t.r<>-
pelota. acab"l- de cónb-a'r nupc'ás

.. -. " .... ,',- -, . .' . assistência 'pres'ente foi nu� II nOB'·cle v�oleibol ao '1\::" ('. relez, c iJow:o depois i:::U;:-\ tanio, venceu n P2.lmeir3S
com a :.cllhorita C'�ú·mQm. pr·"'- T '1 g

A J ,merosa; uma assistência Iearaí e dos Bancá.rbs de Java o marcador, Deli pen' pc,I::: contaq-em de 30 fi. 24dada filha <10 aba�ltado CDlll(",-.
eve

'.

u ar ,on ..em, as '.L

b I 't
'

'R lt d '1 ••

t 1 o

.-

I
.�. ,

, 19 110ras d d' 01 entu,slasLa, qU,e. sou e il'-! J. aJaI,' ,-
,e:m a. o, �:xO pró I uan., !o� :t peLeJa perm'.ll1C'Ci�U! var:.iag,em o

esb f�.l'duan_18nte, - ,(jante sr, P�ul0 Pscheidt e . de·
"

na se e ° � u-
IB F' 1

I"esposa da. Pa11Ja be ESiJOrtivo Paisandú, na
cc·nhvar seus Jogadores. e . anc(ll'lOs. ,1COlJ (H�lYt<)I15- eqUl1Jbrac,a. O kal'êU t',l'- eúngmsta:!H 11Cl iin.l1 C'J ]0-
que soube rel)resentar fiel-li trado, nesl.D J.'artida, Cíl'C pn.·g,-'tt um j(lg:O cafrno, 1"'- g(J, Feri 1\'.' Jrnente umavizinha cidade de Brusgue, •

Cirineu Lacava é filho do ca.;::] ;) "jaritar, da vitória", elE mente seu papel: anÍll:nl" e I Itajaí dispiJc de gThlldcs Vic!' n:'m rÚlJiclo, �í. ba;-;c di.:) kc- gn.mde L\llr!."::;�lltar;ilo do
Vil1cente da. Maria Lacava. reei� amparar seus atletas. A iores, podendo ter !v) �nt�t· lJjca. Marcando !,or 11G- Ical'aÍ.

.

'lentes em Mafra, neste EstacÍo. COlucluoração ao triunfo ,

obtido pelo alvi-verde sobre renc..:à foi muito l-)oa tam- 1'0. uma grande equipe (r

"":_..
Lacava. fóra da cancha é urr,

. bem." volsibollstas feHlir;il!�s.competente funcionaria da P()�,�- (I Carlos Renaux e téunhe'-1
firma do sr, Curt G ;r- rio Torneio Extra.' . , I Km seguida, n�a!izi.lrR!; , ..

.
. qu�nt? ao ca.vallh,e.l�lsrno'o ,I se as CHSoi,)utns de V \)k�h('l.Participaram do áli_<-lI:'e d sc 1 d t t .Ao C rincu Lü{'::J,va e sua nai\'a, <�

-

e 1 l� ma os a ": .a",..Po- ! 1l1asculim-\5, entre o::; tilm:� It jógadores, sócios e adm_i°l.'�- -"", s� -lI e t Ios ·110·';;S015 parD.Jens com, votos ",.. - - u�- c '..l ,z r que es lvenun a i titulares du Icaraí e eb P,d- I,·)H!rt:'nes fclieidades !Jois o:; ade- t:Jres da agrentíacão miHo- Cl1l111 de qualquer' COIU 1 I
-,

" eILao, m�üras, Belíssima I'.'r�:l(b Itos do Gremio Esportivo Conc.lr- nária,. qUe elo,mingo :1 t?r- R ..l t· d I"10. ell1nU, -uuran e L,O ;) realiZJtl o lcal-al', [l';,J-ai,!'l1.tJ'.. 1 I. dia rBceberanl eOIl1 geral agra tO de ,o + 't .

t
. . -

<:t noticia do noivàdo do Laca'O) f :txpenmell �ram as !11éllS o ransco!rer das partJdas, J Palmeiras: por 2'-:0, ('om;
visto que agora (} uestacaüo O� es sen�açoes, caJU, O a eclucaça?, a g��tihza, .., 'sets' de 15 a 7 e 15 a f. � --l ,

_ playcr jamais pensará-cni deixil.l· triunfo obtido ebf'SH.o o ver�adelro :splnto de Çl- V€rclac�eiramente sen":tci,,- I\·lr_, TCl'nelo Extra. e(�! - CV' in l.§ ·Rio do Sul.
_ brusq:uense. .

ornDdorlsmo, Nao houve dis- Ilal foi esta disputa. O Pa1- [tmne que f;c i..l. ·decj.Jjdo

C·'.,.' d Pt t f'
- !leir3S tudo f0s par.t !'w.;ij'j ;n�e-õnot?m.' em J.:'.\-Or

t. Ido Dei(À10�}�:lrl}lS�'�'_ de d;1l' n";li('�o
-

urso e o Oiora
a uma derrota, luas nüo 11: 8.!SanC'll . .lOgaram na .-\ 3_- lE:S '-'a •.::.� s)bre est(>

_ '." ..
.

.

