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I' Visitarão o nosso pais
! celebridades do cinema

(-0111 ;; ';'".nto secreto, ,,'_nTEtm ti -:-�

h'l, no 8ra .si], ge!&��:\t!.� de pl,.l;d
(;L.-. ihijXpCl'lí'lnb!H. ,1'--l;l: \."' 1.)':1 .. c,

� .... nno h::!_�f�g f'lC'l'Oi: I,; }.H'OIJT i�� �

l�H 1 i (1:11 L!.

;: �:-,I ch·l1!·... !·j 1'; 1" Imor t: •. 1

:::!!'" {lHt' €-Xldtil ':.Lv,!t'dil: nC ...i

J ..-7'thlr,:i. np j(l�7(: na .':t! do :,

L3.I:�:nlr, .io r;"";..:-i G' _. !. u!':! (h .. :- n;-

1'-----
--- -

O g.rncnt.o da E?<cola de !ni::cn.tH.-
'!'Ir lJUTI21 Superior �n1it:lr negou r::l e também negou provímen
provtmento ao recur-so crimrnat to 3-0 r=cur.ro in'tet'Df)!"'1,:O ut,..l·.-:;
in! crjiosto l}"!O pr-omotor- da S ... - Promotor-ia da Terêeira Reg.íi:tu
gunda Audrtorta da S"í;unda I:l'- Militar no ni,� Gr-mdE <lo Sul

girw "-lilhar centra o tlc·-·fecl.o cont ra ,-, !1c·:machu uo auditor,
do audítor Ô denúncía, ofei'eeida (!UL� nào �:.('eit�u a d(l:u':'n�'a con

contr-a os soldados Antonio L'Jll;t t.ra -O U'n�hle ::\lH t âo G:.. d�:T. que
ê \ ....3.1tf;r B-erges, ambos do Re- i chegou eOl1.1 UIl1 !l.lb-i.!as-corpu:

I' nnpet.rado IJdOB sai g"'nlú,� A,u

I\::AfiOS'l'! n��.:t '''!!iI''::!' �� ry dos 5:111..,,0 c Ji'.Jnd"cí> Alenr'! "t*' lu pQil li .1 g: �! IIV j car, do COi"!){} de Fu�ileil"os :Na

R "11ft "I f - va ís, ambos pr esos acusados p:n'
.... f@$1 u Im alemães I a:jv::ja�e:, ., shb:e!�:y�::. ec ��!U�

�4M�f���i{".fMeritli()nªl.l - Che-j conrírmou �� sentencs o absoíu

convidado
para fo�maf 4) novo

gabi�efe
T::-,,·rn. �2 (T_'Pl - o Xã

�.Ioha.n1ej Pa.hlewy encar-regou
r )t.�an.l.cntc o eX-!'_;>!l:n�'1�0 ""1_�'1_;:;
.. 1'0 :�ro!O;;5aI1.-�h a f:r�I:-.r c ;znb:
nr-te. rlC'Pl)l'''' fIllP o PI cm ier- Hü
med Chavam renunciou no car-

�.t) c. B;:r:undo couatn fugiu lL_�.
C��} tal TH� !'�t. €se2�p.-l r à. -

v: ,nf::tn�� . ..l,

{I".; rnutt idôes. �rossadegh foi
(l .... �1"'.. ;..Hic� f;epoi� q-;':t:. a CÓT'l:"'lIJ
P.:_I -;.-!.,_ s.provou p�r 61 V3tOS con
rI:.t tIuas abstcuções urna IH("·;L::l
li:!: a sua verta. ./t n ..-tícía pro"

f'L; G ...A_l acajú, rc�r�s�!IOu dízen-

1, I eto que encontrou a� pOl;u!nçG(';=:j:

II: ! locais em rni�ér_a, ��Hl t1abaJho

i e 30fr:?!:.(i!) rorne. Adíanteu que
1 i"d ut.r: ...

, i.:;dc!':;1Js :'f'!l!'Inse !Wn1

1 v-er1J.lli .

tr-nlClid(:-.;,� 3.'::iudio;or ao

eomarcro.
����--,---�-

Gamara Municipal I----�-- "--�--

Convidada a Camara dos Vereadores para particip�r 'fég:��;�s����t��1�
da CnnlerenCI- � d�s CI!l�sns ProdutDf:�S do Estado \�;�i1�:1:�������r��U I: U U Uu fi � U

I suma nnportancía, pors escla-
gratulaçõc,s contidas no ofie o tU i n.cípal, juntando irnpr esses (la I de ruas; projeto de lei n. UI) ;;:2, recerá outros pormenores rc
Câmara Municipal, por moth·o.'·! 2.0 Con2róEso Brasileiro di' !llU- que declara de utítídadc púbt - Iativamente ao assassínlo do
da passagem do seu auh'el'sár_o: IU<!Íp:Ooi, a 1'."LI ,,'ir-se 'u <.; (<1j., ca a Socj('dade de Amigos ,lo i desclnbargador lVIauriti Fi·
l1atalíclo;- ofício dr> ;"1'. PI -f('lro i paulista de São Vicente. de 12" BIUlni'nau. Ilho.i\íuniciua.l, juntanu,) um re'lue- j9 de Outubro do ('orl'entp ano; Encen-:ldo'l os t1'302o:11os. u :1'_, Amnenta, assim, o interes'
dlJlent� da fi'·ll1a T'Jl101' & Blan';.'1 oficio da

_

AssocIação Comere_aI
I
Pr<"�idenl;" convido'.l os Y('l """do- I se en'l torno do novo. julgameu

I tIl BI 11 \l (lll l'PS" reU,11r->iC nu j.ró-;imn ter-! to d{! "Valter Rosa. ('lue reali-pedindo isenção de implJ5l0!'l 'yJ� I e nt'u"i na l e umt:". ) _-

corfentr. i 7"!'-s�-á nu- proximo dl'a 29 ..2 anos; orício -lo .�!'. Pl·ef(·,i." :;:.,ru- Yllnndo:':' C'âm'1l'a MUll·_'ip'1.1

Pll'j
çn-fi'-lra di .. !!9 do -... c

nit-ipst conl\n'!�(andG 9 ra assistir o Congr�'�'So düs í_'la.": -- -�

���;����:af'��li::l:�:1::n;�f:fl:���)1;� ��;I�E��;::::'��:�� dl::,�:�:�?��2:1';: 1 1,1 lIealltzg g �O�UI�P90 g rerno�a-o�G)Jl'e n Fun\lacau é'� Casl''- i'o- ycl da C0n11"SaO dp '\ I,,'",w .. l U U Uutl U Iimlal' ;of\cio cl(>- ":', Pr0feib :\lu- Obras pú�l�cas,. sobre n y1'Ol)O:�: I ..1
ta da f;,.mlha, Hlend.·lll)e� er. qUe

I d b d ti'��:����3 f�:a���::�!�:r�������'��:� I uOS escomuros uO errDIDO U I
Reinert, pedindo a construção .1.-.
bancas na fe'l'a livre d,,"ü, c)

dade, l)ara :a venJa do p�5('ado
Oerivados.

