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I por-ter-es da írnpr-enaa. venezuela
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edro, prcJt1( leu o os os s-. s a os e J.Y unlclplOs a scrent .. �- di) acerca da am
meada do. sr. Aliornar Baleei- tados do Sul do Brasil, e prin- j rateados da seguinte fcrrna: _
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dr> esen a a ao proje o a ipa meu e . au o, que e o por cento proporciona -

_j" '1 l: .1' '. '." .' '.'., •

"Petr-obras", alterando o cri- Estado que contribuí para o mente ao consumo de com-
t.·l(tllu �.! PI!. \tf"_-_Il,[, ..n.l.,

léria de dístrtbuícão do Fun- Orçamento Geral da Republ i- bustrvel e lubr-ificante líqUi-ji --: Er:L.,'), p?r�1I111 ,,,-1111':" ll::d!l.

do Rodoviário Nacional, rc- ca JW seguinte proporção; em
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percutiu de maneira desfavo- c-s 19 3'"'? "',S8 3?0 40 em
1 do, �O por cento proporcro

I
mei-icano, o capnal .r'.gl,-", o ,õ:,_

_ ." ••• i o; ,-. , 1 t' 1
-

"0ravel em São Pnulo , A 01'0- 1950 o nosso Estado contrí-
lia men c a popu acao, e "- pita.l hola!�'-Iês Hplicnd:lfi na ex·'

posito do assunto, a 1'epôrta- buiu'com Cr$ 6.962.966.460,00. :por cen!? proporcionalmente plol'ação .di' Jl�trüle?: Ond:! ""-

gem do "Diário de S, Paulo" Ora, não é justo que t.enhamos a SUpel'l.ICle. rConclm na - fi p�", letra A)

f�l����:1t�áoC1:::���0����:(� l;�;�����a��fE::�é��!!� i IIIpadl1dO -�'010- sr-�B�rreto- rI1olo'--0retol' do D"partamento E�ta- tItUldo pelo pronllto da arre-: DU U II Udual de Estradas dê Rodagem daç-ão do imposto unico, 80- (
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"A alteruç-ão do sistema de dovmrlO. 40 por cento se des- ' I '" Uu
distribuição do Fundo Rodo- tinam à União e são aplica
viário Nacional, segundo a e- dos pelo Departamento Na-
menda· dç' dep. Aliomar Bu- cional de Estradas de Roda- RIO, 11 iMe:-!ti!Ü"�l1\ -- AI) r" l-!i�üLtl), o �l·. !],,":-"',',' p;!'!o

,gem e 60 por cento se desti- lermin:u' () Gsp2tá('ulo .no T.'.ül'o ;-:,:""'lh', i. 8�IÍ(b e "i"d:i ut'ún'o
num aos Estados 'e .Municípios. Mun' dral, u.ule-ônt"lfl, do 01"- ',;0 tpátl'O, o critieo musical do
De acordo com a lei 302, que i -'Jornul BI'.l:d", \) ma"sho '::'.:m-
regula, no momento, o assun- I zc .M:l'.>E:u·:mi. {) sr. Barreto Pin-
to, os 60 por cento destinados D"' D d I::iOS Estados e Munidpios são ISDOSIO G sr. nenuu es 1.?, qu.: cr'� ,mtifo :'{�I1CCS�l'''1U-

i )'10 das te1l1pí)J"aua.s l1rlcns {l 'llle
rateados da seguinte forma:- b d36 DOr cento proporcional- a a an. onar a I c.iW a�o '\'íu-:� 2fl"t"'-�fl r":;;

mente ao consumo de combu,<;- I ',conl;s:-;a?
artl.�tll:iL dú Lea.lro. '., ele

V'da pnbll"""a túl110U :1 !-l:i n �nt'nrg() dW.:i l'!"il-
tivel (' lubrificante liquido' 1 <)
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u governo do presidente Getu- de divisas". �a_o .da Petrobr:w: KA" a ,111"';;:1. ti,,: C_"1IMl .. l:u R. ',1.J"o de BarIH'J ,PI1.tG, Lu.U.ud11 t,,,. (' 1"

lio Vargas está empenhado Os demais delegados abar- - �,al11al'll Fí'dpral :lprovou, no l'easRun:Jr imR catl,�Il'n de l1°p'.:!ia· raeulo:, Cl·a.m [1'"-co,,. O .e ..>.::_ll.!:J,
em atingir este último· objeti- daram assuntos dOR SPllS 1'1:S- t:!la 2 do C01'l.·entp 1.In;H. en�f'n-I

do. Aml�ü;; do �-;r. Bl'rllm'dp",: :,m-I iO l';·"\'0e�.:lf: [<('Ia _rl1 ,I une <lo � ,.

VOo O sr. Gudin acrescentou pectivos países. ela quP al!'�'!'�l o l'l'Jlerl{) flxa- .l,ma :,::fUl'(;C'm-s(' Vim hW,llÍ'!;:ll'
I
B!1l'1'f,to j'mw �'"ta j'''j)i'r�t!t:n,J l

"jnda que o Congresso brasi- Operações com. o Brasil �o pela 1('1 .m:�, l?assando os

I
sua. :ll�tlld�, _

1 i'COtl]I:""'ü qUE ,_'PI! em lodos. os_ clI·',ulü's, rH'lnClpal-

leiro estuda um prujeto de no- lVléxlco, 11 (UP) __ o O sé- 60 por ('t'l1l0 de,;! u;ados aos proposllo e ll'I'êvügavel. j !lWlltc ;lJ·t!�j j('(" ..

vas taxas de 'cambio - "o que timo l'elatót·!o anual do Ban
:;-lgnifica o primt'iro passo pa- co Internacional, para a Re
ra a livre conversibilidade eonstruçiio e o Desenvolvi
monetária e a esse passo s(:- menta, após ter sido aprovado
guirão outros, conforme as pelo Conselho de Administra

circunstâJ;lcias o permItam". ção, foi npresentado hoje, pe
O sr. Manuel Noriega, dirl'- lo presidente do Banco, sr.

tor do Banco da Guatemala e Eug€ne Black, ao Conselho
_hert' da dEJegaç'ão de seu dos Governadores, durunte a

'Joís :.'ls reuniões conjuntas do- �sl'!embléia Geral Anual que
Fundo MOlletál'io Internacio � � realiza nesta capitaL
">'ll e Banco Internacjonal de O relatório comenta as ope
Reconstrução e Fomellto, dis- !'iH;ões do BlluCO durante o úl

timo exerCÍcio que .expirou :l

30 de junho dê.ste ano. Nesse
exercicio, o Bant:o concedt:tt
19 empréstimos a 16 _pa íscs,
num montante equivalente a

293.600,000 dólares. O total
dos empréstimos do BUllCO
desde seu inicio, se eleva pre
sentemente a 1.412,000.000 de
dólares, tendo sido beneficia
dos 29 países. Duzentos e cin
quenta projetos diferentes fo-

Iram postos em execuf'ão gl·f.!
cus a esse concurso financei
<Conclui na 2a. pág. letra H)

II PrejUdicará os Estados do Sul d
I àlt�ração do Fundo Rodoviario i

SAO PAULO RECEmmA' DE VOLTA MENOS o-s S6AOO. 000,00 - SERAO BENEFI-!
CIADOS, APENAS, OS ES1'ADOS ns PEQUENO CONSUMO E DE GRANDE AREA'

Brasil»

O TOTAL DE E.M:PRE�STIMOS JA' CONeEDIDOS AO BRA
ÇAO E DESENVOLVliUEN'1'O - LAFER ANUNCIA NOVAS
NO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇAO DO IUO c. DO S'(lL

to e por i;·Jo, no- refel'ilta c.0CU- Silo carta apenas teria o

me:n.tó
.

assumia inteira respGn. '2,- afamar a respon.sabilidae do Dr.
bilidaile. João CoU:n, sendo. eÚretunlo. 2

O orador Edá a carta. CCD..:;'j'o- parteadv Pi"}o�, '"eputa1os En�di·
ra gatisfatorim, os -ite�<J ond" to- ;no Ribai.l'o Viana. os qua:s Je

do o assunto ó ventilado e cem- monstra.m que os tratores
clui lambem com a afirmaçã.o '"oe pertenciam ao goyeJ;no ;; sim a.�

que, nesse negocio, ,não "se pode Servíço de Fom�nto
envoh'�I' o titular da Ulencio·nada
·Secretaria.

Pede

raeio Lnler, lJrcsidt-nle do ConBe·

lho dos Governadores do Ban
co Intr.·rnacionaI, manteve on

tem conversações privadas, à
margPIn dos tl'abalh05 oficiais
da AS'lcmbléia Mondaria, com
o Si', John Snydcr, secretário
do Tesouro nos Estados Uni
dos, e com os membros da de
legação alemã.

O ministro' biasiiêü-o, 'êm
declarações feitas ao repre-
sentante da France Presse, as
sinalou que os delegados ale
mães haviam tratado de ques
t'Ões rel_tivas às trocas comer

ciais germano-brasileiras e de
diversos pontos agitados pelo
recente ingresso da Alemanha
Ocidental nos organismos de

Bretton Woods. O ministl'o re

cusou-se a dar maiores escla
recimentos quanto ao objeto
das conversações com os

de-,legados alemães, sendo ainda
mais discreto a respeito da suá

OSLO, 11 (UP) Mais de 160 em "vião p�ra a Europa, hoje, conferencia com o sr. John í
navios de oito nações do Tratado inespera4amente_ Depois de sua SnYdcr, limitando-;::e a dizer:
do Atl=tico Norte participarão partida, o Exército informou que "que se tratava de medidas;
dos exercídos da Europa Seten.- "inspecionará as forças norte-ame- da política geral dentro do

trlonal, de 13 ,_ 25 do corrente, se- rlcanas na Europa, assistirá às ma- i quadro da atual reunião".

gundo anunciou o almte. sil' Pil-; nobrns de outono das tropas e vi- 1
O re,Dresentante brasileiro,

trick Brind. Brind, comandante I sitará o quartel-general aliado em ; que pre'5idira,. CaIU autori�a
em chefe das forças aliadas na Eu- Paris". de, durante tres horas e mela,
ropa Setentrional, dirigirá as ma

nobras de terra, mar c ar que vi

sam pôr ii ,prova as defe�as do

mundo livre. Entre os navios alia

dcs hallcrá dêsde cour�ç:ldos, como
(l "'Wisconslll". dos EE. UU_ e ,)

"VanguQt'd", da Inglaterra, atá ca

t:a-nünus# Oito porL!i-fiviões llorte

americanos, canadenses c britànl-

Entendimentos ·privado
\H. Lafer com os ale

de'
--------�------------------���=-------------------�-----._---,----

MEXICO. II IUP) - o sr. 110-

FPOLIS.• 11 (A. M-'l'eurio)
o ueputado Enedino Ribeiro I)C,�

Jl')U a; tribuna na :"e"s5.0 �e OIlle�l'

da Assembléia Legislativa. P�!l"l
novos esclar2cimentos sobre O�,

tratores que vi.�ram do Mini'3te
úo da AgI'icultura destinados ao

fomento Agrícola.
Sobre o ass:u�to, o nobre, pa.\·'

lamentar leu uma carta recebida
do Dr. Afou-j::> Maria, Ca.rdooo d"l

a sesi':lo em qUE foi Hjll'('s(·n1a- la capi1al.
do. partiL-ulilI'lnentc, o 1'e];llo- lVlEXICO, 11 CUP) - De
riu anual do Banco, lerá no zoil0 na�'õés da América Lati
"wc'ek-end" Uln repOUSO bem ii" deL"idirmn ontenl apoiar
merecido_ na residenda d�

a-I �c,,�lLltal11['I��(! a c_riação da
• '-",.,.......- 'bO(' Jecladc .I! 11lHnCClra lnterna"

ti I cj"l1al. novo organismo de fi
nancÍam('nto proposto ultima
mente nelo Const>lho Econô
miL:o e -Social c atualmcnte
em estudo no seio do Banco
Internacional.

Chuvas torrendais
anolam o Texas

R.\H SAB,\_. Texas. 11 (üP,
I A s;;cu (tU, t:ausotl j)t"<!juizos de
! Illilhões .",! dólares do E,;wdü do
: Texa"j foi inte-nolllpida por u-

ma chuva torr.'nd:i.J. Agora, ;13

i turma" de dC-.3:\stl't' es\,ldnais fo

iram moh:Iizmla,; p:t.t"R tttelllh..r

à'5 vititn�l5 da inundaç:_io. POi8 o
.

nivel do rio San Saba subiu E'g

; pantos,arnente,
.

e I'stá pouco mais
.