:

/!!ii' I la conseguiu evitar que í'nSS-2 � '1:';::'.;;: DWjue d:� C�lxi:.1::;. di;') l1'atch J1<l ediciín rk !lOje,
: '

I) O R' (O·: R'" ·R··E· f.' no' ..4 O,' �. l� C·.,.iA.
:lcrrnbado espeti:lcularmen- 1, '.� ii �8,dc, Palmeii?:; c! em yjJ"(udc: de l�m 1Jmé'111á-

F' J E'" í'1I t nl 2 te pelo Icaraí, que bril�ln�l :::;'unrnni. 0,__ ah7i-ve':+:':':'1 vd extréivio da lD;:ttéria es-

- li O, (� J. A'. U J U U M f O' y. O 6' � li f '0"
;'. C.0I110 nunca fazendo os a::i-l ��Ii11 ::111 (�0S?:-!1P:-nhc ;)",,, I porti..-a '.;'l�\'i:'da à ;-·,:d:u.;tlo

:: '11 I. f K lJl P O B R E!· ;lstenies vibrar, durante tr,- � �lUl�.:l':()r,. ll1f]=�1;'?'1::�1�1_ ;��;H 11:0
c1ía �c ontem, r!'ometen�

= Atualmente a fofogl'afia tornou-se imprescindivel em todos os setores da :b o tempo de Jogo. Bruno, o,E'UÜla aos l;dgllllU,� 1.:1:'1(.) c'n vollE.r subre o a,csunto
vida humana! PROP�GANDA DOCUMENTOSI ARTE ou simples mnadol'is-. J gigantesco plaier de Ih- "leva�lo ::;':;0]'2 de n �2]1t0;: 12manhá.

==_-:-1
mo!' ' .

'.' jaí, foi fi sensacão do elr-

_.,......P "'_ RT_,O
Não deixe passar esta, ocasião de decir!ir o s�u futuro, bate. Foí um h�mem q �w ", J n

_

--=11
o hometm dhc �ecisão rápittacé o

qUCdVCFllce na r':idi'" Preencha () CUj}Oll abaixo :la�l_Uen�evitóDrioa ao clu:e itót-

Destacada perform"ancee reme a-o 0Je me�mo ao urso e otogra la por Correspondência _

' �. s seus ú1!1c""s,
Caixa Postal, 154 - RIO DO SUL - Sta. Catarina. surgiu a maioria c�os IJon�==

li � tos que fez o Icaraí venc":r
dê NOME: ,. "

.. 'o ., " ,. '.
esta dificll disputa. ":ot&- O compeãt> portuguesª I' ENDEREÇO: '

, . . . . . " ., " '. "
veis foram o coniuntJ e lo'

�::=='
CIDADE:. ,

.. Estado: .. '.
c:.êÍesa do time,

J'
Iniciaram-se sábado os

_

Em P', .�legre: Gremio 2 i?g:::s en1. d.isputa da segun-O período da tarde, Ü"j- x Internac_onal 1.
, cia CODa RlO, sendo que OU-

S 1·95'5 h cJ'
dou-se com a bela disl)uta

..... N? l.nterior Paulista: . : I iros d�is tiveram lugar do-. � O' el'l'! .

.'

. ··.:a_ver� uma' ec,·� ;()' àe bola ao çesto, enü:2- os '_:ormhans de Stoo AnclcE.' � llTjngo. Deve ser ressaltada,... , g u .;J O 'fives' aspirantes dos mes- x Pvlmeiras da Capil aI (}, com toda just ica, a atuarãoPARA EXAME DOS OLHOS ;;; mos clubes. Saiu venccdcr. Ponte Preta de Campinas 2 do Snorü�1g. c�1�1peão' Jde(EQUIPO-BAUSCH-LOMB)
.

'b O /- II {d' d 1"9'6O·
..

o Palmeiras pela contap'en� x: São Paulo. da Capital 2, Portll'ga1. O�s· 1ll.sital1.0S SUê-PARRAE·S·�EECCETII;�S �EO'NOTCRUOLLOES E _===' 50 "',e'· ...:!t.S Im·"pla 1.:1. � e'. '.

de �"'xl1, pois a.pl'es'�l:;.t·.l'" �
- ..

o

J: H' �j " g u.!}
�'-'

.

-

� � Em E. H)rizonte: Portu- tentanm1. um brilhante em-DAS LENTES RECEl- muito mais conjunto, .!'jn;::- �lH:sa de Desp. de S. Paulo, pate de OxO frente ao �lu-TADAS C/VERTO-
, Helzinki, 1:4 (1\IIerid) '..-l'mité Internacional decicÍlú Heiúnki, 14 (Merid) .lizando muito bem Suas jü- 2 x Atlético Mineiro O. minense, merecendo os

�
l\-IETRIÂ.

_ A decisão sDbr,e a.S olirripia- l,adiar a designação da spde, CausoU surpresa a to(l.as as gadas, grac.,as talvez, à de- Em Vitória: Ba�,_��l\ cL} "

1 d-
_. !lnl::; C<llor JSOS ap ausos a-

__:"***�
- :las de 1960 foi prorrogada'lafim de admitir que todos delegacões a medida a50tH- 'b�lidadé da guarda ciu ad- Rio, 6 X Sele�'ão espiritc's- platéia guanabarína,=.