SEGUROS!
VISTA1

'l'ERACHAPI, Caliiorma. 21
(UP' - A'J vít·"_·l!l." do pior h'.',-!
rl-::.n1oto ret!lslrado na (.�aEfol'ni:;. I

Da Ordem d() DiH <'Ol1st01': o I. de�de 1906,- cujos últimD!" dlO'1llP�
I

s.:guinie: Parecer <141 COlU �5:'";!.ãO ( n nda C:.;;tiiT? Z{! repetindc:. in�"iu':',
de Viacãú e Obras púhlicas. a,- ranl o tra.balho Ue lllnpesa (h:'H'
}Wo\'ando a proposta da fs;nilia I d'�str'Jçof de. sua pequ:·:ut clda
H :endelmeyer, que doa \_li\-'f'!5a\� de. UBuldoger.s' já (·stao CXf'-CU

áreas de terras, para tllH:.�rtura �

��--------�--��--���------��-----

ttn"'\Jü �:;�.... lrlS1 e 111.1Si6r e a po
pulat'�!o d1J.;.;.·lia eDIll pás e pi
C2.!'I'''!)S� ,�1azinha3 dê C3.!npanha.
tl'az;cl:J:! l,cla Cruz Ve!':uelha e

J>ch .Ma.rinha dos Estados Ull�
dos ""Um Pé incumbindo de aU
menta.r li população que perdeu

havereg, r cani!.o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PARIS - Examinando-se: nos de f5lrça, .mórmente

quan-I
da União Soviética .. E hoje,

I
de arrependimentQ/içlo �en;

: hoje
.

a ,situaç�ó . in�€:_rnacio� (�ó esse� governo, desde sua ao a�sistirmos a convocação sar-se que tudo terIa 's€núritá
:: nai, te�'nos a lmpressao qu� ·lmstalaçao, tem programado 11- demIlhares de homens !Jara as do, caso assim o qúi�e"
:: f:z mUlto: anos que � mundOl1 ma lil1ha de ação, visivelmen- forças armadas, sentimos um sinceramente Os lidei"s acide
2 nao tem hdo oportumdade de te imperialista, como é o caso arrepio, e chega-se a ehoral� tais. _. : ".

maior sorte.' Estamos como
.

,
. .

.

'." -,:"

que, iludidos de que nãó hou- !
.

ve uma Segunda Guerra, c I_ l1ue tudo nãó passà de uma.
== 'consequencÍil da Primeira De· i
g ilagração. No entanto, comu i

. g estivemos perto da paz, e da I
;: segurança mundial! Tivemos I:: nas 'mãos, 'é· verdade, os e1e-'
5 mentos necessário's para' fa- 1

_�=: zermos um mundo' próspero, i
.

donde fosse banida para sem- I
pre, a idéia da guerra. Mas, ;

=

,$ lamentavelmente, não soube-

= mos aproveítar isso. InfeHz
·5 mente, interesses maiores; 0-

ª cultos, manobraram em

senti-.I:: '.uo contrario, aiuda nem bem

== tinham sido dados os últimos

:$ tiros. Isto porque, acredita
Sinos Uas pronostas· pacificas

. S d'Os soviétícos, e não· q:uize
i mos ouvir os representantes·
== das nações mais çonhecedo-·

e ras da União So�iética, que
5 nós. Em primeiro lugar, cria-'
;: mos as incríveis "zonas de in-.:
ª fluência", deixando que a Rus�
S sia penetrasse fundo no· Oéi

==� dente. Em segundo lugar, dei
xamos que ela se apossasse dns'

= paises da Europa Oriental,
=
:: com a mesma facilidade com
= .que um homem adqüite
.ª par de sapatos. E o resultado
.: de tudo, foi o nascimento de

ª uma nova era ârrrüim�ntistà,
S de um lado pelo desejo de con

e iinuar avançando, de outro,

H O r a r i o: _s para se defender: E assim} a

a I
.

V·
-

H
ª=-o Institulo funciona de manhã e á ta','dei::: paz foi perdida, apesar. de ter-

- . inOS ganho a guerra. Hoje, eo-

U I laça0 asse � RIla 15de lJny :1135 li' 1- .' d··' ... � ;O:�;S;i�i����:�S�'U:;nf��=
.. ::

' .Ou .. , I an. ar :: çoes dlstmtas, e para que pos-
Atendendo.ás necessidades e conveniencill dos srs.passageiros, :: TELEFONES: S'samos coriquistar a mesma ai-
a AutO Viacão Hasse, acaba de estabelecer novo horarios dos § INST1TUTO: 1232 � tua ç ã o I à q tI Cj
seus transpórtes coletivos, oS quais já. ent;:oaram em vigor e == 1tESIDENCIA: 1461 :: tinhamos quand'o dá. derrota
que obedecerão ao seguinte: _= __

= do nazisrrto, muito sangue te-
PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamente): 6 horas - lO L!\.nO DA CAIXA ECONOl\lIICA

ônibus; 8 horas - limousine; 9 boras - ombas; 13J30 -- oni- ê ª rá ainda d� ser derramado. E'

bus; 15,30 onibus (via Ibirama);. ,
i E ",. B lUME NAU 5 mais uma lí.çãó que se apreu-

PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáríamente): 5 horas -1= -= de na escola da vida de Que.
onibus (via. II�iran�) � 91ho�a8 - onlb�b; 12 boras - onibllS;, S .�'..í-�a: 1.224 liJ;o.... . 5· nãó' déve confiar e:n go�er.13 boras - unGusme; fi �oras � OH. US. �.umnmmnnllmmnmmmmllnunnrmmnUlilnnmnnllllínllnUl-.'l

.
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ORGAO DOS «DIARIOS ASSOCIADOS'"
PROPRIEDADE DA�

§!_& iii A, N ,& º Ã {b

A
liJi;:;

NAÇAO
Redaçíio. AdhnlntrR<;ão {'j Ofit,�ilãí!� J\'i1& aio Pílula ii.

1191 = Fone 1692 - CiUx:a PastaI, 3S.

mfl"t6l'� J:\.i.Â.U «.1 C I O X A V I E K

eXPEDIENTE
Assinatll:r:u:

ANUAl••. , ...•••

SEMESTR.-\L . . • ; . • • • . . .

N. AVULSO •.•.•.••••.

c-s 100,00
oes 60,00
Cr$ . (I.�O

Sucursais: RIO: - Rua do Ouvidor n. 100 - Fones
: 43*7634 ., t3-7997. - SAO rAULO: - Uua '1 de
Abril n, 230 - 4.0 andar - Fones: 4�S217 e 4-4181
BELO HORIZONTE: .:-.. :Rua Goiás, 2!l. - POR'I'O A·
LEGRE: :.._ Rua João l\-Ionlaul'i, 15; C{TRITI:8A: -
Rüa Dr. Mudei, 788' - 2,0 andar - Sala 233. JOI.'1-

. VILE: ....;_.Rua S. Pedro, 92.
.

LI: . B
I .. .

� I tratamento COIU terrarrucma.
I t E médicos da Marinha dos Es-

I tados Unidos, trabalhando em

um hospital no Egito, comu

nicam que os sintomas diseu-,
téricos desapareceram dentro
do tempo médio de 4 dias a- •

pós a administração desta dro- .

gra antibiótica.

FARl\IACIA DE
PLANTÃO

Acha-se de pfantâo, de

21 a 27 do corrente, a

farmácia. "S (TAFARMA",
à rua 15 de Novembro.
nr, 748.

TELEFONES MUITO
CHM1ADOS:

POLICIA.. .• reis
BOMBEIROS • � 1148

II O S l' I T A I S: .