Ue um metro abaixo do recürd

I de 1.908, quando o coração 0.0

SR. HORACIO LAFER Texas sofreu uma itrtur:d�ção �e-
micros oessoais em Cuernaca,; sastrosa. A chuva continua C'!.ln

pe"'qu'en; paraíso semi-tropical: do,. e as âguas 'sob�m cada \-ell

situado 11 75 quilometras des- ' maIS.

co,: participarão' das manohras.

fiTOS EM DE80TE

INICIATIVA MERITO'RI- ..

A�scultalldo e sentindo as grande;; necessidades rio povo fórmula ele levantaméuiú dr; fUlldos sug'el'ida pe!<f t:hefê d6

blumenauense e dllndo solução aos problemas transcendentais Exec.utivo municipal, de iru.titllir uma taxa adicional sobre os

que int.eressam a. coletividade, o prefeito
- Heremo Deeke .vem impostos para fazer l:),I!C à manutenção da Secretaría de As·

})rocurando. SHvir à sua terra e à sua gente })Ol' um.prISma sistenci:I Sodal, J150 foi r·xebida <com '-' mesmo agrado.
de justiça e alt-o senso de patriotismo, at.cll�endo !l_os lr:tpera- E' O}IOri!HUi friz<ll' Q_ue c comércio e a indústria locais es

tivos dos encargos de cnnsciencia p�rnlltc ii oplnlao publica, tão assob{'l'hadu:s ('um a cleIJl'cs!ião '�conômica atual, cuja cri

como nl:lndãtál'io e· rcspúnsá'\7cl pclos destinos do seu j}Ol·O. se tem J'en",�ido acc:üu,íUauum{e SC·bl·C a .-ida -comum e o (les-

n'9J' Dentro dos princípios une regem a acão 'Pl'ofícua e be- euvolvir.lI.uio da;; instituiçÕeS bitsiC;lS rio nosso !ll'ogréss{l, cir-
• -J_ d sr H"'rcl·ll·,. D"'ei.", -nouv'" .....r b"m Clll,st'.'.ncLls essas ainda acresricas pelo '1mlto de pesados im-

que os russo� consicleram um lago nemerl..... O seu go·ve:ruo, () '." .., ..' ...." .. �... - --

3O\'iétleo_ estudar e submeter ao poder legislativo municipal a criação lwstos, que incidem sobt'c as atividades comerciais e indus-
o;;

Insl>eção à Eurorla. da. Secretaría de ,Assis.tencia Social, .... isando com essa institui-
I
tl'iais.

Washington, 11 (UI' J - O ge'k- çio eliminar a situaçã.o constrangedora que dCllÔC c_ontra os

1ral :J, Lawlon Collins chefe do nossos fôros de civilização, (tuaI seja OI triste eSpetaculo de C<.1l111l.Jo. ll!:redihmos que a fón'm{a lnais racional para.

Exér�ito. seguiu I mendigos a Jlcl'ambular pelas l'uas da. cidade, aspécto depri- a insí.it.ukão· de uma taxa at1idcua1. !le...-e residh' unieamcu!",

Illlcnte que não ,,!:Glfdiz com o uiveI dê pl'Ogl'C$SO de lllume1l3U. 1 na incideiwia sobre (I iml)OS�o territorial urb�llo, ()u _:;eja i'lf'

A iniciativa. humanitária do governa.dor munieipal teve i bl'e os terreno� baldios, cujos l)rolll,jeí:irios: alem de n.a� CGg�·

a mais simpática repercussão em toda� as camadas sociais, () I truirem. recusam as ofertas de cumpra, VIsando negomos e:,

que permite afirm_ar o :'tcerto de uma 'ãecísã.o que virá, sobre- peculaÚvos e lucrativos cum a valorização _dêsses il??veis,
modo, derimir um- �os prOblemas que se constituía assunto Que a feliz e nobre inicíntiva do prefeIto Herclho Deck!.'

de constante- pre�(lupação dos poderes llÚblicos do mUlúcipio_ alcance o objetivo ml'rec.ido são os IiOSSCS melhores �o�os_e "5-

Conquanto seja louv:h'el o gésto do sr. Hercilio D�ke tamos certos q!.lC oS COl'al_'ões bem forl:.l.ados () pl'eshglarao n;t

sob o seu as!>écto hnmanístico, digno de todos os apláusos,:l SU�\ T,tlUllallha de redel1l;:!o social.
���--�--�--�----�----�--------�------�----
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EXt'RfHEN'i'E

As&lnatur!U�

ANUAIJ . . . • . • • • •• •• Cr$ 100,0.
SEl\'lESTItAL • • • . • • • • • " Cr$ �ô,j}O
N. AVULSO ••••.••••. , Cr$ 0.50

Sucursais: RIO: - ltua do OuvIdor n, 160 - Fone.
: 4;V1G34 e 13-7997. - SAO PAULO: - Rua" de
Abril n. 230 - .<1.0 andar - Fones: 4-82'7'7 e 4�41lU
D�LO HORIZONTE: - Rua Goiãs, 24. - PORTO A
LEGRE: - RUa João Montauri. 15. CURITIBA: -
Rua Dr. Murici, 70S - 2.0 andar - Sala 238. JOL'1·
"fLE! - Rua S. Pedro, 92.
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I Bolos Confeit(1d�s·'
= MODElOS ARTISnCOS, PARA CASAMENTOS1 ª
= ANIVERSA'RIOS, PRiMEIRA COMUNHÃO E
� BATIZADOS

.

fNFORMAtõES COM SRA. MOUER
I � Télefone, 1 �3 ..0 ..1. �
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roo No curso do meS1110 cxercí-
cío terminado em junho as

sornas desembolsadas pelo
Banco SCl elevaram a 134: mi
lhões de dólares, contra 77.600

no exercício precedente, O

conjunto das somas desernbol
sadas pelo Banco se eleva, até
agora. a 876.500.000 dólares.

IVai

Duto Viação Hasse
Atendendo ás necessidades e convenieneia dos Sl"S. passageIros,
a Aut<t ViaçãO' lIasse. acaba de estabelecer novo horarios dos
seus traItsportes coletivos, os quais já entraram em vigor e

que obedecerão ao s_eguinte:
PARTIDAS DE BLUl\IENAU: (diárIamente): 6 horas -

ônibus; � horas - onibus; 13,30 - onibus; 14,30 onlbus
(via, lbirama);

PARTlpAS :qE RIO DO SUL: (diáriamente) :) :$0
horas - ombus (VIa Iblrama); 9 horas - onibus; 12 h·"_
ras - onibus; 15 horas - onibus.

Informacões Ufeis
.

.

FAR1\IACIA DE
PLANTA0

Acha-se de plantão, de :3
a 14 do corrente, a F'ar
mácla Catarinensé, à rua

15 de Novembro, nr. 508.

TELEFONES MUlTO
CHAMADOS:

POLICIA •.

EOnlB;EIROS
1016

•. 1148

II OS·P I T A I S:
santa I:e:abel .. .. 1196
Santa Càtárlna .. 1133
:Municipál .. 1208

Assístencía Publica
A' dísposlção da popu

lação local, encontra-se no

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

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

qualquer 110ra do dia ou

da noite.

PONTOS DE
AUTOMOV .i!J.S:

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

e 1178
Rua B. Retiro ".oJ ,.,. 1111
-0%0-

Impostos a va�ar
NA FAZENDA

MU�ICIPAL

Durante este mês está
sendo cobrado o imposto
sobre Industrías e profis
sões - 2.0 semestre.

------,----�--�

'comercio,
B

Se há rivalida
de entre as areas do dol
Iar t� do esterlino, a luta
vai travar-se nessa face
tríplice das questões eCQ

nomicas: 0$ creditos para o

trabalho; lOS navios para o

transporte: as garantias
para o espírito de empresa.

O dollar é sem duvida
moeda forte, mas o ester
Iíno é, parece, moeda inte

'Iigente. O dollar dcmina;
o esterlino insinua-se- °
esterlino pode voltar a ser

�ü que o dnllar, apesar da

sua robustez, ainda não

:foi: moeda internacional.
-�- - ..... - --

(

to <:ulrari f-n! vigol' nn, data de

:'iUG> PUl;]ÍC:H;5.0".
li'ISCALIZAGAO E:,: TODO

'PERRITORIO NACIONAL
Com o aumento de> fiscais do

Ministério \10 Tt·ahalho. ces'.õ.:li·ão

:1.'7 dificuldades. de fiscalização
,lai': nOlTúr.S de proteção ao t1'a·

hulho, As flmções criadas 1Jelo

pr'e-'i'ente ·d'ecreto. si'l'ão distl'tr,n\

das peloS! diversos Estados e TC1'

ritorios que estão x.essêntindo da

falta. de p;'S.'ioal de fiscaliza<;1.o
Oe acordo com o seguinte despa
cho exarando pelo chefe dQ Ge>

VertlO na. exposição de moU'!OS

dv MinisUdo do 'Prabalho 'lup

acompanhou o present<:' decre-

to: •.

..AP1'ú\',-.do
J\_S \ra�3t; !tr��v(:.nl ser clistl'ibui
rl.n:3 <1(' modo a atender ao,;

I'cl'viços de fiscalização dn�

lds trabalhistas em todo o tn-

ritorio nacionnl",

mi.nado o julgado:m referida da vda moderna é tal que pou
Comissão. rEquer que o h\2.'nw fJuissimo tempo é l"l'sel'vado "

a ela seja encal1linha�_io. par3, "ú r2al convivencia dos conju_::cs
posteriormente vir a exame ('" :l\1arído e mulhel' vão sem!)!'c

Plenario, mais d�sabituando-t;,,, no ;.;a"a

A pr.osidencia concorda e o mento atual, ;,quela arte 1€ JilDet"

projeto é rrtirado da ordem do estar juntos que el;"3 conheCeram
dia. quandO noivos e to',iavia eS'1"ele,

ranl. Aos dias trascorridos nOF

bancos dos jardim!. a mão ni�

mão, sem, não dizemos o téüio,
nlaÍs nem nle�"'nl0 a sOlnbrat a

suspeita, o perigo do tédio. cor

r:,sponde hoje o tC1TOl" de 'cl�vcl"
transcort"el' uma noite ,;;;ós. não
tanto eul casa, onde o aspecto
familiar das coisas e a. lista dos
hábitos costituem um robusto
corretivo. quando fora dO). ca-

E

LaxaUvo
..nU-ideio
contra aa

..%lu. Açlo

.uve e dura·
iloura. Sem
.abor e nllo
adltrill-,ente.

dias publícaremos
(las comemornqões.

o pr:ogr"n13

u. ,nodulo do

UI. liCOR DE CACAU xaVlfR S/A

Fraqueza Em Geral
VINHO CREOSOTADO

Silveira

Recusaram os bancários
ii proposta dos patrões
RIO. 11 (Meridional) - D;:lllt:;

da recusa do;; bancários de :�'-.Ai
tal' a proposta. 'dos empregadol'es
<1Ualnto ao aumento de vini<J
cinco por cento, o pr·2E.ldente elo
dindicato elO'i; !Jancos, sr. LtLZ.

Migeliora, declarou, que a c';1ti
àade dos· ·"mprega'Jores voll ai'ia
à proposta. anterior, isto é, a l'e

tiraellL da proposta. de vint" ., (';n
":0 por cento para insistir no aU

mento, na base do aumento do I
custo de vrda do biênio 1. ');i1-
1.952.

5a,

G

Na ·ordem 'dQ .dia., foi a.llrecia·
do. o pl'ójeto de fel do sr, étepu
tado Olívio Nobi'ega. que. re;lln
a apo�entadoria dos

.

rios da. :rustiça.
O ',l�put.,do Francisco Ma:3ca,

I'enhas defendeu seu pai·cce,· da·

do na Comissão de Finanr:as,
onde conclui pela incoru;t itucio

nalidade 'da lei. COIllO- tal par;,,:er
nãó tenha sido devidamente exa-

Um numero incr::vel de casai,;
desaprendem o prazer de ir, por
exemplo, 'dançar sós. Os maridos
são, tomados pelo terl'Ol' cl� não
saber o que dizer, de ter· de �lall

çar só com a c'sposa, ·,]111 uma

.palavra, entediam-se.

limnilllmmnmmulÍnmtnnnmmmnnnmUUnm1lfIfUlmnnh1JJP' l\fanter vjvos no cn.samento al-

...._.. O" fUI O D B O I O .. S � guns dos mais g.ratos habitas do

II) lU a..t '" noivado é unla regra es;;;enclaL

iS VARIZES E ULCERllfl! $ Saiba. "fugir" da atmosfera d['

= Ot\S PERNAS: curlUl sem ()perll�iq :; to'd'Os os dias, na procura UIll

Ê D!SPEPSiAS. PUlSA0 DE VENTRE. COI.l'l'ES, ª pouco romantica Icom uma pita.
E -'i.'d:EBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO ANUS :; da de numol'Ísmo se r2ceÍa v ri-

=_- 5i diculo) da atmosfera. di} telllpO

::=
CORAÇAO. PULMOl':S. RINS,· BEXIGA" b'lGADO § da nam01'O. Não se dsb:e leva,' pe

ã ;; la psicose do "casal de !lll1igo.g',
... h_ DR

..