= atfl 19�5..Recocda-se . tan-- os possiveis aspira.ntes se da l�jef�s.' J·�ize� .olin1ll";ÍPós, Jcrsário, e a unla ill3rca.... sal1tense O.

I
. . -. .

. .

- . Estão C.(nei os resultadns_=. t"\Jõ b'l "'í,",_,i,"'",' d-.·e Tr',a' I'ím.�tologl·::ít Orl�'la",r' -_. bem q1l? os jogos.!ie 19&)6 restabel�ç'am plenamente de que nem o goleiro p:-de- L"o d�.ficiente do ri1csm.'-' Em SEli.v2.dc!�o: Bm:a G .•
.. ,�l..... u. U. tU 1,.,U .

..'
. o dHS quatro _pele ..ias J'i eTç-sejam disputados· em rvI<:>l- dos: estt'agDs da guerra rá ser subst�tuidci em ('320' ':�'.' Lretanto, cs atlet�s (.(') Vitoria 1. -

-'
.

!Ó:�NT'" PA'RA TRATAR ACI = .
.

" . .' , Ü)3Uns: Austrja 4 x Libel'-- EXCLlJSIVAl'1.r.I',"'. .' = bourne, l11J,,4-ustral�a, O Ço- Ncnhuma suhstituição' de <icideÍ1Íe� Assim, nedium i-:::;,rar, mostraram muita. Ern Recife: Núu1iclj': .,

==8=_=
DENTADOS m·; OLHOS -?,XECUTA PER�-

=_ª===::::_....
-

, .
.

f b I .. tHCi 2; Ffnaroll x Glassh:---
CI".'" - (','..p..'F ...·"'CvnNJ." L"un"'S E DESl\1AS,- _,

M
.

d I �
joga,.dor poderá s,er '>übstl- .1 r<1, lutando th:.'J'!od;1c!.:.l" ,San!:t CnlZ 1.

. -

I �, o

C, .,,>3 .. ' " n ...,U H-'_�"" -<1 V

"3' per:; c_a ,-:nw:a, o; orin!illllSCAltA SIM1JLADORJ::S. ';ois'
.'.

e
-

mi" õeis la.'
tuido durante a partida.

- 6 x SélJ'l:ebruc:ken da Aled-"

fJ;jl",,,,
.'

.

C 't P
.

manha, ]: l"lmnlnense O x

� H IH�o: -1 réndêu'(jTaça Rio' de 52 !r;;id.d�:..�!,,:::.tó.. amoeona O aranaen�e Sp",ting o.

= ...' 'd' h� á t rde5 RIO, 14 (Meridional) - Pacaembú, Libertad x Ço- Helzinki, 14 (Mel'id,) _-! Con� ii !..'fctuaçào rJe pc:"-'u n .!al'i;l'Ülll1l'l p'"'r
�--------

êo Instituto IUDelOIUI e:man ae- a �. As duas rodadas de sá1:>ario rintians .. Sábad6, no :M�ara� N<:>.rf!n:-eiro �ncon�ro ,�lli-llll?iS tn�s inten:_ssa,ntes j!c;-12;Cl c finalon�Pl1tj·; :\gu;.� V
.

�,"'� ,�'M1""!,, H'� ;oroH-

R' 1h � �J 1135 t d::: e domingo,"aqui e -em São canã, Stlõrting x Glashsop- mma�orlO do tOl'nelO úlm�- ](�Jas; tC'n, sequencla () ccr- verde e Contlba 13ill;):-:1<l],'-.. iH 1",�J;;!�,:�!�� Id,;I�" '"5·. V1n' t1 iinv
III

an ar :: Paulo, pela Copa Ri), ren- pers e no Pacaembú, LH;>er- pico ;dle basquete él Hungria l
fame da FPF, que agora::: p<:r 2x2. constihl�!1Ó o:;�-, (:'--!. 0$ mc!@en�es e non ..

ª. 'ldl.lU {J .1li.;, i..
."

I' J. .�. jeram 'Cr$ '3.071.813,00. 05 tad x Sarrebrucken. Dó- venc�u a Grécia por 7;:; a presenta um único líder, o te p}m:al'd na grande 'T::'-

:: . TELEFONES: ;:; proximosjogos serão os S0- mingo, P(máro(x Flurninen:- 38, �ão haverá provas eli-' Ferr:Jviário, Sábado ii tar- preza da <:inpa (11, �mL�-ón- �eir�
a; JNsrnTUTO: 1'2'32 ;: '3:uintEs: 'qu,arta-felra, se, nu Maracanã e Corin- lnina".ôrias de 1,000 metros, de� confinnundo Wi:! ','upe- lJ'2m do cerial11C tJrnLH:21'1�"
�' itESIDENCIA: 1461 � Mal?canü, Pênarol x 5po1'- tiaris x Aust.rià; no }Jacael1"- scgmjdo revelOll o Bureau riodldade, o Palestra' aba- l)l_•. COlll ct;J " n:.'s;,tlLado, (, ,;T() l' "1<-n".J ,_ i.Col:i ma::-

=- E" ting. No Paêaemhú, Au<;tria bú. Bl:lltazar está. ú fh:'nte d,f llhprensa, Cincoenta c tCL! ti DlJco lYbl'genau por campCflJ (:c :11 PHSS{I1! p:.u''''1 �.o, I�' l'�Jl;) '1"",' �-j.:�;�, ;J r�!\'tida
§ ).U Lt\OV ;L'\ (;.'UX1\ 1';VONO]\l1GA