Santa Izabel ." .• 1196
Saota Catarina .. .• 1133
Municipaf . _ ., .. 120B

--'---�'._-�-----

c

Assistencia Publica .

A' dísposícão da popu-
.

Iação local, encontra-se no

Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tenda Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a

qualquer hora do dia Ou
da noite.

borou seu programa de aux.
lio aos lavradores de algodão.
Mas abordou este negocio
com tão pouca cíencía do pro
blema que, reduzidas as pro
videncias à sua ultima 'anali
se, nada. mais fez, ou está fa

zendo, alem de multiplicar as

aflições: aflige os produtores
por lhes não Itarànti'_. o futu-
o; aflige :t industria nacio
nal, por lhe trazer encargos
de preço e de serviços; aflige
os consumidores, já sob a ::'.

meaça de ficarem mais caros

os tecidos; e aflige- se a si
mesmo, não tendo C01110 ven

der na alta o que é em toda

parte oferecido na baixa.

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

AI. Rio Branco •. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro ••; :.. 1111

-O-Xo-

Impostos apagar
. NA FAZENDA

MUNICIPAL
Durante o mês corrente,
está sendo cobrada a 'l'a
xa de construção e eon

servação de estradas (a
no inteiro).

(v

Empregado com real successo nas

TAAOUEoBRmlOUITES Et1 TODOS _0S
SEUS GRAUS E SUl\S MAHIFESTAÇOES
COMO SEJAf-1: TOSSES, CATARROS,
BROHÇlU1TES E COÇ>UELUCHE;

A
Paulo co.no güstarir::_'"(1oS que I;�

seus maiores; pu.["t'd'."': constttn 's·
sem exemplo, para ',re'"to ii:::
pais de ugremíacões de homens
f'undadns a fim de iromovcr r;

l:c:n cotetívo. nos ';,.tadros ":',
Estado!
E' um tnma a exptr-ra r e a ,.!,,� Johnson, Rosalind Russell, Al.

scnvolver, esse, da. :l<!(;es��(b'!e
lan Lad, Jane Russell, Bftlb

(\0, formação, entre nós, '.it:· Hop, Arlene .Dahl, Jean Sim
. quadros Jlartidários. discipl';;'.' mons, Lana Turner, Edward
d 1 G. Robinson, Red Skelton, .re',os pe (. �mor dl)'} ;'rincípio;; .,

• as doutrínns. qlj� encontra "lm anne Grain, Tonny Martm e

.éco no grupo dos que os orgnnl Jane Greer.

2�1"lm. O sr , Jor-ge Guinle regressa-
A autoridade mo;.. t, como ,- rá ao Rio de Janeiro amanhã.

Fe;:íg'ic individJ"! :i') SI'. ,:1',;'"
ASSINEi\! ESTE'

DIAmO
C(�Z �ri.o ho�� � iniludi ,'\: �. (·tn �h:
J?at:lo i::Onl;J no l!r.? .... il F-� :,-

1;lC ]!Drfm. de!ltro de São PU1.!l·-I.

umn hasc- l'(JIILea..� i:. .• .;.�t'�1. f'!l:í-� ,',...
--- - - --:.. - - - -- ---

cn'Ca-,:�� t:c!t-{as 1"c!'J-lin ".'5 Lu- -�;�-I GmentaL�, que. () corfl:} social :._' �

ad.ministr:lti\'o ti", São Ptiulo PS I res que a a!)anhou em flagra�
til a reclamal'. Estc'l�,�ndo, c".-n te numa daquelas casas. Inh-
11 lealdade e a �spo!'tancida'.'e ,mado a coml)arecer ri D.R.P ..

ccm qu� o faz, ri, S'l'l mão "" i o proprietáriO da casa decla
governS:dor Gar;::e;i:, {. sr. Gp :'.' rou naqueIa delegacia que. l!
Bo Vttrgas consolidn-t;", a a .:',- fetivamente, estivera em sua

l'lcade, ao mesmo • � .tIpO �lt.tf'
mostra aos parti10s :'lcah' a ';1'
me decisão de a.iudá lo nas !TI"

didas que dependeül do pad('t"
fe.derCl, lJara i3.7.el" �::o P"'J:O
cS:Ja ve.z mais fOl'tp. mais pro'
gressista.

...\." Visita. do .�neft! d!t ��"-'V�]·
no fed,eral a São Pl1.1o 113\' .'-

rá de. contrihuír panl que, ·,.s

facções domesticas. olhenl no ;:;€"1

governador o cir1:uiá.J ',.ue o 11('.
... :€1' central está ('�lSP{J��ílJ: a prc�,'
t!giar, para que :..L uni�lade ba�·.
drilrante l"ealize n. nti.:.�ão '-F!..:':
tem na órbita. :e.der l�',·a. C't:L:'-

priu·o sr. Getulio V.:t.cas o l:,ç'l

'dever. Que os par'· .tu;; pan�iq
tas façanl, por Btn

•.[",�. o de;('·;.
vindo ajudar o gov<!rnador, s':"

hretudo, a a.dulin:stl'''''. que ;, ')

de quo o Brasil e :'rro P '.l�10

l'l�3. ig carec:enl, ne :;te. !lorn a.nla �'"

ga ]}al'a a nOSSa. situa�ilo eCG11�l
lT,ic,l e fiullnceir·a.
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A grave acusação flue pesa §
sobre o nai da menor- deverá ....

ser consiêlerada dentrn das cir- ª
cunstancias que contornam t; _
fato, porém, é necessário qu� =

lambem sejam posta,> em evi- ii:_=dencia as influencias de liber
tinagem provocadas nor ter-
ceiros.

- �

_

-----------
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VENDA DESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHIC

E
raras no seu tempo, n distin
guiam enÜ'e todos os seus

contempQraneos. Bayard é o

tipo do !,1crfeito cavalheiro
francês e da honestidade em

pessoa. Distingui-se !':ob Cat,·
los VIII. Luiz XII e Francis
co l. ·]'01 morto cm Romagna
no, rias margens do Sésia. na
Italia.

COGalC DE
;.JILtIIRi O

..

XaVIER

INDUSTRIA DÊ CHOCOLATE
Em�. Liqu idação

.

ASS-F.NIBLE' IA GERAL
Pelo nresente" ilcarn'eonvidados os. senhores aelonls

tas desta Sociedade- para corriparecerem.á assembléia geral a
realizar-se no dia 8 .de agôsio.!li'.óximo .vlndouro, às 14_ (<tüt\

, : torze) horas, na sede desta SOCiedade, afim· de' deliberm'em
.sobre a seguinte:

�lr��:::;:��:;:.�::.
·0 FRIO eete ano chegou tarde.i.

=»

mas chegou bravo � Previna -se

contra ele •.pois. tornando o Co6n:lc
de Alcs.trã� ��,�ier� .A b!l:';� de

�lC'#trão� b�Issm9 de rolu, �1C'"d.ÇU2
• outros. medicamentos de grana

�e valor, o Cognac de A tcutrão
Xá'Vier c! o mais seguro preven

tivo centra as molestian p�ll�o-·

verliaufe vershíeüene Ba.n-

pliitze, liegend and die haubt sf�:l-
se von Rna São Paulo.

.

NÍi:hcre Auskünfte .

Redaktion dteser

....,.Â.,.!t·�....,.,.. c.l..