" A. R Y T A B O R O A- == achando que não pode 'div.1rtil'-

5: = 'BC se não divide o telnpo e o lu ..

�_ _ ME'DICO ESPECIALJS'fA j. gar com outros dois cnnjug·e', (JS

Cl!-' G I ftit M Ih C .__ == quais, doent<!s d(' lédio e de i,1<'-

ê ......ea era. jie .nomeIa, n él'e. tl
.

l'llLUÇd

I
do como você não li!'!! portem {lf':·

:; ITOUl"AVA SECA: Sls ti e 15 As 1'7 !ta. JU:t:rM!rNAtT reCer seníio uma 'tld'I""1 fl'arríl "I
b!nllllfllfallllJlllllUflllUllfmmlllUnllflUmnlUlflJnnUnUfllUlIUlJIII1.. artificial. t

VENDA DESTE mARIO
NA ENGRAXATARIA·

PONTO CHIC

...

Aviso
A firma Josê Chaves, estabél�cida em Tijueas, tieste Esta

do, com fábrica de !lrodutos de banana, inclusivi d� confiecí
.do MUSSI eMAVES, avisa aos seus distintos ireguezes que
pessõas inescrupulosas estão vendendo llrodut& de qualidade
muito inferior déelànuido tratar-se de artigo fabricado nela
Fábrica Chaves. P�e-se, porbmto, o ()bséquio .de adquhir- 1)

produto em apreço, diretamente dos !inicos distribuidores nes
ta cidade: firma. .Cartos 1roffkte, Manoel Zeredo e Adolfo
Pfutzenreiter.

1

tão os jacobtnns ., vonczuelanos?
Que fazem eles que não :;Jf':1.am
estE! povo contiÍl.. os 1 iscos do cn

pítat estrangetro empnegudo tÍ3.
pesquisa, na 1:rt,dUStl<ia ...ia extt-a

ção c do. l'cfíI).3.riá·'·dl1 OlAO?

Ga quatro rapazes do
.. excelente

jorIl,3.lislno de Cál'aca;; rtrurn . a

valer. p,[a.L<; próximos dos tres
imp;-ri::t1,smos que

.

exploram em

grande o seu oleo. a União Ame
I'icau:;., a' Inglater-ra e a Holan
da, eles não se deixam intimida"
pelos fal1..tn:"'!l}.:::; 2=.:1 que é. f,::r�il

para produzí-íos a. mossa bisonha

Ao . Comércio

VEM·DE-SE

Viagens entre FLORIÂNÓ'POLIS e RIO DE
Escalas íntermedlártas em ltajai e Santos, sendo
o movimento de passagetrns.

_

. P)tO'XIMAS SAI'DAS: �

UMA CASA de roáierial com
terreno. lll�indo. 28. m.ts•. de
frente por 28 de fundos. In-

Ifm;maç�es com o. sr, Karl Di�-

I
trmh, a rua Cel._ F�erse-n,
perto .da. eonstru"ÇaOi dll' ponte
de Itoupava N�rteo
-- ---.- ...._-

I J) A VOI�TA
de Fllo]is
12/0utubro
24/0utubro
S/Novembro

de Itajaí
14/0utubro
26/0utubro

dI} Ri!}
llJ/Outubro
31/0utubro
12/N'ovembro
24/Novembro

aO/Novembro 2/Dezembro 7/Oezembro
12/Dezembro 14/Dezembro lu/Dezembro

mais informações dirijam-se aos agente's em:

IRl:t�lel1aU, Joillville, S. Francisco: CARLOS HOEPCKE S.A. COM. IND.
tajaí: Companhia Ccmércío e Indústria l\fALBURG.
Florianópolis: Empnêsa Nacional de Navegação Hoopcke-

Rua Deodoro Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.

de Santos
20/0utubr,o

1.°INovembno
l3/Novembro
2S/Novembro

7/Novembro
17/Novembro }9/Novembro

Para

S/Dezembro
20/Dezembro

(Ul\'I TERRE:!fO medindo 4lldO me

tros quadradas sito na. Vila Nova.
�nfcrmal:ões à Rua dr. Amadeu d;
Luz UY. 2110. O mesmo tetreno po
de ser vendido 2 lote". NE-

�.;..
19,.50 -- ..1· '5.1í6(
·1.2J� �- ��838i

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



que <;;';0 considerados martíres
da ídéia iitàni::rflft Um güVi::r
nador aus[r:a. ..·.,ô nào enacnrra-

1 r'ía, por isrc, cIT2. Trie::tê. lima

'1 aJes�c_ uma amízade, um cc ..

l�bvT�dvr Qi.1r-ilqLlêi qLí.S fcs-,
i' -"� u .seu 1.: ';l.=-�i pê"::-:u:tJ f: a sua
I boa ln!Enf;i;" , l;,,:u·i.:t isolado;
t Essa sugestão i1u:;t1'13Ca to por

L V. (;IOVANETTI
-,-�-,,-,.,_., -- '_-- -- ----.-�_.�

tudo ísso absurda. Le-gí'timli t'
;,(J ínvés, a di' Saragat, 1'';1('
diz: adotemos um critério de
Imocrátreo moderno, consagra=

sõ ....s erradas, A Ausu-ía reve

iO\! Hll Trif';.tf.', quando f2l'::

clona ria cidade, r-apacldaúe
adm lulstru tiv., mas uma dura do mesmo na Carta de São

severa p mroua íntol ...ranL'b Frmwisc:_o - c direito de au

potítica. Terltou de;,Ir�Jir :.. t?-,df'Cisao. Seja o rlOVO de

I' cr � " "-,� -� ",-' _ ,1 ríeste convocado para decí-
mgu.... urccar u" sentimentos 'd'f' n UI1 nl-b'�c't Il
ítaltancs, anular 'tudo o que _� .',

.1
.. ,",'." 'L" 1,0 ivro, �s

'" c lc " : _ _'
� •

-

, r I
:;l'UI< destinos. Sf-1'l,U a soluçâo

era m;otl.. Caro a popiuaçao ... [Iógíea mas
" ;' '1" g' '�_

.
_ , , 1'" d

.. ,) '-<>, I. " t .LaCI una !li ..r

a�IH)IlL1111:t sEI U ar ,I I�1I,Ij151 I'fl- 'qll" 'l'U'-) Ih!' �:t'r: t"
tlva. :1 liberdade pol itiea, o 1

a con rano:

Idíoma, (IS sentímentos, oca- 11------.--- _

rarer absolutamente ãtaliann O A' Gda cídadc. Encheu as pr-isões

I
r. Ires ionçalves

(',' jovens e velhos unícamen- _ ADVOGADO ,_

te porque resistiam e lutavam &esidencla e escrltóno
para conservar as tradições I - BLUMENAU _

italianas, E enforcou cidadão:,:, , ,tua Brn:S:QU6• .95 • F4lone: II'UI

o Clube de Socíclogta, nos acolheu, bem merece tõ-

"Fernando de'Azevedo", ze- da a estima e consideração
Iosamerite organizado pelas a- cruc- lhe r-eser-vamos. Percor-re

!LUlU;; da segunda e terceira ]';05 todo o estabelecimento,

série do Curso Normal da Informaram-nos minuciosa- .

. Escola Pedro II. está em n-au- rente à cêrca da preparaçâo
ca atividade,

.

do leite, sua pasteurização,
Sexta-feira. dia 29 do mês seu desnatamento; fabricação

A's 8, 45 - Cô!"o dos trombones 'pl'óximo passado, realizovj-se de queijo, linguiça, manteiga S F G uno \ r
C lt um inquérito sociológico, com e todos os lacticínios ali pre- "" K _.

IC�H':'l�isto o fito de investigar o salário parados. Tudo mecanizado. j.:,das <IR B O A V I S
A !'artir das 10 horas � FESTEJOS POPULARES, mínimo. A fábrica escolhida modernamente instalado, pri- no qval T A i

Ha.verá batraquinhas de sllnduiches, canja de galinha
I01 a C0l1l.panhia Jensen. mando pela rigor.(Jó'a higiene, conVl\Ttam povos germ.anicos.

chachorro quente - churrasco _ café _ doces _ etc,., O expresso partiu às 8,15 'Detivemo-nos por algum slavoR e italianos, Mas o cara-

OAtraentes clivertunentos !Jara crianças e adultos: Jar- horas, A manhã estava agra- tempo na secção contígua à
t ter

de uma região deriva da
J

d 11dim encantado - Casa da Bruxa _ Pescaria _ Tiro ao AI- dável. solarenga. Eramos 0:.1 o enlatamento dos produtos,

Ihistoria.
da einorrafin, dos O ar e 'O

vo - Bolão _ Roda ela Fortuna -'·Rifas ele valiosas pren-
número de 15 estuda'ltes. "an- que é a secção da preparação 11,lOIWmcnlos, d'1S ('araterísti-

tIas - Bazar de hordadcs c trabalhos de a!ruJha _ Grande do, !}ortanto, excluso dizer que I das latas, Vários oper�rios. cas da viela l'''ri<Jl c lin!7l':l COST'\. REGO 1\'
-

concm'so de al'tisticos bólos e tórtas.
� ,Íamos cantando, em semi-al- com máquinas apropnadas, I dominante, E Trieste é por lu- ,

.• l

','
Ias o escudo !lao se inclui

, �ranàc porção do comer-

, '

.

f 't t I cortam e amoldam folhas de' do isso italianii'sima tanto (' I RIO, 5 - Quando hoje ua area elo esterlino e niL, ciG mundial. A lX!culiari-
gazarra satIs elOs con eu'- f] d t f d n' 1

' 1"
,

,

'

TODOS AO CAMPO Dü OLIMPICO _ :ENTRADA FRANCA. 1: d
'

b 1 l' r ma. A's
an res rans o,rman o-"s, :ta vez m�]s" qU2 qya cmel" ou· no mundo. se examinanl as; f!gura igualmente na arca dade, pds das trocas, c

t1' 17 h EX'l''!:> "ç
-

O D
p m o o e o pat o � '"

\ tO(!) al'1.(.·, em conSIstentes la- ír;l provmclU penmsular, Por ,
- , , d i ,1" , t

"S 'oras - L"d, ,A A GRANDE TOMBOLA 9,3U �10ras, chegamo". Fomu," tas, O motivo de nossa demo- todo.s ess�s 1110Livos absol'lto- qLtCs,o,cs (ia. mo�.:ia, fazem- ,J C � w�, em, como, o nãu O espaço, forma a area.

A's, 20 horas - Encerramento da festa. b d 1 Ped' o
'-' �

f :l ! j
, re,ce I 0S pe o, sn1'.

. ,- ra neste recinto foi o peque- (' ('ontinr'cnte:;. o !toverno it,,- :.c re erenClaS, to as as ve-
'I
ranco smt;'o. area propna, Por exig-encia da area, a

, '.