�·Ix. ·-Sarrebr'uckcI1. Quinla- dos artilhe�ros, com dnr'o' d��ii; r.:OJT(;�dm·cs l)artil�p?- 3xL 10 :)('l.!llJ1do post!l na iilbl',ct n:' ,:,.")'\.'><:).1) ,h: ·l''l'.lL'l'ltl'. JJl'e,-;-

I d 1 � 1-1 1-' 'f'
,. ',' 1 d",,' ]Hel'J dED1:lw1o i'·r"n''''e� piª D l U;M.E N' A U ª feira, 110 Maracanã, Fh.llni- tentos e o golelro mal!'. V&.- rao .essa prova, (.ev�n"o

I
_

t' ,ue.;: assl 'H:a,:;aü, pel'l1'lld!H o
l'.1('l1tcl, que ;'2,! ;_;_ lírllg-ua:3na: ;,.

E P.I" s· nense x ·Glashoppers e no sado -é Strempel, do S?rr�- sin1Ul��n�an1ente partir pc- Domingo a 2.lX1G-, em

II
n lsolmnento cQnlpleto do :':"ímin�, in·lcc::. ü;

.

i�.cb�llteõ
- = brucken I ra a :fmal. Monte Akgre, o CAMA :Fi- Ji'eri'ovjário, na liderança. ':12 �r(Jm"lJ'(jj,ilííHlllimmniHillíliiiiiiiiiiiiilHiliiiíiiiiíiiiiiíiíiímiiíniHiiHiImHHt .

.

,

if" -

Extra

ç

oA V .I s
Devido a refariU3 pela ij�al está passando o seu

prédiu, fi COSO OÜRGER, afim de me!hn5'" atend!f sua
distinta fregues'il', que IÍle tem J.�inr�d@ com ii soa
preferesu:ià, í:omunica 3D pÚblico e�d geral, ijHe está
fazendo nma granüe i'emarcação em ioda ulercâdrnia ..

IIproveitem esta granüe opnrtuühla!le para fazer suas
compras fie inverno na casn B1lJilGER, á Rua 15 de
t'evembro r.· 505. Ohsmenau

ITENGlo. Desconlos de 10 Ef II a 3D aI ..

Sah-'udor I..e'mos d('s

'1'Santos cJrrespona�u à con-

fiança que nele d€j)o<:iü,-
ram (IS clubes litighni05,

SEGUROS!
BOAVISTA:!

=

Formado pela' Faculdade de' lI,ledicina da Uni
versidade do, Riô de .Janeiro·'

Professor Catedrático de Biologia 'da Escó'- .

la NormáI Pedro II
Assistente do Professor David Sanson

Chefe do Serviço-Otorino do' Centro Saúde de
\

. Blumenàit.::',:·'· ; I,"� i·.'

�ste Instituto Especialisado .esta l\-Iagnificll
mente Montado e Instalado com a mais

1'1'1oderna Aparelhagení para todo &

Qualquer Tratamento da sua
especialidade. sIr

Todo o seu Instrumental foi Recentcmelite
Adquhidn e Importado da Suiça

Alemanha e Ame.dca do
Norte.=

__o:.j,:$=I'=_

GABINETE DtRAIO X
__f):i::�*__=

APARELHO lVWDERNO SIEl\1ENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CAUEÇA.
=

Gabirui!e de fisioterapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

sangue)

ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemcns
. .

modelo 52).

:::: INFRA-VERMELHO,
AEROSOL (Allarelho in-

glez para nebuiísaçã,! no tratamento das _sinu
sintes sem opc-ruçao). Electl'ocoagulaçao.

Diafunoscopia etc.

::::
::

::

. _'_o*:�:1:__
'

::

Gabinete' de Refração
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Er,11 c os pél..;sill,;oÍro5 do au-

D A P'"
, t omovcl: 11101'(o". f.-rnm l(j(>n-

�U��\ (" 9-ll!'li r� ri r,'� �-'lm " Ti go O Il te lificadus os seguintes: 0,.',\(;31,
- -"'ii �.'" '-_ ._� � J !ã ji, I&!j do Dewítz, soldado do �'�.O R

__ L. 'le �p <i1l0S de idade C')!Jl

[) G
;r:ÜtU'.j do craneo e que ima-

b
ç .......

duras: Ben10 Vitor Dtas. de reíto 1I11111icipal, sob cl,l" �dminis- I VaO sendo

1 e ,1.1 r"'\l (1 O o ,._] I C 1a 2'3 anos, comerciante nésta ci traç�(J profku:� o mun ir-Ipt- de I' aplausos e c. símnatía
�� .-. dado, casado conl da. Mariu Blurn.cnau, c-m trilhando n sPLõa ,lo

Dias 1�'Í. um ano e 6 lrl,�:::?!� ;")f, r num ritmo acelca<lJ <1" I
f�o,,� ,".'DAS U1�'i u l' ':::'! n t"o Chur-rose '1 '(1a deixando um filhinl�o de 3 'tral"I'hO construuvo r !'l,r,,";c.?"n-
. .._? �;.. 1 :9CU rsos _ �- _o. � - t.. mêses de idade, aprescntaudu te,

Anesar d j r:; prensa r la presteza com que a'pnceu

I
pela contríbuíção que fizl'· f'raturn do cranco c qiwÍlna- P .utundo s{ us ,'''5 corn "ereni-

.... ..lC.. �G rnau .crnr-o . [lo
,. -l"t d

�

W-. A t
.