: 'UmUmllmUnnlllOllnnnUlflllmmmmmnnnIiUIllIUIUlllimUIIV!.

ª DUME_TE O VOLUME .. :' ª
::OE SEliS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES cm-:
:CUNVIZINIJ.AS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE 11lFI- ª

Institulo de

Fórmado pela Faculdade de Medicina da Uni:'
versídade do Rio de .Janeiro

Professor Catedrático de Biologia da Esco
la: Normal Pedro II

Assistente do Professor- David Sanson
Chefe do Serviço-Otor-lno do Centro Saúde de

, Bhrmenau,
..

:lIIIlIllJIIUnllUlilllllllJlnmUlllllfllUfflllllUlllflllllí'llInmurnuflf1lU'.

IOr.· José Medeiros Vieira I
- -

- -

= ADVOGADO

�==:::-Rua 13 de Ma�o. n.o 16 _

Caixa Postal 150 - Fone 245

PAltA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DAS

Molestias DE OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e GARGANTA

TOIIo o seu In.<;;trumental foi Recentemente
A!lquiriclo e Importado da Sulca

Alemanha e Amertea do
Norté.

.

JARDIM BLUÍ\mNAU
.

PARTOS - PARTO SEM DOR - GRAVIDEZ E
.

-- COMPLICAÇõES --
SERVIÇQ.S PR'E'�NATAL. .. .

CONSULTAS ltIE'DICAS DIA.'RIAS - 9 .:_ 11 HORASEste Instituto Especia(�a{lo está Magniiicl\
mente Monta.do e Instalado com a. mais
Moderna Aparelhagem para todo e

Qualquer 'I'ratamento da sua
.

especialidade

GABINETE DE RAIO X

APARELHO MODERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA. Senbo�a, não se preocupeu.

Gabinete de Fisioferapia
BISTURI ELETRICO (para operações sem

,

sangue)

use

-

-
-
-

-

-

ONDAS-CURTAS (Ultl'aterm Siemens
modelo 52).

-
-

-
-
-

INFRA-VERl\'1ELlIO
AEROSOL (Aparelho in-

gIez 11ara llebulisa�ão no tratamento das sinu
sintes sem olleração). Electrocoagulaçiio.

Diafanoscopia etc.

-
-
-
-

__0**.*_

Gabinete de Refracão
•

PARA EXAl\'IE DOS OLHOS
(EQUIPO-BAlJSClI-LOMB)

PARA RECEITAS DE OCULOS E
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES RECEI•.
TADAS C/VERTO

lUETRIA.

Gabinete de Traumatologia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTAD.OS DE OLHOS - EXECUTA PERI
CIAS - CONFECCIONA LAUDOS E DES�IAS.

cAnASl�lULADORES.
.

poderoso anti<;séprlco e dcsodoríZil!1'fC.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r-Iirn

ta e
COS'.rA REGO

RIO, 18 -- o Banco do Bra
;1l at redita-se, amparou o al
godão: h1HS vai concorrer 13:1-
ca desamparar outrus coisas.
Pratícamente, eh: (: propríe

�:íIlO de qUHI'V toda a safra
lll'otlo{"il':! do ano om curso,
,:t HUi) GaJ"'ç o ql1.�' Ia zcr dela
porque a comprou acima dos

eorremss. Pr oeur anda

sustentai- o preço 1-111 favor
dos produtores. assim fugindo
às ccudlções do mercado, �i.

conter er-Ihe-á mais tarde u

IlIH destas duas calarnídadcs:
ou empregará mais dinheiro
para t'()J111jr2.1' H futura safra.
sem perspectivas de poder es

,·O.i! a !la!'l.1 atual, ou, pela
I etençáo de ambas, imporá ii
índustría algo-

fli�- 5
" dào caro, de cujos ônus ela <:ê

cobrírá aumentando a seu

licrni, o preço dos te-Idos.
I E"b própria atitude avcn
.

turosa, al iás, não lhe será n:r-
...."it!::t.:� neles fatos.

-

O Iato nrinr:ipal (� fr�2. rir, ..

-f';_111<:'ndo ele embor 1 O mer-

-ado, :"':i sempre algodão ofe-
';�;do a nreco 111 •• ls baix.i,
"j" Bolsa -de l\��r(,é)�ori�� de
São Paulo, o lino

.-� ..... rC" rii·lC'.! .�!,,4.""1 1, en� �Q I

• ,..
Vai' C.tII consideracão O 1110('r;

{_"iC nx-s mas �:::)OS O 1l1Íci.) do ";:J'!

(c"",.( .. " r,;> :!. >lo pga., !ura B)
C01ilO de vende o p� oduto às

I fiações. Vende-os =rn "lotes
�Oll·ido�;". ::;::1 lotes, quer isso

f r: G U R O f dizer. onde entram varios ti·
.l r.: .)! ')0.: de Iíbra. Não é irrdisnen-

B O
savel ser industrial de teci-

A V 1ST li! dos �'<lra saber que as fíacões

.
•

não são eclctlcas. O fio requer
�!

"1l1 det21'minado tipo de fibra.

__

., Obrigados a ccmurar a mate-

1�������.����.�t;�.1..t�':�.it������.!.i!"�;�ti-!i�.i�����!��.i��������;!fI';·.·�:';·""·A""··.c..
..�

��"if�
•

�� ria-prima om '.1,.,+0" �,'rridos",
"devem depois separar-

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCiO DE SANTA (ATARINA l. ����;:��If;;fe�s pagara�'���iei��
_ THatriz: I T A J A r ço novo que lhes agrava o

CUS!O de produção, não só em
razao deste encargo. mas tam
bem purque haverão de pro

;�ura� desfazer-se dos tipos
inferlo rcs, forçosamente COii1

prejuízo.
E não é tudo.

I
Recebendo a ve-rdadeira

mistura de algodão aue o

Banco lhes vende, as í'iacôes
compram no escuro, Em cada

� lote �xistirá sempr e lima pro

� porçao maior ou menos de t i-

i
':lOS aproveltavots. Corno, nos-

C-
tas condições. estabelecer UlO,
;1ano de custo': Ad . .:]uil'ir al
�odã-o por' tal sistema valo por
ccmprai- bilhetes de loter-Ia.

'i O Banco do Bl'?' 'I. 5[\['0"-

I., rendo os aflitos. ;:'s'u ü.iv::z
bom �Htel1cjona(io qUR.nrlo ola-

C!i;
ICOl".. e l u.i na 2 a !-J6'lb, lei r:.."'! C J

r,. ! --:---...,.---'---------
6! I i
L
, I

Fundado em 23 tle Fevereiro"de 1935 Endereço Teleg '�INCO"

Capital Integralizado _. '"
" •

Fundo de reserva Ieg al e outras -eservas

c-s
CrS

22.5110 000,00
27 .500 000,00

'I'otal do não. ex�gível .. . . CrS 50. ono. 000,00
AGENCIAS E ESCRITORIO,S NAS PRINCIPAIS PRAÇ \.8 DO ES

TADO DE SANrrA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO :E CURITIBA
Taxas de Depó-Jitos

4,1/2%
4%

DEPO'SITOS A PRAZO FIX(J
Prazo mínimo de fi mêses 5.112%
Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Dli.:PO·SlTOS DE AV"'4S0 PRE'VIO
í\ \'1;';0 de 60 días 4%
1� .. JSO de �O dias 4, 112%

2%

5%
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Assim disse aos trigos d'oiro,
Em Portugal, mês de Junho,
Quando o Sol bradava às gentes:

"A' ceifa! E alma no punho ! u

VAMOS, pelá
vez, dedicar uma palavras,
dar umas sugestões, falar,
enfim, do ;.'lrranJo de deno
minaremos "o canto da mu
deu". Nem 'semnre f facíl �-�-_.�'---
f""�"O; ';:'';G�,�n ,...,,-.'L.,

....