Vinde à noss,a .festa, pilra que néla te alegres, tu c tua Zlmme1'mann Ilustre funclO
'" ',' J' Cd'

1 I �." I"'}' " I' l' 'I .- I1V inquéríio qu� fizcmos, C,Jl- Hano n:10 pode nem n-esmo zes, ii area do d:)llat' c à 'I' a (l una a, apesar de m�;eda submetn-s" ,"O, C()}1-
:l.J11l m e {I teu !}l'OXlmo, !lassando horas ag'radaveis em dl- narro (aqUI." e gl aue c LUC CO ')'e 11.1('1"1 (1'1"" (I" O!)('t"U'lOS 1 'l'

-, - 'I l' I
1 ..J r 'I'

'

<..; '-' "

ve:rtimelltos dL,"'nos <lu di" qll� De,ll,� (]"'SI' "'n'TU �ar." _'esnan()� d 'b' o�.:: d' I t'" o
1 - , l •. I.1 '- • • u( rn! n' IwgeClaçocs nf'SSÚ ln:!- , arpa c o ester mo, menl )1'0 .10 mpeno )J'IÜl- 11'01(' da ))01 j t il'," J'I'II f'll'�"111'-

.. ..." .., " .. ' �. .L..... U (' fa rICa( aO ( ac lC1nl05,
'jL'(' ,.ll' se t'll 'CHÜ"IV'l i\.s res t' ,. C - •.. , "t 't I '

' .. \C

.ó J't'('I'I'í(�, ,.,0'1" Z'Yl ,o. , , jHe
" ", t, ,',", �

- ('lia, (JJI\'(,1l1'�llllt ;1])0 ,,'fIl'í ,\ palavl'a "arca" dá 10- nico, l'sla na :lI'ea do d:;l ta de SCll 11Fds, r1.;'l"�{'terl'-
S�ll, L �� lO ,t n elm�II11" \ post;lS foram satIsfuiorIos•.O-Ibrar uve pdas In('SHmS !'1tZ;',f'S ' ,. '_

\.<0 ..

tao tUí'lav",j t! pl'{':;!,d lVUIltC'r.Ü· ]J::,rári?s de outras �epa:t!- de política interna '!'ito �e c.n- ! �� .<:, lde!:J. do !:�paço g��- lal'�, "r •• ," _.
za se, portanto, a.l'�a por

_�_=......_=__�_�_ çoes lOJ'am tambérn mQUU'jj-!eontl'U II[J lnesm:l mt'E)QHn de I gl,lÍlCO l. espaço. geografl- E que as U.lcas escu- uma espC'cie de fidelidade
��.,;...,;�=. ..,;.."....;..:......;..........;..�--�......:.;...,.� ,�Io,;, mO,strando,se iodos mui- �(' Guspel'i; pOJ'(jUC teBdo, ('0111 ,(:0, assim elltendido, leva pam a toda configura�ão a interesses comuns, não

,o ��lfcltoB� . ' . IIU1Pl'U.dcnCla,
lpvantadü lIIna • 2 convicção de que os Es- física: representam condi- send'J a mocel,1 aul.llnatica-

FeIto (J mqu6:nto, im-nos bandell'u de ('onquista, 11'1'0<', t d U "d d 11 l'
-

�

,

. tr.· d
of"rrcido, Pfll' ordem do snr. hoje que um l'rCllO, !ne,:mo 1

a os _:tl os, c01n o ,D ar, (1<;:00:; � cu cuns .melas ü Inente cOl1versiveI, m'as

p('(:!'(I Zjl!m,(,j'!l'I,:lll�l, um oppu r:f'ndo lógico c natural, sirvH I
e a �ra-Br�t�l�ha, com o' ('(;.�nerCl()', que a moeda e�- creditada,mediante certo:;

r(J h�r�l'h en,w_;lltludo de.p�o: ,aos S,�11:"l adv(,l'sári?s J1',I';H �p, I e�t('rln�o, d�vf«;hr�;m oS Vã- pnme, A area do �sterIJ- deltas de ('omercio,

:,U�h�"!t.i:, JJI:,lH��O:_ ').lIf:l? �t.' llnll�l(::l:�IO, C�:l�? t:�,ldúr Ci:J� íl�'ll:LO!�
palSes do uUlv.e-rsos c-:n no abrange necessarlameu- l'�ao Ha assim, evidentt?

'-'01)0" [fI leit, fteSt!tl:D:.l', .rt- teless(:; Jllg..�luVJJ�. O pl"bI,'- ([uas zonas de lnflnencla te a Comunidade Britan'''a
P(,3 D <[Lilil IHR:Sa cOlluhva füt :iJ11i i,t'& assim mll!1 estado es, " , __, , , '

< Jl , rnen1.e, que os P.OVOS, no.

conütwid:i ao Url1po 1i!scolar tac-ionár-io li: todas as naturais poJlt.lca, Nao e Isto, po- exceto o. Canada, e as co- passadú, se utilizavam da
"Emíllo Banmgad", Cons- preocupuções dos aliado:::, de! l'C'-ln, () que sucede. lonias, mas ('ompleta-se pe- !ll(:",da, Foram coulran

trn,,-''io sl�!ida, model'ua e m;_jÍ �HlÍlinar as divê_rgpn�iag PlltI'f- ! O ('aSII) de Portugal, d�ga- la Irlanda do Sul, Ilda !lidos II este sistema para
to be:ll ll1stalartrt.

, , l_(Ol1l;3 e Belgr[l(!(j. n:l�l Pf�dem iítO:�, constitui um exemplü', Is-�)m:H,,"1, pelo .lapão' pelo de.-ff<nder .suas eCiJll0mias,
De{l>sndo ::iS te!'r-C-JI'am::;ÜE; (lar bons l'e!mlta<!ü:i, .surgn·;H1l I ",' -., r r"

- -

B'
'. -,

,

no grupo" ocupando-se Je um pois ligara dl!aS novas propo;,;- I tl�ICO. ..t::.:re lIa! ve h!�Si- �ra�ue, pela �rmama: l', V,olver & conversibilidia�
teste .8 �que_ submeteram os 8- Ü'S. lUn!> m,llS ou menos (lii- I m.l, a alj.ul1<;R dos p,OI;tu- P91 que? Porque em _!>êUS de e O sonho das mo.edas,

111110�, dirigkno-nos fiO local dosa austriaca, e outra, do gil( :;es com os ingleses, limites se desenvolve tUna

I
Mas llcm io:lbs os sonhos

das cevas" iambem de pro- , , .

1)l'iedade da Companhia ,Teu- I
se transfOlmam em re-ah-

seno Porcos reprodutores, das

� j
dade, Tratando-se da moe-

maL'i v�.1'iadas raça:. ,::;',�,c da, só alcançarão agora a

DepOIS de tudo Vl�to e !WU1

�
realidade com paciencía C!

observaoü, voltamos radif.n- :\ I I t 1, d b'
tf·s com O êxil o dêstt� nosso I �n;.....Í'" � �nos cau ee)GOs' C �tI 0-

lJt queno PtnpreendiJ1l!>nto !�nl- _ .:..s� ..._':10\� !,:,,_;,.r.,�,.) _ � llçao do controle - ou dos

tul'ao!:, ' . I ,IIi" r-- I controles, tantas são as.

(t.tdUJ Harreto P'h:±i('l') ! lide Quer Qúe você esteja..... maneiras engenhad.as para
2,a Sé'rie !-IO!'mal .fI'>. �," h.

�- lnão deixar }'crecer a lnoe-
X.XX '11-

O rt:sultado (f) in(fucl'ito I da, quando convertida.

;;�:lJrc "Salário Mini,m,-;', r<.'a· I O gov�rno da Grã-Brc-

11JZado na COl�lpal1lna J('{\SPtl, & tanha 'merece a este res-

I e�tá sendo .ultltna,�o e, no ]Iro- I peito indicacões bem signi-
Xllno don11ngo, ala 14, sera

I"
-

_____"""-.....""-��_.; publicado neste jornal. I flcatn as, Tudo quanto ele

J faz no campD dos financas
i e, por extensão, no cam'po
i da eC0i1omia naja mais é

! que um Esforço multiplo'
: em bl;3'2�1 de um objeiivo.
i 'Jnlc:::: ti suspirada conver-

11 sibilid::-,dê do esterlino,

. Vejam-52 as tres provi
i de!lcias dentrD D3S quais o'

I inglés se confina para foi"
ialecel-se: restricáo dras

! rka das importaçõ(.'S; ex

: pansão fr anca das exporta
I c;õcs: diminuição rig,)rosa

'I
elas despesf1s publicas e

particulares, Que é isto?

I
São os caminh:::s que os le
vam à eliminação do defi
cit no cQmel'CÍo com o es

trangeiro, E' o processo
da c\Jl1servação de reservas

no que diz respeito ao es

terlino, o meio de aumen

tar a arca e conservá-la.

I
A are<l. do esiel'lino,

uliás, existia antes de ser

I
estabelecida, antes - que-
1'0 (lizer - de chamar-se
��rea Eta O' conjunto nu

meroso dos paises que es

pontaneél,mente fizeram da
Grã-Bretanha seu ballquei
ro, pela concessão de capi
[úl a longo prazo; seu car-

regador, pelo mm de seus:

harcos; seu segurador, por
assumir-lhes os riscos do

A discussão diplomática so

bre Trieste, entrou Ise são
7j2rfladêira� 5::: inforrnsções
das agencias) nU_1'11::t nova fa
�e d2 írrtensa :iti-.-idaÓ8 Pai'€- Trieste

"n, Ai>slwiaclnS"J

rio estrangen-o,
legítimo algum, uma terra

Italiann, "serra o melhor sisto
ma rmra provocar aJttipati:tf
c' ressentlmontos. P(),h'lIWS at':'

ad!�itíJ' que m�jj�b:�;imas do;!
P}f-Jtül't:B, üp(ll'al'l(J� t ... (Ô:trnI�(\

{'lIde socín ltsta italiano Sara
gal. A primeira ,: síngular nu

S!W ingenuidade, Afirma unta

espéck- ,J(-:.. direiro nustrlaco,
,k CC.t':!' '-'I' (·('«!lC1.lj.,ú, ül) por
Lo d.-... 'rfif�tt."i. t:C,IUO única co

muntcacüo austr íaea cora os

p,1íSP>1 -TIl,ü,jtllhoS' e sugere a

',-ri(t(::.ín do JPlTlet}l'lo Livre,
,]e conf'ormtrlado com as deel
<:tj("S d" Paris que resultaram
inapl icavefs. e a escolhu de
�1Il1 ;HI!'>tt'iut'<i para chere do

GRANDE FESTA POPULAR D A COMUNIDADE
EVANGETI(A, DE BLUMEHAU

Clube de S o c i o I o g ia
(01' pretensões sobre o porto
Jre ncês ele ç(,ttc. e ainda ruais
�'�br(' o porte Italiano de Ge·
110\'<:, que são os entrepostos
mar ít imos da ativídade comer
';lal marnvilhosn do PO\'O hel
vct íco. E qusnto à designação
c1:' um aust 1'iaC0 para gover
nade r de Trieste, parece que
em Viena esqueceram a hi3-
toria recente OLl cultivem iI!!-

'DOMINGO" dia 14 ·de :Se,tembro no Campo
Olfmpico. à Al-ameda Rio Branco

do

•

PRO RAMA:

BANCO INDU'STRIA E (OME'RCIO DE SANTA CATARINA s.
- Matriz! IT A J A l'

Teleg "INC()"
CrS 22.500,000,00

27.500,000,00

'l'eit:11 dus depósitos em. ;30,6,523 Cr$ 680.000',000,00
J\GENCIAS E ESCRl'rORIOS NAS PRINCIPAIS l"RAÇ \S DO ESa

')'ADO DE SANTA CA'l'ARINA. NO RIO DE .JANEIRO E CURITmA
TaXifrS de DepÓ·itos

Depósitos a vista {sem lhnlte) 2% DEPO'SIroS A PRAZO FlXO
DEPO'SITOS L!Ã-flTADOS ...

'

Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'30,000,00 ,.4,112% Prazo mínimo de 12 mêses' 6%
Limite de Cr$ 5110.000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRF..:'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100,000,00 ' 5% AvISO de 90 dias 4, 112%

f (Retirad;ts Cr$. 20.000;00) AVISO de 120 dias . 5%
C�4P lTALIZl\.CAO SEMESTRAL --

CON'rA NO "fNCO'; E PAGUE COM CHEQUE

Hong-

Hõ um motivo paro e�ta

preferênCia contínuo há
mais de 17 anos. É que

os cigarros Continental
tôo feítos com fumos se

lecionados que asseguram

um aroma agradável e

um sabor inconFundível.

lwng
No Reino Unido, atrás

dêsse Exército da Ativa,
está o Exército' da Reserva

que inclue as divisões de
infantaria e blindada, °
estado de prontidão das di
visões da Reserva depende
principalmente de pregres
so de rearmamento e do
Títmo com que o equipa
mento militar lhes chega

ullla jHlIflHhí:iá IHICllliHiI

U:LIJMENAÜ. 12-9-19ií�

e�terlino

KOL YNOS Hlfld"

muito m.t;", porque
bastól um c"ntfme
tro na escôvlI sêc,}

para umil Hmpexil
to f<I ) d iJ b.:; c a.
KOL YNOS cõm;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- o nascimento de- um
robusto menino, ocorrido,
(Na 7 do mês em curso na

Seccâo de Maternidade do
Hospital "Santa Isabel", é
o motivo da alegria que
reina no lar sr. Afonso
Michale a sra, Anna Mi-

--- 00000 --- chele. i1 ii ' :1
NÃO lnOS'l'RE jamais, com () dedo indicador ii uma pes- - Tambem o lar do sr, Wal- HOTEL REX: srs- dr. Iitinc Sa:farri, Detfloff vcn

soa, E'_ de uma vulgari.dade sem limites, Ademais, prova uma dorniro Bleíz e sra, Hilda Osmar, 'I'avares, Warren Simson, dr. Hans Sehmitz-edllcaçao muito superficial.
00000