:;'\1"' 1;}.ü�· c senso di' .}usth�:-., �nante domineo nelu t wn}'2 A cer imonla (�a illé;"gUI':I" as justas r,eclanl:-�Õcs do ç,,- ran1. raCl I ali o a nos!"":,, (lure's: llarIO n onlo " ar1<1,
,,,,\'r)'na,lor ti:, "�r';,de '"m '!.(�5t ...rAaliz'll-<:e no- bairro d' Ga '. ,i:io eteluou-se as Il 110l'dS,' voo Hn maIS de 20 ,111:;5 qu'�, reia na aquisição d,l ;'llpl'r, de 24 anos, músi(·ü. '::!st.do

I . ,

t' l' 1 I R 1 1" T;.1f tloilll n Seu clo'pirito ponde"'? \tfl. lar·'�;a. "\ inaugura<:50 da 110\'" tcndo falado na oco.�iií.') �I,· os que aqui r0sidi<:1I11 " rc, i_ tancJa es lPU uem, ('(1m (,<l, �eonor C{ o LO ",Ll,-
.

d 'I
'.

J" O" -l
•

h 1 "� ndc> tU' A ('OJnis,�ão agrad:"c<;! a r ria. (>i:,,:::-.:,do 3 fíliiOS; 1':1"('a J!a v·,ã... ;.lj!mi":·tl'�l>.. ,, '! sc'l"l'lcl-lJCnlte ae Ir,a ell'a so ore o I' . /11l1prOY1S0, o �r. uur.p '(3 ...1. cCln, \'In 3n1 pele"''! , " I

l' r. ' 1 1" 1" <lo <];"I,<";";;'J <le ânime> lHt conh<oirão GarcIa, no TI ê � 0 veira Coel!lO, qU4? dh;q.. G', ponte sobre o Ribeir30 G::>c'- OP{THCão do vereador 1'<1 ':õo, d0nC'�tVcs. {�, i nnns, SO .EI· ,

;:; e n d r () 11, cuja so1cni- 3atlsfação do::, ll1orado"','''' 'j. ela. porem, apezar d<:' to(b" Emn'endocrfcr, qut.: c!p_.;·'e a i a. cm<)r�l!ada na EI>lprêfa ,pu"',,c da sua obra "'Ni�ór\a

(�"ide foi nresidida ,ie]p s�· Bêco Zcndron ��rn Vf'f C"0i1- :.iS prornpssas nunca indic�ç'ão fcHH à C[tmru"u il- Tl,dus+rial Garcia aprCsfntfln- natr bU'_"", de sG_prgujmc��'�' '!a .:�.
• "..

.

d
� I " art 110 '"0 -lo 1!'atu"a ('O <:r�lleü e ��brl"""61 tru{ura ppJi�lCO-:Hhllinistratil"llPrefeito Hercilio Dcekc e p�- cl'f'ilznda sua máxir,l<l ;,-;:::::.. _ tornar reaiida e, .�e compan lOU C.C p.. {) I) '�� '. •

•

1 , "

,;,w q"sisUda por outras avtor:,ladf''; ção, ressaltando o e<;píL':to :1 .. i contemplando esta obrn trabalho. l;tão rncdinà� psfl')'· ('arbollisa�a. SC;'?O fI la dI) :nun;cíj';O,
nivis e militares, dcstar:l!1Q')./coopcração entre o 1'0"(1 (: o tlc,>;;ns corações bat::m de a- Ç?S c muitas VCZl:'S... t':l:<l! te, easaJ Julto e EILl'1d2, ,C')jJç.ol- ;>Urtif!ári,'s
se entre os presentes o coro-, g?verr,o municipal na r".aliZ',.!legria é porque der)?�", ;:' dIas acor::pa�'1hou� a

�O::'I,1;:;'�"! \'cs,:� r�Sldcntes, no l��t:·;::o �...o ca�:m (]""lld Soares Dutra, COIll<'�1d3I,- çao daquela obre. t�lnto trabalho e SaCrib::lO ',r; I na ap..g'lllaçao de dQ'l<, L,' Gal .�'" Almer_} S�u,"a '�UlhL, ','
"

.
,

te do 23. R, L. Fede�'i'" . C�'r- I Tar,lbém lISOU da pahVf:'l c
. população local. "stam,�" \'i"lt I Vereador Fulvio E�I'\m;:lldcn. rle Ll anos. sc:lteu'a '�'l1P':;:-