.r� .... est ,. I
:

ecnsegun ",,:,�<4 ' ••••• t::.:l ruo D

O '*""i
t Dlocal {l�J��:: ::1.�;: pl�Jporcio.-' .

Van o a
"""1'1""'" <,,,,.,-. .- ri" .�n n ,-1""',--"'" , " .

t": .....

v.,.;. J.4 ..... ..I.�"",.�;; ..... 'f.� t..; .. !...:..: _� ....._Ju ... ;:;. l ttcas n1U.ltO lJessoa:::s e rlor o; a
03."3 <, 'lndiga<; cotícüanas:
uma 110:! arrurnacâo, ou

I:,2!�'�!", urna }�aa :'üloca<;�or:�'�� P-t':' :... t�n1Cl*�C·(':; � if' 111U31-
C[�. oianc, radío e vitrola.
pcrquc é'),CS tem caracterís-

QUARTA PA.'GINA
�

unmllfflnmnnmnnlflllUllInllmlfllllílliUlílllUlllIlUUI!1 !III! II! !t!! I •-
�

5V"d' S
� �.ªi 'I' a OCifi 1!i�'� I; 5=. ��""1!>i =.::' � e...�,. �

=
5- Q.1r �-

s:-
-

;;mmmlmmÍlIllUlI Im!imHmm:fm!!�

Do meu
AS PAPOILAS ANDORlNIL'l..!';

(Crpyright dos. D. A. - Sucursal de PO!'�íJ;;Ui)
"ii Ii !:---------! j

I O' papo ilas dos trigais,

li
, Que lembrais no chão em flor?
- "Suor de Sangue bendito,
Na fronte do cavador".

I
I
I
I'
I
I

I
I'

O' papoi1as, campainhas,
Quem chamais, neste braseiro,
D� Luz e cor? - "Nós chamamos
A alegria do ceifeiro".

O' papo ilas, que sois vós,
Entre pendões, áureas varas?
- "Somos opas do Santissimo.
Na Procissão das Seara:;:".

O' papoilas, Janternlnhas.
O que estais a alumiar?
- "Pão d03 homens, que bem
Vir a ser o Pão do Altar".

x x x

Agora. Aqui, velho outono
Quando, além, há rnoço abril ...
- Papoilas, por onde andais? !
- "Mudamos :para o Brasil" ! !

;
i

Antonio Corrêa D'Oliveim, i
li :l

(0111 a .�l'r.hol'inl1a ;)J,.,' a FI,)!' �

LO, filha '.la ara. ,jr.;"d.ra .t\': .......
ra Fidelis, 'e
- do sr. Jordq'i:w .':>tdr, "

Amorim, runcloui, J pú'» __

-

nesta cOlnuna, com � sonhor.n: .

'�aria da Silva, filha do sr. Jo
sê Manoel da Silva e

.,.01. ua clllva.
.11_ ;..�mpatica su1ução,
s"Ú". �iao se possa

..uspÔl' fie uma rH�l'ede>
_ twüda encostand., o

às costas de um

I
II II
4NIVERSA'RIOS:

FAZEM ANOS HOJE'

c' ,Ai. '",�H ,I.):
Reulízar-se-ão, lloj':!: 1.0 Cu :',
ue aegistro Civil, desta cio

- o jovem Jair, "lho do "r

Argémíro Carvalho, conceítuaLi
fllncitmário da rírma Rodolf
Kander, 'desta ciú:ule;
- o meníno Ortanco, fIho d'

sr. Del, rio :Mut'!l.'·'l. .esidl:nte
emLontras;
- a senhorinha H�,ma í ..s

(;3.r10, da sociedade lccal;
-_ o B1·. L�'o.LoJ ..t.\.&) l;!�(e, re��l�(,ll

tl' nesta cidade;
- a sra. Ilka l\la':b d<, Si,

uue.ra. esposa do sr, Vllalmor�
P S queira;
- o "r Manoel Antonio Bac·

ci, residente em Rio "0 Sul.

- o feliz advento d:: uma ;...
•.
,

.......... criança do s�;::'} remtn.u
ccorrido dia 18 .{lo :11Lmte c!:i
:.�. �eC'c;áo de 1\1.1.. -

"a ;ade

Hospital '·Sant� :�a -"1"
�"vo da ategr"a q 13 � e.na

lar do sr. Clodoa.1,1 t. ,;'C\.

rõníca Friesweill'!r.
- Esta. em re.,t..l.3 ür-sde

j"a ::0 rlo corre 1. f:! -: "'�:l, co.'
nascímento

'

...h} UHI:\. ínccrcss .

aJenrna, O lar ·10 -, 1.•• /�!V�9 ...·O

Souza e sra. Hilth, .'\r{'!'f.nm: d<.!
r

1. .. que a hipcrtensã'J
"rterial, só nos Estado3
Unidos, causa a morte de
cêrca de mil pessoas por
dia,
2, ., aue o níquel c �l

bisrhuto -tem amb�s a pro
priedade especial de au

mentar de volume quando
se esfriam.
3. .. que, na nalia, po

dé-se reconhecer a que
região pertencem as mu

lheres do campo pelo ta
manho de seus brincos,
pois, quanto mais para o

sul, maiores são esses ador-

ial
I

tI!lI quarto • dê! x-cara
n.utl.o d,· mayonnaise

I
3 colheres

Combinar
r;/H) "c'i se a !;-'['Jl'2. pensa Fazer de 4

cLt nH;:::�nl� .manciru :iUC Clt.
.__---.1'1'1,"" o f,lto é UHe. 11':, minha SiiLAo.a v'::; r".:"�5UNTO

PAI 'VIAS f'nUZAD:itopuuan, duruntc C�, dias d'; Uma xíc ...ra de �'restlnfo i.A t;K li,,)
I calor só dcveriamus adotar cozido bem picado

I almoces bem leves. que sao Duas c(}JhQr�'s (1.1s de sops
nào sÓmer;l? n'llilo lllelhoreq de COn",el'Vél doce

I ílara ,} �aUClC como tambem
I

Duns colheres das ele chúRua 15 de No' embro. N,o 6.. ,·
. �"", is as:.;l'udáv('is. Aliú;;, creiu de suco de conserva doce�----_·_---·---l que esies �11mot'o" 1;ovcs vii'} I Meia collter das de chá de

R I: ( E I T A (' !l'l.Iit;) bell1 duranic todo D

I
mostarda preparad!1I: J ano. Uma elas vantagens de';- Duas colheres das de chá

CROQUETE;;; D,':! se tiDO de almo(:o ". que os de mulho de maY0unaise.
GALli"l'H..4.. pratõs podem ser preparados Coml::inar os ingredientes.