I
Bletz, acl:a-se errriquecido Remensnyder, Joaquim. Ba- lein, Alvaro, Luiz Baroni,

AS PESSOAS, que ao- beber, viram a eaheça 11m'a traz, de uma Interessante meru- tísta Simões, Polldora S. Thiers Fleming, Harrycometem um.:i grosseria. A taça ;pega-se corn a mão direita, ao na, cujo nascimento se ve- Tiago, Tadeu Danielowes Krauss, Fl"anc-is'co Vieira
pê quasi na altura da base, com trez dedos, cuidando que ao rifícou dia 7 do corrente Junior, Herbert Jung, Ve- de Barros, Antonio José deleva-la. a�-lábi6S, não seja preciso virar a cabeça para traz, I ", S ão de Mater-
Bebê�' com lentidão e não de um só trago quasi com deses- I mes, na eHcG ,

1 "S t
ridiano Borges dos Reis, Lima Câmara e sra. 01'-

pen;,eão. I nidade do ospita an a Lourival A. Sehmídt, Nil-j' lán::io �a,cedo: e sra, Emma
,_,-" --- 00000 --- I Jsab�l". ton de Almeida Vieira LQ- Grrmm. -

,J!::l\l um aumoço ou jantar de certa Impnrtancla, não se U· '!II l'!!!iI'!tAlI" C ld Pco& .o pão ecm a faca.; llorisso se !lõem pãesínhos e não pães li la.'l!;;U�h..�. pes, ten. el. Berto o au- O Preceito do Diagran4es, a,fjm de que se possa parti-los cou: as mãos. _Porem I _,_ Estiveram hospedados 10 Derengowski, Migu�l
de nenh®l modo, deve-se acumular pedacmhns de pao, em

I
' 'd d . Gabriel, Paulo Borges, Ml-

red:�: d;;:��·de]){)iS do ll]:::�:U do jantaI', tanto se pode

I yl1aoCI acee� e� seu m',' art-doservir na. meza como no "liv,ing-room".
--,-_ 00000 ---

..

INFORMAÇÕES UTEI�
AS PRENDAS tecida;; em tricot, são rle lavação muito ik

� licada. NãO' COllvem t6r.eeA�s. Depnís de lavadas Suavemente
e()H1 sabão especial, extende-se sobre uma toalha grossa e vae

'se 'ê�91a..-�"di} a mesma com a p.renda, para que seja absorvída
a maior 'quansídade de agua. Em seguida, extenda-se a mes

ma:" sobre urna toalha seca, procurando dar-lhe todas as for-
:� anteriores ezasstm deixa-se secar. O mesmo faz-se com as I A UMA MULHER basta .pou- Tambem o homem deve saber I

Deste modo se explleam certas

I
nWrv-IDUO

co 113ra conseguir este resultado, improvisar dê quan'Io em quan- desconsertantas pa,ixões, .'3�C é Deve, aumentar diretamente c

I (lo urna nova personalidade, An- um risco que corr-em, nrn medla ] Interesse (:0 matr-Imonio. A arte"" d d''''v (' ey) N- d as vez,',; UUl novo pent.ear o, um

I
,pr"n as, e r.... an Jers . ao se eve esquecer, que esse

_ , ,t' lo or-írrí- tes de. tudo deve evitar ser em menor, é verdade, tamnern os de aparecer- sempre novas ou, d(lmaterial' enquanto está molhada, perde parte de sua resisten- novo _" "111:11l�;, un� �c�, ller'Ar ;10 cada pnrtlcular Í1m marido "1'.10- nomens, Nós nos espanta mos às salientar-se em algum campo,ela recuPel'JUldG-a somente' depois de seco. Convem deixa-las II:" I ;,'''' su I'-'l�llle"t l'!.}_"1. ,; oI; o de flêlo", O homem que não h-'h,', vez:,s quando .sahemos qu" um. nada mais é que peqll'",nos tru-secar longé do sol e do calor. principalmente SI' S:tO (�st!i.tJl· Tll:ll'Il\O UtEll:� g,l :'dn,,;- ,,('n':':II�l·l 'lue I não fuma não joga, não am't a homem, casado com ullJa mulncr qUêS.
-,

pa..2r;,,�
.

......, 0#.... _..'6- "��"�-�,.,..:d, ...::ut'l)l r"Ç.:�. J:..I Vl'r .. \ _l!, pUle, -.,
b't f t 'l... I • '" •

".....
,-"' ..,,"""", .......-� o •

! 1 < ,']_" olha vida_ m.undanfl não tem prelen- oni a, a e ,uosa, Cnela de qun,ll- Se VOe!l tem {} n:üllfo de mos'- 00000 --- . ''l ru'}. ,I' I,ar' (lo (o:, Hl.Ullo. I"_ ,
_I

"]' o tão sõe",' amhições fóra, do trahalno dades tem uma re1:H;a.o ('londes- t.rar: a. sua espo�a só a pari e "01",AS CADEIRAS de couro, limllam-se (:uo1 uma SOhH'ãu de 'I 1)l'('fJna ,:Il"',;r! ('1)11\ () ll()H, •

• _,
"

o
_ I ll'dfl c 'la f:uuilia é g:>ralmente um tma COlO lima UlU'}l(']' n!l) n''llS rid,,'.nte ,do seu rosto, se fula!'agua e vinagre em partes iguaes. Molha-se um pano nesta so- dl�ll"ldo 'l[l(' ,,:tU PCl'C(' J -

'" J L

'. • ,- n' 1 b
_

.lu�ão, e esfrega-se benl; dc,!)ois esfregueI todo o couro com nleo ,1"S\.I" 1l1,llltÍal1t:a <. Nr,;!" c,l:m se companlr;;lro cansah_Vo. SUl) prc- jovem, 11;; veZ2S h: a, rq3.:·en�",- (e um pl'O I.:'ma. quan'do ja ore·

de linhal}a. A t�rceira aplicação, consiste, enl eSfreg,ll' bem 1 '\1(, 1",'01'1"'1' :t \lal:1 t:'LI,i(':l !li- feriveis aquele:;, marldos que de menie sem aquelas ,q1jaJ!da{!�s solveu, aba:ndolle-a. depressa, Na·
(,

vez em quando fazem alguma I que
tornam COlllpl'eenslve] a I,a1- da un!e m3.lS dois eSIl0'.OOS que acom unl !lall() bem limpo e seco até que o C0111'O fique suave Vl'I:;[1, �

C
.

d 1

I
-

d
"

ào tacto e sem qualquer indício de oleosidade. coisa difer?nte, A esposa. d::l um x,:-o. 0r:10 orIgem essas r;; �- sensa�ao oe sl:'rem ,reClprocam�r.
\ - 00000 -'--- PERF'EI('AO PERIGOSA conhecido jornalista dizia-'nos çoes esta quas� sempre () fatO te utels, Qual e a mulher que nao

O VELUDO limIla-se bem com amoniaeo. Esfregue-se um Ouvimos uma vez um mal'ido um dia que seu marido era' su- r que o homem apaixonou-se por experimentou a tristeza. de seno

panin,ho molhado em amo,niaeo so�re a lnancha, Para obter-s� qu;; s? lamentava da consb !1tc jeito de "cl'dadeil'os "apaixona-I uma determinada qualidade da tit'-se viva como um enfeite, uma

melh_o-r resuIta<lo, escove-se depOIS o veludo, enquanto esta p'erfcição da e5po,a: "O jaut3' e mentos" por detel'mnia'doS\ objc- mulh2r, actuc1a quali'da:de que a jarra, diante do marido pre'Jcu-
humldo.

I
I
s('lt1l1re pontual, a casa un1 eSln- tos ou atividades, Por um certo torna diferente de todas as ou- pado e fechado em si' Im�smo?

--- «JoOoo I t " periodo tivera a mania das <:ha- tras e insubstituivel. Uma ('on- E' nece'ssario que um conjuge
• ---. . . lho, as eumi'"a" H('ll'pl'e ,'l'on ,H .

QUJ\_NJ)O se .q�er l)Jntar. alguma suPt;,_l'.flCIC d(' madcua Ol'a, t:clmlwm a 1)('1 t'<'íção i)o,le (I vcs antigas, depois a das fotogra certista, uma bailarina, uma, es- a.bra ao outro a sua :vi'da. intima,
e:,se te_m ,pouca !lrat�ea, bastara rodear ?s pelos d? ]I�lí�e_l Cllnl l'ig1l1111' o j 0di,). S,; aquela mnll�('-' fIas, a côres, depois: a dos Cllr- critora, uma pintora: essPSI tipos os problemas ,e os tormentos, a�
�m elasüco. Desta. forma, se trabalhara com maIs lat'lhdmlp, l I f I 111'1' "ezc"" ao 'l,a rilhões c ass;m, por día.nte, com dc mulher 'são, geralmente, s::;m crises e os dissi'dio\S que a com-
bt

.

'd l' h
.

'tO", p e O\1aSS� :.. gll 'o,. '

I d 1ç. en o-se ln as mais nI l ...as.

1'1 . "

' ... '

"'L '!I'Z'" l'lC inlpl'valos não muito longos, fler cu pa as, a C::tusa, (O famoso pôs. TIl' n;:ct'ssario que o "drama
O 1 II o !tu \ �CIILOIlO. 1).1 L � �t. J.

•

t-:--:- ao 06-
.. : -,I õ,', j�I'o1.;, IH. 1,5(1 t[;'>l tringulo l'jenbTnCn al, tenha uois protagonista." I' qUi'.N��HUMA carta m�ma (leve escrcver-se :t lll:l.flui1i:t. Js� I 'I'�L : l:,�OU .. _

..

"

' "
" cu,. dõ'�('" !-lAJEA FAZER ALGUMA Eís porque os co,njuges d,'v,>- ','C resolva através do diálogo,

SO SlgtlifiCa. falta. de afeicao-. A cart:.t manU;iCl'ita tt'm UI11 '(luí'o'
,ul.l;.td, cf ,""lllh'll

l
I

l

-

COI::;A COM PERFEIÇÃO riam procurar Fali ..ntal'-sJ, eDl ,1,l Normalmente- >ie passam horas ad
-

1
�

". - -:1r'n, rlnla1' nutl1 ll'�, aUl'an t P-
e pessoa. ,que os caracteres da ula(!uJl1a, n:w plltl"1Il t'XJlI'i- l' I, ,< '" Eis um outro modo de a\imee- guma coisa, m,<�smo ,-,em pl'cocu· discutir o balanço familiar c os

) '.. I', l'I)I'11"t,eria �O1l1 :l fllunolOUllm.. 'tal' I) int�l'esse e a e>iUma recipro par-se que essa coisa seja tal que malfeit.os' da. criada n não se 1e-
I O dn,.; nú.bilo,; Llomé!iticos,--- 60 00-

ca. A mulher sobretudo, é at":;i- rend:t economicamente ou con- dica uma, só palaVl'll à p:Jl't':�'AS "'ISIT"-S' - -

1 O hOllH'ill qU"I' qUI' a pl'óprlay' .'1 qoue'nao se,pag'am, sao: as ( c al1rescuiu('iio, 'Ja instintivamente pelo "nlio cc qUiSt,3' o favor do publico. Basta mais intin"" 'ele nó" mesmos.41.... ce..lm�·ll·a de duel' de an-rad 1'm t 1 f' I' ·t·__ (;--1,',.1-:1 H'i·t de nlgun1 li1.odo hn.. ,

1 'd d
.., .. "L. < • d, "" ec en o t' (e e 1(;1a{';to." mum": ela tem ll"ce, �id[Lt1e dE uma pequeell 1abill _a e, como

T"�nouco se ret�l'bllem as v·SI·tas q etI' t'
.

lJtl j\;lt:t. rJ,li o b,'nU-la luais fr�gll�u.... " J U eem um () l,le IVo) !,ar· admirai', pelo menns quando por '<!fi:emplo, sabet' mel'�ll!'1oU'ticular único. ,iJds "P"qlL'I\Ína coisa" fi prote- •

tem necessidade de ser adm'l a_. de um trampolim li'e quinze me-
':;"1' " " ac"nselhal', Não faça eo-

1
•

t iras de aitura.
,

. ;'JO !l ('�!}U,q[L daquele grande ..,6· da, Un13,_ J_Uulhel' PO( era 01' um

;..�mm!mU�UllllmUllmlll_mnmmllmmllllflillllllillmllllllilllllllmi:; II (W�ll qu�, fjuando o marido lhe ma:idO ottm? ,sOb .:OtlOS �� as� �:....,...:-,A-:-_P,..E-,R_,..S_ON..A_L_,...ID......A_D,..E__D__O__,.....__� _:: , :: 'Íl'l'g'untou (1 que desejava palo r>"'?lOS, C1L}>aZ, Je Lazer qu.�lq�fll- E no lagar da venda que a propaganda vende. _
'

-

I '1 "U a hate.l'l', cOIsa mas, tuno enl modo ,llell.Q-= Annncie vendendo nd
.