. �r, ,!. trü'o ll�( kp ,em 1:,,'lO '�l"
-,

]OS- -"urene!;;::; prestOen�e e,,, 1\". ! ... crc!'!do.. Fuh'io EIÇ,.,,<!,�clo"H·-1 "" o nosso l,a:H:h(,l, fcn!;zuc-l,") I fe?:, ef,p<..r:ol'!1os que V", co\> gada, da E!npresa Ill(111stn'id :'''''<1:''' a
- m"'pr ellip'"1,'''

gociaçt'o Comercial e !'1dn;- fel', "\Jlr r da indic:ação q�10 graças à sábia e Uln�v�l ad- (ConClUe na >r.a:-Pl;It .. "'�:r,. - iH Gare', e filha ,d� ii!' B("rn;;r-_' ,".,.:,J
irial de Blu!n0nau, J'o'ic, D',:r' tc-rn('lI 1" alidadr:: .1 C'on,;tl'll-; mini.stração de V. S, sr. Pre· I

--

dval IV[udler, presidc'1Í'" int�· çã da r,:mh'. nIoferindo pa· feito Hercilio Deckp. U d - -

t·drino d_a Câmara ;Ylvf'!iC';,'RI L' la\T'·" �ll ("lt'I,.;i�3flW c de I, O� LOSSü<; <;:g,raded:I:l:'ntr<; m grupo e oze Qsploes e ral oresvere;:lCJorcs FulviO Etl',men· c};.a!W(;é,( L'O f'SP!i'llo de ('01.1 'a Camara l\oIU111Clpa1, r.( '<1 t';'

doerft'r e Christlano J;::1cis::., boréll;ão dos Illorudor'::,s dI) pide? com que .foi RPrr;"3dta. d Palém de avultado nún�E'ro <li: Ga"{'J<l ? téC(�:1 'um_hi'lfJ d:� I indicacão _feita p('l,-,,: \f'l'�'.a- conspirava conf�"a ogoverno' e ragaPC"SQ"'< moradoras ll<'quele IOll':U! a adllllllt:.traçé!(' 1"1'"[,, dores FulvIO Emmcn:�oe"fel c
_ Ii;)c�al�; represcntantL's ra if,' ('lia " prov':itos'l do 0(,'f(';1r,: Antonio r..cincrt.

O h f ii b d
.. "

I d dHercilto Deek,'. I Somos
. grut<?s ,i; lm!WC!ls.'.l -- S C e es o a" o 13 oram COD "na os--lo:'al - ]OlDi.11:" A N�Ç'10 II '"

A J(guic tOt11GU a rah!\T3 � "Cidade de BlutnE'nau , r:,(" PARIS. 14 (UP) - A ,i\. lhel' e ('utros acusadus e 1�:'''�lU' ile�ah'lcnte a fl'r:n·
o. �r, HIJber�o �"l�drüil, Y.�(;- i la eíicicntc campanhn fpit�; c gêllda TASS �num:i<i de que .esse agent� havi:< CI)ll- I teira da_ TchccosloY:l'1uk,�ldcntc da Comls�<lO. :m.;,u iD- 'quc s('morc nos anil'1ar, n, Fraga que no dm 10 dn ('{)r- seg-uulo, repetIdas , pa!:a receoer ol'd{'ns I1C SP.l!5
dol':l de bndos n1',)-rnr 5,ll'U- I Agrad'eeemos tam1x:m :ln rente o Tl'ibunal d� E"bdf', t

senhores". O Tribunal que
(ão �l nOl.1te. que pr()í�l'Iu (. t 23, R. 1.. Emprcza Indt'strin! da dela.de de Liberec; t?elOU V

-

t'
{r)mou <'o:,hecimento dr. C:l-'

segulI1te dIscurso' I Garcip, Artex S, A .. Ci'l, 1:k, conheCimento da :�t<'!lcl!u1c ao corres os carros so proferIU duas condena-
"S Prefeito i\luulcip;.l. _.\ rin'" Huschcr Irmãos o ('f), de um grupo de espiões c. " ,p 'I ções à prisão pernétua. Os

Sr. Cf:mandantc c�o 23, R L --

1l1lf;�:o de Blumcna'.l e I" :1W- traidores. compostos �e ��!}- Ingh;;$e� dlarenlCS' demais acusados foram cor.'
Sr". \, erc:ldores. - �,k!.iS S:: radcres ela Rua All",'1'OI1":'; ze membros filiados i "ln- I denados a diversa'> pen:B
nhorcs, - Em nom-; (!a "('- \ ternadonul YenIc", ct!,�os ,. ,_, que oscilam entre IS Do �5
mís<;50 inclllnbich: de ang�1 I'- -----.---�------.----_ chefes princiJlais .i.i 1.11'.'al1' LOf\'Dlcrr:�., I {l)pl - "uO I flnas de llrisão, A Ag:�llciaRIO ]lO surJ, H (('{,rietip,), t' 1 r Ad

•

'd ("HT'T llnvamcnt'! o;; CHrI'O' 1,',- T \SS 'I 1 t dl:!c.::t:n.h eon'('guimo� "pU"Olr, �
nar a quan Ia ��IC Çfltl )(: ::"; I ".,tl:1l(, MIlt: inn .....s c_?lulcnad_?s 1101' eOnSIJH'l!- • . ':' am< a cs;: a�cre:,. o a.-l11or,,(101'C5 auxilmr lll.' Cll'j" 1

\ • J � �::I!'» ali,!,) .U!���;' c,'ao antI-!:'overnau;cuhll", glêscs "BRM', ja considcraaú� "Ia, a 't'crda lufImgma. u.�. ,r: 25 ae ,iu!ho �Pt·:i ronll'lll .... r:l- -