Não joO'ue for"" riS :,obra.; d. com antecedcncia ü g\lurda- Fazer etC 4 a ti !lratoF..
".lLnha. ;0 alm0ço, .\I,IC\'ci:,'�·,I" I

dos no refrigerador, pronto� Se a _leitor.a .
possuÍr ,uma 7-

para pl:Cpal·tll' .lm 1'::,';0 mui:, p.�ra serem ::;(.:�·vido.:> ,lIO "l'�- tOl'.ra�ell·a ele�nca: .J??dera fa- --_ ..

comum, mas ci:!licio_;'l. �OlllO S3.f tllO de buffd., QUdndo_;!e ze.l amda. o "egllllll...! sand- �
!- ...:.

(IS cruquetes. tra1a de 1'1iZ:"1" uma refelçao \vlche.
INGREDIENTIG8: :':: de J.:1C� "o ar livre. hasta n�tirar 3S

n. de maionetie; 1 :�!c·lra de ré' b:.ll1dcíjas do refrige�'ador c SANDWICHE DE MOLUS- 'C.
linha dC.5fíada; dua3 .,olheres tI, servi-las. COS
sopa de cebola pic�r:.,; uma �l Para essas refeições ligeiras,

I
Uma xícara de lagosta,

tada. de sal, p:menta. "" go�' U' a leitora poderá preparar san- camarão ou carangueijo,
e. farinha. d� rasc::!.. dwiches, saladas, U111a bebida frescos ou em conserva,.

:NIANEIRA DE f"j\;,ER: refrigerante, como café ge- Um quarto de xícara de
Misture a ma'on'� HJ, us temne' lado, .Dor exenl!)lo, e a sobrc- <;lucijo lc:1ado ;.1'0"'. e o miolo de l);til (' allHSS<.! messa favorita. Enfeita a ban-

.

Um quru to de .x.cala
.lmn com um garfa, .I,mte a �." deija do reffigerador com molho de rnayonnmsc..

,

lir.lla de"fiada (lla,)�nd,l na 11:'\' uickles, aZE'ítonas. rodelas de Duas COI!:lCl'c;S _das de cha
nos. CjUill:::' d,� mo(;r ,,(t. 'ru -ica me êenoura, etc. E tonlU o cui' de; suco de lIma0.

,4 ... que a maior planta lho,'). '.rOI'n"! a I1ldx.ar tul';, dado de manter tampado ca- 1 � de colher de ch� de sal.
marinha Que eX!s-te no muito hem. l"orme �'c. croq" da prato, tal COl?O uma sala- MIstura-se o camarao. ou. �:-

es no feitio qUe '.�l"-f'r, pa" e da dr> neixe ate que ele es- lagosta com os outros lugt,C
1 M'i ')mundo é uma alga gigan- na fal':nha de -.rJ;.l, arr..tli·e t' 'p+l'-onto 'para "er servido clientes. Coloca-se a l'llÍshu:a - alUI ero; amassa. -

eJ1a, _. ,�t' aI' em qL'atro fatias de pão e
- Eternidade; antiga moedatesça, chamada NEREOCY- !,um. taboleh'o ··ort',t'r·, .om. ;ln,· ara exnenffien ar, ers -'

I
.

1 3 ,F" "'-TIS, que cresce no Pacífico peI imp"l'meavei. .. 1·..." para guma"- :reeÊ:itas fornec:das pc· colocam-se, 901' cima as :res- ��clo(a i) 4" wur,a dg�omda!ôsar em forno qU';_ln cerca (�il 10 Instituto de Economia Do- t,antes fatias de !)ão. Àquega rIca. � .. -, arH! a e �Sul, chegando a ter, den-
2J minutos ou :lté r,U'1 fiq1."�m méstica da General Elcctric' a torradeira automá�jca para nef�hta í:m{brll�o graxo't notro dágua, uma altura bem cozidos. snndwiche. usando grelhas da -.�eme an é; a rava, ou ra

aproximada de 100 me- �ALAnA DE G.I\I,INHil. "wafílc", na posição media- COIsa. - 13 Múrrer; manta. 7
-

-'
.

...;..._ - Cheguei; .despencar., 8 --tros. Dr. Aires Gone,alves u��_,�D�l'cPaEl:;x{�l� g,alinha ou
PREGO Cr$. 155,06 Produzirei. 9 - Vento; nome5 Que a Inglaterra ,. '" +� • •• i\('�ENCIA CURITillA de mulher, 10 - Camno cul-"

. ,.
-

.

d
- ADVOGADO - Dcix.e cozido.

fivado; discursar.
�

possue a honra de ter si o Uesldencla e escritório: I trma ier.,;-u !lal'tc de uma x.i-
a primeira nação do mun- - Bl..UMENAU - cara de cenoura picada
do Que se ocupou com o !(na BrrulIlU&. 95 • .,(!ou,,: 1472. Um pouco dp pim�uta

Pb��-:;i:i� ���-si;r:;t��:f:� CINE BUSCH\I ,Uü.!f!·- (lUARTA-FElRA ,às 8 HORASceram as primeiras socie-
.

�

I nF'1'fV HlT'.rT·ON, VWTOR M.ATUl1E e WILLfAMdades de proteção aos ani�

1""�-'H1CWf
fin: "-

mais, HOJE - Q\' ,\:l'f,,'J.-FEHL'. i,5 tl fHH�Y::i �- Ho<rr� l.t:l ..,...� V,; f'6... que, nos Estados .1. l>!:mDq ,1 ...EiU.l.LL Df; PU:.Si..1CU: t'L'l'i:\'l.l'o. I'; D.KliJ. W j"'-4Sa .1vad NIT""A ..,. ", . .,.', "'C, H(' iH�10" "'n'\l ,,"'r'f." 1'0 CeI'l]FM:\ I.Uni os, os cravos e rosa;:; ..... l,,�=""Lt:H;' -' v . .t". >L "+ .... - .. , --' J "-"

'1'
A lltulhcrz:lllla qUt'l'Íll, "eartaz", ., l':Ias, de qlU,colhidas nos grandes cen- Iln I.

�..

'1;1 to!!! L!<hn' .com ":.:-ansé'iets". nas horas vagas, era seu
t d fI' ltura Sãí'

(
� ::;.r;CJ� .;".;: j11ín.t!' faV01'Üv ...ros e oncu

.

J
.. 'i,'''_' _"..._ .:;:.,'''''0

Vejam !l que ;rcontece (ju::md<T uma loura .c'fiu-riu" étransport.:ados para N�\� í ,\ Mt""HER. !Ni���<.t'Fj':CH·j'.�) acusada àe roubar nta.ridos alheios .. _ P;tra ela, represlm-Iorque em vagão

rrígOTlÜ-1
com LA.u!.�r;··;CE C'LIV Vi.' 'GIl1'-,; FnST :'THF) '-- tar "Hamlet" era <lufé lleqllcno, , .

coso e aue é por essa razão (;'EORGE SA:·... r1ERS - ,TUnm:r r�.[� D�l�;'_;O;':.
. _ E:x:plu�íva e inflamavel, ela el'a um verdadeiro, -

1- --:..'1 -� ]V[f:-�.;nH) dtl d]f�1} l�_t:llU1J� 1!!1 VJ�:,;··-·,: �t rn_":_r_.d·1 •• (l 1\8,1) ciio :uubtll:tllt�· ...que, naque a Claau€', seUl-
COllcordou erú ser subsUtuid& 110 1<:1' ql:�' :ú,!".: S('t1,. '" "RE- � "B .R A S A V i V A"pre se encontram nos :mer-! BECN' fi e:,;:.w:'ss::i�) ltláxim�' da (·;nCl1f·1nI:,1'011n, ! C?nll1leüni: o t1�!)gra1'l1a. :if)l'llais e colrt'v]'ementoscanos flores incol"apar:;rvel- � ACOlüp. Compi. J.\'aci"!l:�! (; '-:l'Jn I� m:ns a coutmuaflw do SerIado: "SERVI\-� SEüRE'.rO"mentI::;! frescas. 1 PrEços de coÜuu:.e P.re!;'o;:; de·co.:;tume.