1 � S r-�a La. l':::";}JUll<. eu' In� tI. �

t-E e ve a anunCUllH o lleUt
eomplcta de panelas inoxidá- cre, sem sallentar-se. e� ne� 1n:n

� Zy M-6 Ra d,l-O
� II - �:'I;;�';'ll�:��;�,���'l�eU��l�:ei�ã�e:�ln�� 1�:���:;r�s:l�o�,O��l'�;���"l (�:��

= _ Ir a�.nr :; lia I' I'" ([\lul C"<1, no entanto, 0- quer, só porqu� ele sabe !'cJlm('�-
- lif.lô U U -

PO! tl1llC, ahril' um pal'entese, No te saIi�ntar-�c em um df!t.'l'ml"

ª 1':ut Ilal Oll no s!eU aniversario, se nadn setor,
- (A voz do cora!;ãó catarinense)

É_ FBEQU2NCIA 820 KCS. _ ONDAS DE 365,9 MTS. (] seu marido Ih,' \Jel'gunlrü' " quI'

CAIXA POSTAL, 61 _ RIO no SUL 'Ill '1', "XI)l'intn II lHf.I""ejo eX\d,OI'
::

_ d.n.ll id :..tlg.'"unl� coi::;:!' {Te in1fit:'11.:in

� 4l1U\lIIIIIIIIIJlllmlllllUlllllllllmmUIIUIJIIJIIIUlI!IIUllmmm1lL J, do, 'lu(' psteja 2ntr'I' o eapf'iellO ('

a IOl1(,ul'�1.

VAI ser erigido na loca-
Quando os Hellombcks foram morar ao lado de sua ca-

I l'
sa, AI Lewis notou na conduta do casal p<;quenas coisas que I lidade de CoUcdi, ta la,
o intrigaram. Não 's'abiam o valor exato do dinheiro c certa um monun1ento a Pinoc
vez surpreendeu-os discutindo se fôra Roosevelt que sLlccde- chio. o famoso personagem
ra a Trl.1man ou vicc-ver';«. Em compensaçiio os Hc,Jlombcks criRda por Carlos Lorenzi-
pareciám muito bem informados sõbre as coisas que iriam n- '.

contecel' nos anos vIndouros. Seriam élcs habit,lI1k::: elo fuil!- !li. escrit,c'l' italiano maiS co

1'0 viajando pelo. passaro através do "Inversor do T(�lltpo"'.' conhecido 11elo pseudoni- de
Leia êste conto na Íntegra, juntamente com ontros st>l1sacio- n10 (18 Collodi, que era, que os meninos
nuis e palpitantes reportagelis, no número dt> s(pn,bl'O d,' "A justamente, o de sua aldia não devem ser os unicos
Cigarra" lVlagasine, :'t venda em tr,das as bancas de jc,rnni:"o natal. O Ministerio de' que colaborem, lançou um
Preço Cr$ 7,00,

t
.

f
.

Sinstrução Publica au 01'1- apelo no qual rlsa: e o

livro de Collodi foi tradu
zido em todas as línguas
do. mundo" isto significa 3

que Píl1lo:cchi,) é um perso
nagem universal, e que a

coleta deve ser feita entre
todos os seus amigos, onde
quer que Se encontrem.

Uma pariense de cabelos passara para a primeira

���::�ias�:�pr�!E VARIA� I �r���e��:(�:l���::������so���
quanto se preparava para gumas palavras de descul-
ser admitida à presença do

I
pa ao ouv,i'do de Pio XII.

Santo Padre com um gru- , O S,mto Padre, dírígindo-
po de peregrinos franceses, Se a de c0111 um sorriso

Fizeram-lhe notar cortes-. , t rmquilo
e indulgente, dis-

mente que o seu corte de la pal"lCnSe (porque era se em voz bastwüe alt�
cabelos;' de moda existen- �ambe,m ,b::'níta) assis"t�ria para seI' ouvida pelos pe
cialista, constituia "uma a aucl.!encla, mas na uhlma reOrll1v's (e pela peregrma
especie de pl'olVocação Ín- fila, atrás da multidão dos en� particular): "Monse
vdutaria sem duvida, mas eutros peregrinos. E de- nhor� Desde quando a vir
bastante evidente", A pa- veria fazer-se pequenina, e tu:±e de t�ma mulher se

,rJlense protestou, um pouco procurar não ser notada. mede pelo cumprimento
suplicante e um. pouco fu- Qmmdo o Santo Padre dos cabelos?"
riosa· Disse que por nada entrou na sala das audien- Betty Marr, com vinte

�

110 mundo partiria de Ro, cias, onde já os fieis esta- e (mair:) anos, 'presidente'
ma sem ajoelhar-se diante vam recolhidos, c monS2- do 'Clube da:> SoHeil'as dos

�:,do ,P.!lpa. nhC'\." que havia aceitado o' Estados Unidos, localizou
,'-, 'Um ,capelão., d�poís um comprcrnisso com os cabe- uma c�;nf(,l'cncia sob o ti
-monsenhor, �epois um ou-

I
los curtos da pariensE' pcr- lulo "Técnica para agal'l'ar

iro monsenhor foram cha-

\
{'cbeu ('otn hOtTt')t q tI,l' a lUI1 lHJllH'111 ", aprf'sf"nl ;1}ul'::I

m'3id.os para decidir. E foI jovem mulher, da ullll11a seis regras:
resolvido o seguinte: li be- fila em que fúul C:Ili.C:'ldu< II ___: Faea o conheci.-

mento através de amigos
l�U associações: os encon

tros 11 ... rua não são aCDl1se

lhavds;
2 J ESêute-o muito,

sem interrompê-lo. e' elo

:!ie-o dizendo que tem uma

bela figura mesmo que
d,' seja Xi.1uit:J' gordo ou

'U�dto n1agr�:;
3 I - _. Dê-lhe sempre ra

zão,. sobre qu�J]quer a:rgu�
mentn, mesmo que não te-
nha llí?ulll1ma: _......_!'-............-----.-.......:--�- ....�_..�'""':"',__-,_-�-

lNIVERSA'RIOS:

Ibírama.

��sdm�mios

"

"

Raramente os Ilomens e

Iaparecer

VIAJANTfS DO fUTURO Monumento

CINE BUSCH
, _

S E X T A '_ F E I R A - às 8 horas - HOJE
__

LAUItASUAREZ --FLAVIO CORD�IR? ---:,LUIS D�LF'l!'';O
_ JACKSON DE SOUZA - no pnmelI'<� fIlm;. :l,:C1I!l1<'! rb
,l1uventus - lnlpróprio }�té 1_4 anos - 1;!H('<l extnl<:ao:
,

"Mulher�fFdo diabol'
A comedia super gostosa de uma l1:u!her que St; �aso.t� C�Hll un�
di b f PIADAS' Gargalbadas! MUSiCa! e- mU!l.1. 11I!al'ledad�.
Aàt OOtO "l'rl'c'" de gllr"'::t11I3.das! Aguardem para All1:Wh:l.
u en wa La. .�, -

, ..
�, \ -)1-' ""'fT \.

nONA,DL-\cBLA e lJua. Domingo; PItEI'iENLt L � ,,," }

11---"-..,...,.-'-11
As vezes sinto ab;lnd(fn�r-me a crenea

Afasta-se do corpo a alma nesslI. hora
negra. Parece que se vai embora
fo dplxtI fl ""rIm numa treva Imensa

não "reio m-m em

E' a díh'lda, que é tanto mais ínt,f'nsa
quanto mais ,_ r:;,ziw cruel li- P!.::Illllf!l.
.lc razie. ri da lágrima que

'

ehora;
a, razin ê a. loucura d� qupnl._ pensa,

���i
F. utasremo inver ti\'1l numa: "r�llsa,
'renho tnv..ja de quem Se ajlH.lllJt e ora.

V ..jo eorn os olbos cegos d:�' de;,cr,l'n'i1l.
o céu fugindo pelo espaço afora."

li'fua. a vid:>. nesse interim' susplins:r:

SABEm ES'l'AR .lUNTOS

C'O LU N A E S P lU !'T A

'Porque sou
Int,errorn.pendo a scqucncia das minhas e,lucidações dQu-

trinárias, vou prestar, aos nOS30S bondosos Icil;ores, um esc1a
"reeim_en:t.o, que se impõe para que não sejam desmentidos os

,: meus' e�evâ(1.;;s propósit0s de defender: a dD�trina espirita, sc
,gtrinde!Jà norma de não atacar nenhuma outra, religião.,

Síncerlâ�de ante, de ludo!
':,' ','Nl�m dos livl',�S qUl' f<'�:l'm p�lr[e eb blÍJUoleclI
uoo "Fé, Amor e Carid:lde" e onde, por vezes, vou ::mril' {'o
nhecín,lentos sôbrc as prinCipaiS (,O!1CCpçües l'c!igiosas da Im-
manidade, é "Jesus e :ma dC>Ulrina'o, "

Esse livro, ct-3 extraordinário valor, é da autoria do l1GSSO,
ilustrado patrício A, Leterre. Acontece, 'porém, que êsse no
tável homem di:: letras, não é espírita, como se pode 1&1' na
Advertl%ncia, que ii guisa eh" apresenta(;ão, inicia a obra.

O seu autor, destituído completamente do espírito de sei
tarismo, faz um estudo remontado ha mais de 8,600 anos, pon
do em evidência os desvios do pensam.ento humano. desde
essa época remota, até aos nossos dias.

'

N? estudo referente à Doutrina Espírita, emite conceitos,
que nao se coadunam com o!:' principios evangélicos e enten
dimento cristão.

Na verdade, foi editada pela Fedel'ação Espírita por ser

u�11a fonte preciosa oe investigação e pesquisas para os esm
dlOSOS do assunto, sem seI' preciso que os espíritas lhe conce
dam o seu bel_1eplácito às Expressões violentas, que expendecontra determInado crédo e �eus ministros,

��}J?o asserção, do que afirmo" faço inserir, aqui, o tre
cho InICial da advertência fEita pela Federacão Espírita Brn.
illcin:

�

"ADVERTENCIA" -- "Dados o seu título e a circunstân
cia -de ser editada pela Lí\'l'aria da Federação Espírita, poderia
alguem supor genuinamente espírita, ou essencialmente dou
trinária esta obra.

Assi.m, entretanto, não é, apressamo-nos a dize-lo acres
centando que há mesmo nela pontos de doutrina considerados
de forma que não coincide com a maneira por que a Federa
ção os encara, adstrita ao espírito da Nova Revelação e ao en
tendimento, que seus ensinos facultam, das Escrituras.

Pela Diretoria da Federação:
GUILLON RIBEIRO - Presidente".

Com esta ressalva encerramos o

sa Ou entã:o "puxenta".
Daí, pois, a ne�essidade de
adicioná-la aos sucos po
bres, o que se . faz juntan
do pectina extraída da cas-

ca de laranja nu compradaSEGUROS!
no comércio.

Pescia,

EXTRACÃ DE PEC1'I
NA DE LÁRAN.JA:
Ingredientes: 250 grs. de

"pele" brranea de laranja,
750 -grs. de água. suco de
um 'limão (2 colheres de

sopa).
Modo de faZ2r: 1 - Des

cascar as laranjas tirando
a parte amarga e deixando.
sómente a '''pele'' branca;
2 - Passar na máquina: de
carne; 3 - .Tunfa. a água
e o suco de limão; 4 � Fer
ver durante, 20 minutos; t

5 - Coar em flanela se�
espremer.
A quantidade de pectina

presente ao, SUCQ\ de fruta
ou na solução que acaba
mos de descrever pode ser

EMPRESA AUTO VIA'ÃO ,RIO DO TESTO
, -. :t

SAlDAS DE RIO no �'ESToO: .'AS:
6,15, '7;15 oe 12,30 HORÀS. AOS DO.i\!fINGOS:
G,15, 7,15 12,30, 16 e 1"1 HORAS
SAl'DAS DE BLUMENAU: De�ronte do prédio da

Mútua. Catal'inense;
1)IAS DE SEl\>IINA: - às 9, 11, 16,30 nORAS

,

AOS DOMINGOS: - às g,ZO, 11, 14, 18 e 19 horas.

Ladislau alfaiate
, - � -

------�ooo---�
CAl\IHRAIÀ

'

GAUARDINE
lU o U L I N'E'
--------ooó-------,

Corte moderno, ,Fl'ãncês e Americano
novo metodo 'de acabamêni'p

,

vendas com terll1t> de gar1tutia
-----'uoo

. .