I t li' ...... -

, , t. t 1
. .,

da construçao que 10]': C:,ê'- 1 !f),i�",' � I _ Dcuols de esclarece.:' tiue a r.onw "aZ.lr.'ntas·', c� Ql'g,Uli-"_' Joseph Seman, da pl"rsona-�'� ::'.�,an;n � �Ill !'''-, T,�' '/
Il!1OS

inaug:nando, r;�b ;1()('

I vjH�1�iCCS t!etaua::fJ:eS maior parte d<ls acnsad'15 d,lr,." <la eOl'l"dH l'''l'ed: I d,' {",,', lid:lde que figurava 'lO pro-", .(1 IH o o ono que ]:1 ,'1 ria dE;ixar d.: fazer o� <l�rd- ,_ .'" havia "crtcllcido ao Parti- I.,jllla,; força-livre PIll Silverlor.:

:��h'.I,:':d�, '��'1l1 f',,;ccFCi;I�:ll �,i deciruentos que se ton1éun "C-1 �!f,:mi1S e chme$i1:� !lo Agl'ário, antes d:t !?'uer- eEunciam que um dos (a1'I'05 :'"-1 ----,--

ll.."nLsn", elll RIO t,o 'Jhl. As"
:"1 ccssários, ra. declara a A�êncj:\ T"",S" ; á pIlotado pelo argentino Fr:.>i-/ 1",.ldo, va:"0S 'H:u:u'chll' o �)t"" Agn'dccelllos ao c]', Frc]".';·[ que "aquele grupo �r'l che' 1an Gonzall'z, ou�ra p"lo :ll,�h"

'

lH', (hei 3,1 pa!';, dC!ln,IS <'nb,,) 1'-" \ fO l'.T'illieiped pcb DlJnC'!'i' "', HI<�r.-�[=-,,�I. 11 (Pp) -, f) ",' fia!lo llOl' um agent" ilo Kl'll ',".u'ton, ;\ • Ol'l'.l.t Feru ."_ �1o-:'[l'l)nJl'); 110�'I)S I"n,,["'" .'",' !llig'1\'''l (� cordü'1 .:"r. (,·'t' I ," "')1" '1'1 í""l);1 '.
servi!;!l de eSi}ill:tl:'C1l1 nortc- L'a'1o p;,uximo, •

'.ln,mLl:lnil" .1,,';01111'- '(':npr" f()JllOS ;dCl1fFdll" c;' I amcrÍl'ann. SI', .lOS('U1, <;f'
---- - . ...,,_,.. - �. - - ii I num, auxiliado pnr sua 1llU-

-�IlQlí�l" n-s-'-o"�E-� f:�ãi's� ,"Ilfttl I i��;j:r:�::"::'::::::::::",:",:', ��:::��:Jd"-·��,J�?1�:E�;�
.. .f nu � li' ui i� �:a:o��:"C�:�: s�IJ�'I'�:�ni�é tod'J EXPlmss�ó.��DOIHNh<\

•

orrunqo,
-

,
Pavoroso e triste 'lçiden',�

• .; • !'
•

de automóvel ocorreu domín-Elm�,naforau fje ljãske1 go à tarde na estrada Blumc-
(t.')" ; A411 AI:�· • nau-Gaspar-,....qu�se em 'dênti-
Ílj(i):; 'O��) um�).p;CC.) \

cas
. �lrcLllls:al1Cl�S a(� que se

_ .:.. -:. r
vertfícou ha dOIS TIl?Se, pas-

tIEL�lNKI. �., ILP, -;- Em,l',- sados quando tívemos que
1 � os Jogo,; 0!;1lI1HCOS '",o ';c rn: l Iamentar a morte de q uatro
c ,'IH ofictnlmentc. no ,;állll,(J:l, Ih i PCSS03S, Désta feita, o desas
Por sua vez o C",n_ada ,:Jb",",ll a, tre teve maiores prOt;I;:;ÇÕC:O:,
tllsliet-hall. dr-vide do gral' '2 �ds que pereceram seis P(",_
núrncro de concor-rent o. Tmnb '(', soas, escapando com vda Ul!1
as alímtua.toríus de footbal! re- dos passageiros do ve ículo 3.,
rão antecípnda- pelo me'S,110 ln, nistrado,
t ívo. Em basket. a Hungr-ia. �OH

siderada a ruais farte da Enrp0'!l..
c:'t'�rl atou n. Grp�ia por 75 H 38,
];'od sua vez o Canadá nbateu t.

It�tlla por 68 a 57. Agora, o c.''1
na dá, enf'r entará a RUJll;..tn 3. r-n

quanto n Hungr..-ô. jog-;q'á cont ri

I..) vencedor da peleja entre 8" Fi
l.plnas c I�ra�l. n �(l-r 1 caüz i·ll
arn Ia hoje. O concorrunt e vr !:Li-

j ,

� ,

o

mA DO (OLONO

Hercllio
Na. (��".\ de hoje tr�'.n:·CllL·�-(� 4. se, consaernnrto tnU'o ��'l' O"fo!'(' l

l.niyf'rS�lr:!) r·· ... t:-Hcin dof) �_r. t,el'n- � na execução do seu lHO::::;Y,lm"

:'t�"lIS InunicilH�S.
Constrllüldú pontes. iPl'011S1 ruin

do cstracl�s c r.�lçantl{) r"'Hl�" :lIi�r
de. outros melhoT!lmentL'''' !nllní�i
l'aís, O 'prefeito I-IerciEn �)(l�ke,

(Conc�ui na Za. �:ág ,e(ra G)

�-��-���'-IPARA AS COMPRAS
DE

lOIAS E RElOGiOS
r PO P0;lCl Ú, rC$'1iYf'l'.