EXPit-;::;SSO
nr.Ul\lENAU-CU!Wl'l:i;:'\

fa a

End. �releg.: "L!1\IOUSINES"
AGENCL-'\ ELU;;IEl."AU

Rua 15 de Novembro N.o 313

:FONE,lIlO'Z
PREÇO Cr$. 155,00
AGlii:NCIA CURITIBA
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Esportivo Olímpico ce idat
u: Palmeiras
s à .flanterna'

de Caxias

lesE não se e!que� ...·'!!!

,"_"
PEÇAS E ACESSOltIOS, RAD.IOS NOVOS
SERVIÇO RAPlDO POR Pl"tEÇO ltIO'DICO

Rua 7 de Setembro. 4 4 ,
"-�

PARA O CONCERTO DO-SEU RP--DIO 80' A o.FrCIN�o\

'R I E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUHOPE'AS.

DR. HERMANI SENRA DE OLIVEIRA
- Dtllloniaao pela Unf\'�rsld..de do Rio 4e .JaDel�.
CUnfca -Geral - Operações - Doença. dai CrlaIlçu. CUnfea
eJpecIallzada de Beíihora. e_partQ••.

Atende chamados' a qualquer hol'll
110NSUL't'O'RIO E RESIDENCIA:'Rua' l� de Novembro, 1313.

L
'

quer margem de dúvida quanto

I
�l sua justiça' :' ·1:id..,

, Jogando reforçado 'ele Renor r

Melreles, o prim�íro ex-defc'n:'

do Paysandú, c o segundo anti-
: go ponteiro do' Figue'rense, o

Marcltío Dias viveu um de seus

VENDA DESTE DIARIO
,NA ENGRAXA'l'ARIA

PONTO CHIC

li g-randes dias, fazendc vibrar sua

entusiasta torcida, ,que há tem

I pos esperava POI' úm fü:to àess"
!

I
marca.

J Os! tentos '..lo nua.dr-a rubro
'mil ffll'am assínalados por Va

niIdo 2, Po�('(' e SChoenau, de

veu.so-se registrar, como fato

curioso, a fOI'l')laÇ§;í:O do trio fi-

I
na) marcili!l!rl. composto de três

rmãus: Dedu. (arqueiro), Renor

i,:mglkir'o tlir',:iloí e .Iair t za-

0--°0 I�-Oa-oO-4o-0x-'-O-OYOa °s�-tOoO-yO eO t;-d-�-e-!l°-- '41 n;�tpe;.�,:,:,7a:{(jl·;O·��,i,��I;::�1;�US ;;:':;�:n�'��=
go lr _ na, v.izinha ('�da/Je

ma.ritímn, é 'de se aeI'2ditur que
Ainda desta re.ta não eonsc- .. seguir·/ 6; ccnsr ltui �Õe:.1: Uuiãc :

o certame da L. I�D. dcst.a ano

guíu o Un'ão colher sua sr';:;U1<-1 Curt; Ingo e Dorinsr-, Lu iz Ar-au- dcvei-â cnus.u- sensação, por
da. vitoria no atual cerramo ...la jo e T'-.�{1; H�inz, Chico, l�.. vel no quanto todos O,S ccnccri entes es-

2.a divisão, empatando com a
.Alvf n e Albano. \1'. Ver-de : \;1-

t ão coloc��(1q Cd! i"CI"Td'l suas

S. D. Vasto v""�rde por -1 tentos. nott í, l\fOl·('ttt--.. e Neil �1.;1; I�;-�l)st, l·(·J1r(�Qllt:-t<,:.;\'-,.'·
Sem dúvida, um resultado ju-s- Osvaldo e Valdoma r: Can.rurú,

to para. a;; dua.s equipes. {lUI. Tobias, Vn.ldh-, ]i,f:I!1� e Cl�iCO. -�-�_.-:--�-=----"_.
__ . ---------

disputaram o:; noventa nrínutcs I RENDA: Passou pela bilh,': cria I tiegO(:!aCft�� {l.t1'�e Avai
da. peleja com todo at'Jor. apre- I n imnor LL'.!lC',l de r'r� 1 :;"1 :,i I C Jl' "" s

,1� - 'r - .I<AJ. p. ,J.. I:'l fi
f' j;.:�Lf' Ul.�� c:' k'>.j,sentando um fU�e�!�I bonito. '", 1 A �!I'bitl',!gem ,,,tl'\"} '1 �',J'go

I;i • L"'!k !l,.�.: �;!i,,;j �1'enaUX
vístoso, A fase Iniclal terminou do sr. Al'll',1'JO iSil�'a, com traça

.

'

,

com o marcadoi- assinalando 1 atuação. Deixou de assinalar
SCf�",Ul!dv apu rou l�{]';'::a repor-

lento' para. cada bando, na :;8- uma lJ.ena máxima contra o Vas-
tag-cI,ol, o Aç"i' ii', Flot'ia11>ipolis
entrou ('H1 11 ep;uC�n�üt..)S C'Jll1. o

}'t_ tl�ticc CavIos Renaux

caiuva sagrou-se eampeão,
triunfando pelo scére de 2 �
0, tendo ambos os goals "ido

gunda fase, o Vasto deu mos- to Vez-de, c corno TCCOlllp"n.;:a,

Comenta-se nos n.eíos espor-
t.ras de povsuír uma equipe me alguns jogadores do Vasto. nu ..

evos 'de Santa Catarina que o lhor armada, consegulndo a:..au-, ma atitude 110UCO rcconio.ulá

para- tajar-se 110 marca'doi- com 2 ho- I vel tentaram a""'�"l',· o aní ')('01-J t ....... � ._A c,.. � '_�jJ t. .... t •

a este' nitos tentos aos 10 e 19 m inu- i alegando t?]" o mesmo prorroga
Estado um emíssárto, para con- tos. Com essa vantagem, os \'i-I do a part ídn '_'.'llJ (ll�e ; h'':SS0
tratar do;s grandes valqres do sitantes recuaram, proCUI':lUc!V I descontos,

garantir a vitória" mas os 10-'
Ef<"'I'c!'clI - H'ul.deinit,

de que nacla
. ,cais, valendo-'.3e do s·2u n:elÍ1ol' SCHCW·EDEIl.

conseguirá o campeonissimo, pe..
preparo físico, tiveram forças_

.. ��<�-' ,lo, menos co:m referêncIa. ao il1-
__

::�_.-

suficientes pU.ra, nos minutos, T'
s--der do Olimpico" que está bus-

finais da. pugna, emprN;llder � \f P J\ ;: q', f Otante satisfeito em seu atual ! A. K a. J; J
Olube.

uma vigorosa reação, reação es-

te. bastante atrazada, pois so

mcntê nos últimos minuto'.3 con

quistaram, os goals do empate.
Tivessem os rapazes do União se

,

lembrado mais cede, e niio fos-!
se a segurança com atuou!1 dl;!