,,'
.

ECONOMIZE PREÇO _

'

GANHE NA QUALIDADE o

COMPRANDO NA ALFAIA'rATItA
- LÁDISJ�An --

'RUA 15 DE NOVEMBRO. W. 588 a 596
---BL�AU-�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



8,00 - Basquete - Sgts.
- 23. R. Lx 13, B. C,

9,30 -;- Voleibol - Oficiais
, Como parte do programa Fábio tMarck:;.), Merlín e

- 1.0 jogá. d
.

" ,

D. 12 S
e inauguraçãl::JI'?a.s ar"q'tu- I Ribeiro ,.<Sànguinétil;' Lu- y-_ �ilIiW.

la - exta-Feíra b d E âd ' O f 1
!! - ..._._

�ca as do stá ,10 �"tEo'l a, Almir- (Milfinho], Ne.-I: ',"",'"

, n,oo.. :,- Basquete -- Sgts. Selínke", ':do ç. .A� '$ao; no, Ivo (Osvaldo) e Renatí-
' -'�-

, "

23�,:ÓI�i:;q��t�·._ Oficj�ís ���r:!��odox!�!;��eg�:I��f�ã�o���Ó�C�iga;E����: Posaível O ,r'e' 1-rii ele 'O' �d'0:'8:;"23. R. r. x 13. B. c.'' da-feir� p,p?-�s. .os conjLU:1-! Esc�l1da e.�ulu; Níl1!O' lC?- ,
. ,� ,

,
," ,',"

,',

.

Hl;?O'-:-::- Derrumstl'açãú de. tos. do ,Co_ntiba ;F:C. e ()Sj tavío), Bu]ao, Munga. FI-

di d '10
.. �.:,Ed,Físici (Cabose-Soldádos) do ��tlético eAmérica res- Ihinho e Joãceínho .' (Nb!o� 1"aputos a

II
«,

,. Roc"aJ.�peetívamente. nho l. .

,

i:". ' " '�
N'Üi encontre entre ° co-l SeO'unda;.feira - Amérí- " "

. ,. ".

.

,

"

.- ',;.
itíb AtI êtí

'"
. -'

' RIO - Durante dots "nos, o fu- pa no pnncIplO do prOXlITIO I tido encarando porem o ilitl-
rI 1 a e o e ico, venceu ca...:- Simôes Ivo ("Valdo- , , " . . I'

. .

�

4 2 t _.
-,

. .- iebol hr�Sllelro esteve dlvorClado' ano, Nesta oportunidade, na gente nacional de bom grado
o prImeIro Por :x , en miro) � Antonmho; VlCO, {1' I" .' �' , .

.

, ._

'

tos conquistados por Almir C 'd rb .

. Al
do argentíno, em consequen- sua 'li alta, a equipe nlatín .... de, esta visita, Seria a {)eas�f!0,

,

oca a e l'aIm, .ceu" d f It: d I ti ",' tã f ',., " . .-,

e Neno dois cada para G F
.

(T·t \ E" l.'-
ela a a a os p a .mos ao vera en ao azer ouas paru- esclareceu, .para o rejnicif)"o·

, , (ermmo)), 1 el" UC,l Iameri íd I I B'1 S
'

t· , . . " '"

"Carnpeonissimo". e BdJ'áo' eh' .l, ,'1, Z b't -ri
_

su americano promovi o pe a (as no rasu, erra porran .o, f1CJaI das atívídades .entre "as
ces, aJeo�, a o .. e ne CBD TI'

� tuníd d
. , ,'. .

. ",I.

e
'. .

Coriübit ':_ cem a 'f'o� avia, graç�s aos a, OPdor dU'Ul at edJlaTra
O ;,CR'llU- duas el1��lades, sendo Q.ue,; SI

f �. d d
bons o lClOS do sr. LUIZ Ara, CIO a lSpU a a aça oc- na ocasiao confirmando·se a

mesma ormaçaa, e 0- ..

E t
.

f
-',

.

a _ J'
.

'D" 0"
nha, tudo foi acertado, com ca·. s a a ln ormaçao Slli1-

,Visita, se Iluder organizar a

mlnbo. Ulzes - lrIb"U "f 1 d'
,

'f'
'

n d l' • J
' a VISIta eita no· ano passado p es, mas que po ena slgm 1- seleção brasileira, 'C01�1 a 111á.

aS uas peeJas O sr. ose ·t d d"""
.' 'c'

B b '. L" N tt
'. pelo sr. Valentim Suarez, pre, cal' mm o para o esporto .0

I
ximà satisfação r�cebel'á à:, e-

ar osa lma e p, .
,.,.,',

_______

. sidente da AFA. Semanas <.'.c- contll1ente. quipe da AFA.
Na, expectativa a C.E.D.

.

A ocasião não. será das me-
pois, tinharnos no\'aE1ente um

Ante este desvacho, a re-! 11101'es., ll_ois nos primeil'os"t::1e-
time argentino jogando em Iportagem ouviu imediaíam::n- ses ter'einos "0 "Rio:S,ã.o P'3.,6,,10
cam,po brasileiro. sendo �le, o

te o sr, Rivadavia Corrêa e até úlesmo "o' sulamericano
Boca' 'Juniors, que pÜl'tieipou Meycl'. O presidente da CBD
d.cs festeJos do Flamt;ngo, )',0 foi inteirado do telegraT:1:1,
séu aniversário. em' ;',0"('111-

tendo, porém, respondido que
bro, Faltava entre',a1\to. 1.1111 oficialmente nada sabía. Até

vave], iniciativa ·.dó ·IpUaiÚ�a,
isso porque. é selJ11U'e infetes
sante um .conrrento Intermu

níeípal, 'ou melhnr" interciín
bio eem outros t!entros, para
que se .possa. aquilatar as pOl;· I
slbilidades técnicas de uúia .é.1
quipe:.
nadas as suas brilhantes e

,reóenteS campanhas nos eam

pemmtó's, ,.promoviél:os·, ]leIa
LANCi onde: suas equipeS' se
sagraram viee,campeã e eam-

EXPR)1;SSO
BLU1UENAU-CURITIBA

Enlf. Tel.,g.: "J.IMUOSINgS"
, AGP.NC.vt :8LUMFlNAU

ltn:,t. 15. �e ,Novembro N.o 313

.1·'ON":. ,11102
AGENCIA 'CURlrmA

flua 15 <Je NOT 6Jnbro. N.o 11.:::1

o
.

'�C:oritiba' F.·: 'Ca
em São Francisco
Q.rrafado I ;'Itlético e Imérlca

ARÁO,REBEL-O
-

.

Advogado �.
Atende em quaisquer co
marcas do Estado

- BLUMENAU' -

. ' .. __;:;.:.�

E X P R E S S O "$ Ã O . 1'0 R G< E'� é .�;;

de Osm ar "MeTr'ã
.,

,

:,�:;�
v I A G E N S DI A R I A S

Agen(�1a ein FIOl'iunilpolis
CAClQtTE ilO'rEL !

R. F, Sdnniüt, !iS � 1'el. 1449 i
-"._,.' .�"':

AGENTE EM iTAJAI !
MARIO MACHADO:
!'tua n. Luz, 36 - TcI. 383 I

,QUATRO NQVASE. CONFORTAVIás IJ.-
MOUSINES EM 'l'UÁ"FEGO : '.'

AGENCIA EM

BLUMENAUI
Do'rEL aOLETZ - Te!. 1065 ,----------

Rua 15 de Nov., 313 I

RIm 1 1 102 154

HajailIoririo Fpolis.

Florianópolis 8,00 120,001
I

o-s
70,00

Cr$
100,00

.. 1TAlAI ( Chega
( Sai

1{),30 11'1,00 I' o-s
1l,OOj 17,301 70,fiO

Cr$
40,06

I Cr$
12,00 I 16,00 1 100,00

,
1

Cr$
':tO,DOBLUMENAU

�---------------! -----------------------

----_. --- -

,
.

em Lima, mas com boa vonta

de, indo se revolverá: Dé iiós�

sa parte, esta vinda serí,{'do.
melhor agrado, concluiu

",

o

pl:eflider,te· [1,a· CBD.
encontro entre as ;,'epresentn
çóes dos dois países, o qlle vj

ria selar a amizade entre .IS'

entidades dos dois maiores

rodada
! �:��:�s esportivos do e0l1t1-

I
Agora, chcgal1'JS a lwtÍl:ia

de BUênos Aires, tran��mitida

pela "France Press..''', d{! qu;'
a seleção argentina· ,iI: fllte-
boI excursionará

com u design<1ção ,de (ld'i,
ciaís, da L,A.H" cOl11port,� I

'---'-"'�'

o seguinte: Basquete e v:�

lei Duque x Iberê - Qua
dras do Duque de Caxias

- Juizes - Jorge Siqueüra
de Melo e Carlos Rames
Kúche - Apontador Ayl
ton' 'GOlizaga - Represen
ttú1t'e - Renato Benill:}.
Volei FemÍnino - Pal-

x Olímpico
do. Palmeiras �.

__O$�._
PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DÁS

-

�
-
-
-

-

�

Ofi-
�,UQúi'" mERE E IPffiAN G.� 'i .OLIMPWO EM BAS

QUETE -< FAI..l\-IEIRAS� x OLIMPICO E DUQUE x um,

- __-_ RR EM VOLB I FEMININO -----

Ofi-
Os camPeonatos. de Bas

quete e volei feminÍno iClfe
recebio hoje á noite, a sua

segunda roduda, quando
teremos .mais quatro en·

contros. O cartaz. C8-m

pleto da rodada, de acôrdq;

_.
-

-

-

-

-

-

-

. AfARELHO MODERNO SIEMENS PÁRA
DIAGNOSTICOS 'EXC'LUSIVOli DE DOEN

ÇAS DA CABEÇA.

Juizes Lelís Ferreira da
da. Costa - Apontador -

A s�r designado - Repre
sentante Joaquim FIoil'iam.

Basquete - Ipiranga :x

Olímpico - Quadra do

Ipiranga - Juizes - Sal
vador Lemos dos Santos
e Balthar Pereira - Ap::m
tador e cronometrista Er
nesto Deschamps - Repre
sentante Hermann Wiler

ding,:

_
....._ dRANDE' SORTIMENTO DI[ V.ALVULAS Ali:EIUCA-

NÀS �].rtJRoP;J!1·�S. ", " ....
.' _;, PÉQAS E ,AC'ESSORIOS. RÁDIOS NOVOS -
-__" SbVIÇÓ BAPlDO POR :PREÇO MO'DICO "_"

.

·ltu 'I d. Selembr.;. j •

=

-�--- ------��

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

INFRA·vERME�iIo··
AEROSOL (Aparelho in

glez para nebulisllção no, tratamento das sinu
sintes sem-oper.ação),; Electroeoagulação.

Diafanoseopij,i etc.

ASSINEM ESTI:
JORNAl,

ontem, não tinha chegado co

munic�lção alguma neste !'cn-
" j

f

ISófre? TenhaFé
Escreva (leialha(lamente llara a Caixa Postal 7 9 1 2 :�.

- São Paulo - JUtlte env.elope seladn. CQm entlereço. ,;;
Não uiilise registro llara evitar demora na retirada, em' .

horario improprio..
'

.

'...

.�:

,8ÁLSAMO ANALGÉSICO
DE EFEITO ·IMEOIATO!