BERN \N A Noticias de Rio di Sul P R E f I R A SEM P R E A
ccbe ,sempre com mUlta a!pgrla a

Zi6�ZAG Pr'ovp.llilns� �xcurt'a""u ao! Reloioaria Schwabe :�:::::':i��:��::::�·p��::;,
_�.�

... �J "II � I c(;lntar.ão Hodos trechos de canções

estado doRioGrande do Sul 1 Rua 15 de MOY2mbrQ, Rr. 828 I !:�:���;��:Ú�l��:e�,o:'":::
I(tjspo�i(:ão pBrn n11"11101' at\·n.Jer o �

rcprc�cntnllteo::; do f;in.t;,.;o de Fi

Idt'l Sul

Em Porto Alegre (>, t"",ur"i{�nis.
COIsa � •

Grítzner
IUO DO SUL, 14 'Do C""!'espül'i

:{�ntcl -

..\ lUllQS c prnrrt:5-';;"_"'I'"�s l-:!'1
'In�F() Glnaslo DOln Br,)!icO ('lStJVU
ranl ern Yisit,� ��f1 \�llJnJ1o E�tadl) t.!G
RIO Grr.nde do Sul, deiXL"lnd ...... no .....

..n cidade pclRs prhueirZlS hr:ras tia museus .. parques, 19rcJt1,. ":)Illadru"adn do di:> lo, do n·".!!, M'·- campos de 3\'ü'ç;io, (um"l" <'o Pa.'lh5 ChllVo�n r; após n pa�sa� �Il1 pt:- drc U ...US tsanto que fa.t. muitüs'a lrQl1tclra, às 12.45 hora<; sur. milagl'eql, fábrica R"nn<>1' ,,,,n cc.:w o ar.tro-rci no firm·�rnc':l·â. toro losso que honra o parque industrial
.�L1ndQ_ roais agracluveI � :.'Íagenl. br.a�lle;ro} ele ..

:!rrn 8'10 l\I,"ICOS. onde os salesianos I Quando do r(�torno n c!p"'avn.n"JOOS .....�h
...

!).1 lHn lindo terreno os e.� i visitou as cidades de S5_() I t.:op'.ú
curSlonbt;�s chcgaratll 0.5 Jn.30 h'3 I io. NO\to lIan1burgo. São 1\!a!"cos p
� enl Célxlas estlveranl t.!, 17 50 hs. Caxias Enl SãQ Marcos 'O� pad_r:!:�hegnndo 111 Capit:\l dos t�31npa.... �f!ccpcionnram os vi:.iiidni4�S com ;�

t IS J 1 húr:'.... d., noit�� onde f't·?tn ê- fidalguia que ta,llo os c�r:v.teTiz.l
t �u�rd,ados pel:,s Padres Jesu tas do Chegando em Rio do Sul a tur

I �Ole�lO A�ch.'�t", O PadrC' Reit", ma chefiada pejo e':-fOT<;pd6 Pad::-o.:

',CC.Cb�U 00, VIsitantes de br:Jços a· I\lbano, (I bcnqui,lo Pa{lrc Cons\!reI to_ "'. fOl_ de. "ma bondado:o a to- lheiro, do Gil1DsiQ Dom !iBa;;co. clt.
__________-:==- .._:__.;,_ �_ _;J da pro'\u ....Dlocnndo Um padre a mOllstrou ::;ua satisfaçãüf '<-iJQffi O

,_ -_
e�pOIlC<'" de rojões, 1/1<==========r::a:Wlg=_ Em llnlcstra Com os eXcutsionh-f E'R IDA S,

,
(as oU\i�mos dI) todos fS mcsmay
lmpres50cs que traduzimo�, nesl;:.E C Z E MAS, frase "não llodcría ter' si,ia r.,>
l11or".

I N F L AM A ç O E SI O Padre .João, com intrépirlo:
í,t!\ltho foi um do� b" 5 C011lp:!.C O C E 1 R AS! .�h�;re� <J" t"pp" de :-Iu o:.; e o rê

JI'llltado ::<.f,rQ d{J r:-'ÍI0 ":" C:!tTO, _4-,1"
f R I E RS, +!J!ll,) lÚ!ram� prO!)OrClnn u momen

tos a�radabi1issÍ1nos dll antrr tOL'1

Fhenix
e varias outras das mdhorcs m;trra� du mUlldo

PELOS lVIELHOm·;s PRE('QS E Ei\T SUAVES PlmSTA-

�M EXPOS5�i!O �Al LOJAS DE
�.iíN;,14�'

HER fS ,MACEDO S.I.
RUA XV (.':;'0 l·.�DO DO BANCO DO nRj�SIl_)

NUNCf=t EXISTIU IGURl
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O Quaraná' Chal11pagne da

ANTARCTICA
De maior consumo em todo o Brasil

110 Va�ojo Cr$ tIS
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