D0mingo viudourJ vai ser fesa do Vasto, teriam os rubro,

dado o tiro de partida do cer- ver'desl sófrído ma's um re....és.

floríanopolitano, mar- Movimentação do placard:

'cl!-ndo a tabela elaborada pela Valdir aos 15 minutos para °

Fedl!-raçã f) Catarinense de Fu- Vasto;e Albano aos 19 minutos

�::�:�� ,;::��:: ;:::�;�i;;:�:::��:;.::'�� I Gm"uar·�ny ·'FiiWurtW577te-b-o'l' 'C'lubeqUenos clubes, acredIta-se TobIas aos 3. Maas aos lO e { li ..,:.

que os atleticanos serão adver- Valdir aos 19 para, o Va;3to;
_
..

_'

sários difíceis para o alvi-l1e�· Heinz aos 6" Luiz ao�' 44. e eh '-1 Solicito:!-ilOS a díreç'ão do :::<1 próxima,: às, 20 horas, no

grb, que este ano mostra-se' co aos 44 n1mutos e melO }lara

I
Guaral1Y .r. C., divulgassemos Bar Guarany., 8&0 eles os a-

disposto a -cumprir grandes ú União. os nomes do,s jogadores qUi} baixo relaeiouacl-q-s:
performances. ' Os quadros jogaram com a:; deverão comparecer" Sa. fei-

t'rei uat;ft0' de U1U embate

:.!.ll1ÍSlO:::;O Plltl"t:' ambos, no pró-
xlmo dia ü de agosto, à noite.
Vê-SI', pOI' aí, qu" os Iloriall�

!JoLt3.no.� t�atQü CDU} ·'vont.a.de de
;-("vidm" hqucle." incriveis 10x1
que sofl'el'am em Brusque, ha

dois,mêses.

li RUSQUENSE
-_- DE

VECOn & (IA. UDA.
LINHA DE ONIBUS ENTRE:

BRUSQUE - BLUl'fIENAU, - FLOR-IANO'POLIS
- ITAJAI' - TIGIPIO' -_ JOINVILE - TIJUCAS

E VARGEDO ;
.

SERVIÇO DE PASSAGEIROS, ENCOl\-IENDAS CAR-
GAS ETC.

'

---x---
,

POSTO E OFICINA DE CONSER'l'OS
Avenida Lauro lHueller, 60 - Telefone 45

BRUSQUE STA. CATARINA BRASa

. .Estado: ..

Dauiél Jos� ,dos. Santos; Ed·
g::ir Mueller; Hugo Schramm;
Nilton Ricardo; Oerd Schoé

nau; Romeu Kirsten; Nelson
ROllcnc da Silva; Mauricio

Ma�s:meiro; Arno Correa;Wil-
1y Keller; Osmar Galm; Er
nesto Dechampsi Mario Reü;
Joaé de Araujo; Raul Flores;
Irincu Haulino; Lourival !!'a

rias; Fritz Hal'unann; Nelson
Souza Ramos; ,\'ilson Olivei
ra; Rl.lhcns ,Vahldick; Jorck
Schadradk; El'der Sfacheék;
André Squza llamo;:; 3óão
Soares; �José BC1�toUi; João
F, ,Brand dos S;;,ntos; Wiro'
'l'rib($Si M'oli PIores; João
Rpgis e LllCio dI.' Ar'!1orirn •.

f;urso de Fofog-rafia
P -o R (O R R E S P o N D E N ( I A

J Ar V I U U M f O T O fi R A f ()

L
r

I
!

Atualmente a fotografia tornou-se ilUllrescilldiveI ('111 lodos os setores da
vida humana! PROPAGANDA DOCUMENTOS, :\RTI� ou simples :'l111adol"!s"
lUO! .

Não deixe passar est�. ocaSmo de decidir o seu· futuro.
O _homem de decisão rápida é o que vence 11a vida. Preencha o CUllon abaixo
c _remeta:�o llOje mesmo ao Curso de Fotogl'atia por Correspoud['nda

.

c.iixa Postal, 154' - RIO DO SUL - Sia. Catat'ina.

NOME: ....
ENDERECO:
CIDADE:' .•

';:-"6
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IL�
A

Católica
1:--------

.. e cada um de nós

"
A sra. l\'rü"'{�llig demais dê rê-

VAI REGRESSAR AO lal,ü' <J� "rillkiJ'OS entendímén-
HIO 11 COJ\HSI.-LiO tos tirlo� "(Hl! .::" autor-idades

UE FRONTEIR.\. brastleiras. e us bons fr-utos
,:r:on'!'O ALEGRE: 2_2 !IVlf'-1 que daí pensa colher, decla
idíonal) - A cormssao par- rou:
amentar (111'· se encunt ra em I "Como é grande a onda dl3
'orio Lucena lllVe"l;.,,1l1uO so- emígrução de deslocados de:
re UE eausas dos ;nddenü)<; guerra, termlncu, o Brasil a
a Ironten-a. :seguirá. amanhã, ,briu, novamente. suas portas
-ara IL'lI�lla13n3.. devendo rIJ- para o em ígrante alemão. O
trcssar :10 Rio clt, J:I;1<:'iro po s- : Brasil prefere dois tiuos de c
sívelmento sabsdo. )

migrantes: t'::cnh"o fildustL'ia!
----------.----�----------------�--------------

Frequentava Iugares
suspeites •

Segundo conseguiu apurar
a nossa reportagem. a refer i
da rnenc r ter-la sido aliciada e

End. Te!.: "T Y TI E S O L E S"

FILIAI_
CRICIUMA

Rua rUarernaI Deodoro s /n.o
Est. de Sta, Catarína

JOAÇABA

Av. Rlo Branco s /n.o
Est, de �'ta. Catarina

j, Justino

Malte, tD�ulo � Ferm�Dfo �eieeihHadns

Inicio da grande e famosa

IoS�. Presidt'nte: Acusurido c

reccblmento de seu Gfl' j,_.
'"i15� d· ;; do corren te ;

t"ndo �l h'nn:;erfcã"l ':'-

-:_fto n, 2� de autor i:� {'

de r (;e� hard Ncuferl , ; �1.� ,'. ,

liqUidação da
extensâo Chl !�rl\.l€ el (��l'ica 2.. �!.'.
to Cent.ra.l já rue d í

r :;i. por or:
cio, às EU1.i11'€ :-:.a� 1l,F'o:'-:n p ! ..,1.r
Snnta Ca.tnrina S. A.", dt13ila r

nSul Brasileira de Elptr!p dr!>
R. .A..

"
corn fi" 'e ern ..To;}1·�.. q(l

bem COUlO ao Exmo. Sr. G,:n:I C·

1"' '. !�H do' :r_.�:L.1.r.Q.
med id as [(ele

�
..�p.l:1all1

e::::!'-.'1 It·.lha qn"":<:l:(o qUfl
nô o eruont i-ou dohH-::íq cm

"

I
I

1--- �- -.--_.--_.. __

I ,,' Ft'rirl'll--, ESI)inhas, Man-
chas. Ulceras e Reumatls-

,
I'

IIi
I;!II

mo,

El.lXIR OE NOGUt;t;IRA
Grande Depurativo

do sangue
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