í au;V GEITO? TU'e a dór com as M,'i.OS
.

passan40 Ge!oL Contusões. hu;a�tiu.
'

// entorses. lmau gelto) dores reUUllUC5.�.;
- t ut:vrAJgicas e musculares. 66o râpldtlUlfDtt!
, . I
it; ..li.lida. com apllcaçõe. de Gelol G.�I!
'=.. datnfi:uILI.. clescongestlona e estirou!'-

;

Dificil vitoria· �Q. Olím,píc�:Isobre o· DQgql
o : .. que foi � naife de ante"ontem no Garcia: - .Superado .p�lo ((Si��'!�II'

Iplranga por 2 x O o sexteto de Gaspar, na Itoupava ,:" '<'�,r,

Na noite espc·rtiva de sentou' modificações em

I
e 15 a g). Atuarani Jorge

quarta-feira, foi cumprida seu si�tema de jogo e daÍ. Siqueira ': Carlos Ramos
a primeira rodada do Cam- �J razao, que venceu por, boa atuaçao.
peonato de Vo·lei masculi- J 5 'a 4, Na negra, df'pois I TivemDs também na

no • da L,B.A.. A partida de uma disputa renbicla, quadra da Itoupava S�ca a

principal foi a que :r:;euniu levou a melhor o quadro da realização do encontro en

os sextetos do Duque de -Alameda Rio Branco per tre as representações do

Caxias',e Olímpico, que :5 a 10, Os quadros [piranga e Iberê, indiscuti

ofereceu momentos de sen· Duque - De Lucas, Cava, veImel1te, outro grande'
sação, tendo. oi prélío trans- Enio, \'eiga, Bertoli e �J.lI- prélio. da rodada inaugu�
corrido 'movimentado: e in- go, - Olímpico - \Vils-m, raL E na noite de ante

teressante. No, lo, "set'> �du1Cider, Zé Luiz, Lc<.)· ôntem não, podendo evitar

venéeu o Duque por 15 a 5: n.'1nl0, Krefischamr e ,\1- o maior volume de jogol do·
El'ltrando em camPo para a lende. seu adversário, o quadro

disputa do 20. "set" o' Na preliminar venceu (1 do Iberê viu,�se del'l'CiÜ'ldo,
"six" do Olímpico, apl'e·-I Duque por 2 a O (15 a 1,2 pela contagem de 2 a O

(15,a 6 e 15 a 6)..,�,,�Os_q-ua
<iras jogaram ass41'l ..."..,. Ipi
ranga � Fuhrm�nn, 1'{o-r
berlo, Jacy; Engei, :FeliX"�
Wuerges - Iberê�, Sân
tos, Walmor,' B�d{f,çhi,
Bruno, R'Csa e Victor. O

Iberê venceu a l}re:liIMnar
,i,or 2 a O (Il) a 8 e 1'5 a 5) .. '

-

O' juiz do prelio, foi Lei
lis Ferreira da C�sta, que;
teve como fiscar� N>ClI':berlo
Schosslau,

' >,
'

'-.,."-,.,,,. ....,,.,,.....,..-;-_...........

VENDA .DESTE nlARI6 . '

'NA �NGRAXATARIA.
'PONTO Cmp:'·'

.
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i
Atinge 'a:167 o numero de credores

I

para treze milhões· deColuna Católica
,----�i1 iI

o Sacramenlo da confirmação taRifa da Bíblia
A Sagrada Blblb. c-usina que há um Sft\'l\ün.'nto Cristão

pelo qual ·rnéi:hE-1l1o;{ os preclcsos dons do Espirito Santo e

la contírrnacão na vida ',:l:i:;t;Í, li:' o Sacramento da Confirma

ção ou Santa CL"iSIlla , Eis I) que diz o Novo Testamento: -

(Atos, 8-14, 15 e 17), "Quando os Apóstolos, que se achavam

em Jerusalem, souberam que a Samar ía recebera a Palavra
de Deus, para lá enviaram Pedro e João, Estes, lá chegando,
:fizeram. oração por êles, a Iím de receberern o Espírito San

to, porque ainda não tinha descido sobre nenhum deles, En
tão lhes impuseram as mãos, e êles receberam o Espírito San- Condenado a' morI'e oto". - (Atos, 19,6): - "E quando Paulo lhes impôs as mãos, com o qual

veio sôbre êles o Espírito Santo, e falavam diversas Iínguas •

d d
riamente ém toda parte" co- é presidente em seu país o- sr.

(' profetizavam". _ E em sua Epístola aos Hebreus, São Paulo assassino a ton essa mo tambem po-rque ,seíll"uúdo Pedro Vilela, sendo dec'Ol�"
afirma (6-21: "A doutrina sõbre o batismo, a imposição> das;' _. suas propriás dei:Iarações, ,seu rentes da alta. de agio-tagem,
mãos, a ressurreíção dos mortos e o juizo eterno", t LONDnES, 11 (UPI Foi

'dOto f • ui t O<

Nos primeiros tempos da Santa Igreja, o Sacramento da cc:ntlCnado hoje ii. morto o 11)!,'
cre 1 61 prove, �n e de ttgurando o �ome dele apenas

Crisma ou "írnpr slção das mãos" era muitas vezes acornpa- t.Enro Derrnys ttru.'.;-cwn::y. que' oo;'�. ci':�das de automovelS.e e�-Ipara eneeúrfr e afastar as

nhado de manítestncõcs vísíve ls e miraculosas, que atualmente conreszou culpndo de ter- a.sz�_�t;j- préstímos em ,dinheiro, nele

IresponsabHidades
de um esta

n�? ac<;mt��I�, pois .:;egl.!ndo a, Sapientíssima y�ntade da Pro- nado a sr '., Cbr-:·.:tine Ga.nY.-m", 'cvendo estar Ineluíão o .juru- beJecimento de .crédito no ru-

viuencia Dmvma. nao sao mais agora necessarias, Mas o Sa- A v Um:'.., que 2, �-, um" e;;-:dc.,iSf. de 25% - base dO' negac' F'nal" J
crarnento dn Confirmação continúa o mesmo, quando conte- polo nêsa, foi" agê.,ntc do S,11'•.�o· ". '

. ,10 1I,:lOros.o c,aso. 1 rza o SI. U-,

_

' dos FelipetaS I I' b di d
' .

rido por um BíS!JO Iegittrnr..mente consagrado como Sucessor Secreto Britânico e tornou-co rc-
-o que eons- lO �l serro pe n o pertera]

dos Apóstotos, pela Santa; Igreja de Deus. Se o prezado leítor r<.osa por ter proporctonado ·tiíui Acrescenta

quízer aprofundar melhor Sf:US conhecimentos. sôbre os tem- fuga, de numercscs av;a.E!ore3 der

pos ancstó licos. seria jtil adquirir o livro de' F, M, 'William
I
rub.Jdos �,)bre a, PDlê.n�a,

"Vida! de Ji.'SUS no País e no P(lVO de Israel", que é verdadei- .Iowncv recusou qualquer de["::3>,

r:llnente, interessante: A �.SP - Caixa Postal, '5415, Rio, po- declarando se confessava cui

de lhe informar a Iívraría que o vende,
.

pado.

RIO,11 (j\Ierldlm:uÜ) - Es-

tourou como uma bmnha en

tre os lltig:tntés da. flÚeneia
tio tenente Felipe o pedido
feito pelo advógacio -Julio Per

reíra da Silvl1 ao JW'l< da 14.a

.�----

FPOLIS ... 11 (A_ Mercurto i - Câmar-a, Mun ic'pul ajucvou irn 'i aflueucia de sócios será.
Hu uniu (Jlvi:!. d c l'ec[a.lno..i�5es projeto lte Iei (�u\� institui rc- de.
NIl [0'[" a rj.l:!de contra o futo ()ll'l' ,1.,:;c ',: F:1!'ticuLro-s '1U,' LL-l PARADA DA ELEGA..."CI.A
de : andar':1l1 soltos pelas llOSSU!5 çanl apreen...�j.o de uzrlruais soltos t ..\.contc�iG1éni.õ 'w,e ex,.t::ao1'����á
,'U3S, illum"rv_, n.n ima ls. CIl"\' �!'lS, e 0',-: tevern ao Deposito 1'.Iunici-' ri.? Impor ta::,';�, soclal S',",;, "-in
Caht':l:;, pOI'Cú". etc, não só dando pai. Ac.mtece, porem, que t;. J.:Í",c.

I
rluvídn !1 1':-: .,�a,,� J.}'e·'D'1C!:.,

:.t. PQ'lio�; atú c.�n1.r-aj�, () 8npcet(l ....nHão tlt� t:lb anitn:1j� é d:ittiJ e flue o L[r��. T·:;nis CltJiC ij!..'(1f:,"r t�

(h: ,;iti-o ('omo IJrejudicando hor- perigosa, Q t.l'a.bal'llo gÓ pl;kie ::,el', mou para o d'ia 30 do c�rr�nt8,
t�w t�.-"ba.lhat .ns com capricho e ·xecutado

_

1;01' [i se::;.!!". da pref'��-I quando sf,r:i elp.Íta u RaJnho, do
s:wriflt'Í(), ,.ll(,'l li; ",e!" !li"t.\ (, fipart\.lhad()�', Clulm_

A'_, :'",;( li r';] H munki(I:,i" b:riqlla,nto' j>i'·O ll�lI)

r.C'üntPr,'r'l·
In.a.uguràll'lQ, 11:'.-:"·:1, d:1.1::t, :l. ..ci'

clü.t'a,-: ::. f':;i,�;:o. l'''t-oSl1€ito t: r�tf o ti'lori:1nÓr).fJILs _G�t.n. P�]fi.��H�:i fh-' 'h-- t!l.Çf1:o -I)rirn.!.Lv?�iI. o 'Si01IJa,Hco e

eh "U' do F:"'i'putivo e!ohm'ou ;O.'i 'T�a ('''Pêl'!;, o·:' ,nUo, "
' v!torio.so Clube da;'Col!:n.a reunirá

(Jr�GAO DOS GIL\FICOB
-

em seus.l1zuplts ,s:l_)ões,
'

o nossO

Abordado o movimento ,)" !;"l'afico,", (l:J_ c:J.p:tal ·e·' (lOS !'grund. rno.mle" e 'lhe Ill'Opordo
'nunicipio8 vi:dnh:o's·,.- unidos. d.m- {\ará \Im umhle-nie de' aro

para depôr o tro do mp�nlO Sindie::l.t.o, rf'so!vt'- pledor.

RIO. }�������?�- DI"" :::f:':]��;�f�g;ª::���: -P-I-'e";;_-n-o
�

e'qUI"lllIb·rl·ol'da:i�' ';E�!:?�;:"�,�:;:�; ���;��;;A�t�]�E:� I
.

.

.

.

. ..: .

�;:s:�l;'��:-'l�::;�,; l:��lI;�,;��nmü(����(�:;�:� ;���;-��
,,'

f:�;:�l;�,U�_��:. ;'rí���/lin.-,- ! C·O:
-.

-ms:·rhj, ',J.efblgr-ado F!.ltrr:: .1Rin e Sfo- 1:�:3l'fl.t.H:n,; tUJ'-. gTul_rn:1.
--

t� dn flOi'I't?r.. tf· () fi1CrlÍlü eon.,�:,:.- sOIR1:;'F! rIA -pnl�vf .:ã._\TBfr. "-
.

tíria 110 f;}.pto fLú gf...VP[>il::l.cln.· .l\fa.i.1 Ulti.a jJth.1a fh:-:L:-!. nOil pTO
-.

,

F.!rnbor5. n lr'a(�n�;;j(j !foil'ha SicJ0

noU('lIltL0t o gOVt?r.no n�cl flUf:tl'í�
bulü. ntUli{,n1a nO{[i, !l, f'e:;p·::�to>
sabE-ndú-::;p, port;lll. ilufo tütnara

prav!derlci:", jurti [) :ul eomando
"la.. gun..rni(;uo f .:t!€l'!l.l e l�oI'çn.
Públk!l,

Ultimo
aCarlo'
ROMA, 11 CUP) - o governo

italiano e o C01'TJO diplomatíco es

tra,ngeilü prestaram sua, derradeí
"'f:i. h1/t41(lna;..;eul nos fUl1.e.7'ais lit'O
rnovldos pelo Eht�do do conde
CarIo Sfnr·-�,l. velt?-l"n.no '.3stadista
'Talia.no que. fa.leceu na noit� de

lu:onta-fe·I·-· ('(ln1 ";'_ idn-le- de ':a
ano'�, A's 7 hora.� e 30 minutos,

,"'::TTf1 fUflC-!fil n rHotor-izadof
co.ndu:"in,10 um ',s'luife envolto

"/1<>;;"(.,1 !'. ampla. I>1':l�.!J.
2, i;�;'C:Ja S�O Ilúberio

Bel�lf·ült1.0 ��eg-i1i(To cifl: '
..luas cat'

f ua'gen- ilrll,das a, cavalos, Em u

-na del:-L-i ,��nh:t. a viu\ ..ti. ('o,ndp.s
fiá' Vn.l?niinn, .�' f;eu filho SffJl'Zi"

Nestas <:oJ\di<.;õ<c::".
Bretunha julga que
rivcl 9ara ela ser �ncluid&
desdr' agora, ('ln um tal pacto
defew;ivo e fj:1rticipai" nas t'C';

ponsabUidac!cs políticas e lnl-Ilitares que c;ubcJ:ão às naçÕ2f'
participantes,

;; :r5.o �u!n·ii·.:üd:l� fl nHL,i�l�·I. qu'
fOI';,'l'll llru,:ji!::J'; ;):; ":�::J-" do...s r?

ff�t'�neh:u� �-'ul)eri{)l'�·s.
Art _ 2,0 - Os presente d{)cj'e

<Conclni na. 2a. l,lâg. letrlt C)-
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