
lm viagem de boa vontade visitará
ur'fUI') A"

Não tev'! aanbam caraler
poUlico 8 encontro dos 111,dois chefes de Eslado

lHO, 16 (Mcridiunal) - .A rC!lortagem ouviu, hoje, pelo
telefone inter-urbano {) governador Juscelino' Kubitschek sã
�re a visita do sr, Lucas No'gueira Gareês e a situação polf
tICa; nacíonat, Declarou de inicio o Chefe do Executivo mon
tanhez que () govcrDailul" bandeirante foi recebido com gran
de entusiasmo; fi que demonstra o alto aprêço em que é tido
Uf} Estado. '

,

Aludiu o rC!lOl"tcl', então, à notícia divulgada êntem se
gundo a qual os dois governadores firmariam um naeto se
creto, objetivandQ a sucessão presidencial. O sr, Juscelino
Kubitschek afirmou: '

" "Não há nenhum .!lucto secreta. Nossas conversacões têm
girado sóbre assuntos de interesse recÍ'lJ:oco nos nasSos Esta-
dos no terreno administrativf}".

-

- E sôbrc a 'Situação !lolít.ica nacional não têm conyersa-
(lo? -:- insistiu I) l'Clwtter.

'

"Evidentemente - foi a respos- ,Taneirp lratar do assunto. trazen
ta. Q�ilJ1(IO os po)íUcos se cncoll-, do um dossier dos atas considera
iram e n,'Luraj que conversem SÚ-j dos aroitrários, A UDN Nacional
D!'e POlÍllca, NOSSil palestra, COll- 11;10 quiz. porém. encampar a cilm-
1udo. nih, encerra J1('nbum objcti- pn,nha que sc faria no Congresso.
"-0 e'pccial. S,·.lm� a sucessão elu Az;1nra. o tcm"- voll� iI baila. a
sr, Getulio Vu.rgns c(>I1tinuamos

;-;.,\() P.'-\.. ::'7LO� 14 coordenutlo. rh�hl�� lHnnp!:rn.� .(p,; ..

I�,) ca'daver sut-ver;.sívo, qlP_� (" tes duis 1 ruvcssos t111 jt!.1·d�Hl da

o nr.u ístr-o F'runeisco r'ic-;;-ri\o dt: infanc;,a nu.croruvl d'i.� t'-;t"'t\!l�o ;;,J,r

Lima hã que dieting;uir dois per- ga'S. .

sonaaene: .. u que. J:t cüún.ipn�jl: "I -'.renl \�n�':as �!1t;UG1.as rn t:tiC:���
nas mesmos corultcócs vu (�U�e2 Rea!lstu. fr ío, ;,��....c'), ��1\'{,�l(\O � 'I'

1.'J!.Ll1.FONg· lOS Z

I
píor-es em que ."'_' .li;,; que 'ela,' gin'::o d cnt ro de Hill Bi,hmn ló-

I BLIJMENAU, (Sia. Catarina) - Quarta-feira, 17 de

J Jlnd. Tel.: "NAÇãO" t N 9 1 r'an', iii)]':> ccurdcuando i�ran;.:: c gico, que só ele (m(;llfi" l' eouuo-

-- SETEMBRO de 1 9 5 2 --- Cal,u l'Oita,. 38 f .. Balbillú. ,_ t> 'lU" csiri S011.UO dcs ce, II S1.1:t mie.tic:!' tClll n f1uilloz
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,10n1.Cl1S de fê. Urn ('(;nlp�c1n o

outro. o ambos são infinitalll"nt.�
mouotonos. Feia lnesn1f1 ínnuo

quaçào que tem pU:'::1 <). te,: ..n a.

terra. 'da vida, para a órbita du

terrestre. pura os circ:ulos do tem

poral. Vi\'enuo no supcr-t<!rrestre
nerd�m-s.' nas nuvens. dcntt'� !lc

�eol-:ias e concepções que �t�Yl.r

cam, nla;:;; o futuro que o l.J1't'''er:'
te e 1U(';1103 o plH.n{�ta. em qur- '.n_

vem do que o outro 111Unuo. cm

que vão \,'\'1'1',
Q'ua.ndo um m ist ico cnirn na.

política ele. opera ao swa cnxcr

tia num cavalo que não oferece
maior identidade coru a tcrr« 011

dt\ a arvor .... Se> dL-�põe d, ir JJUt>

Li.!' Os SUCQS nuu-ít.vos. 'je que e

la �e vai al ruentur. "SoLl'ctudo o

Brasil é urn meio est.e rl! pa i a a

\lu�l{l� que tr-azem a m.st.ica p ...1.ra

') campo po lít ico. Arrst ides Lobo

rasil -

I>i.rctQr: MAURICIO Xi\.VIElt.
�
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U1t�mas fO Exterior

A�ocado por Trurnal'[o!;general Eisenhower.

1l\CS1TlQ ponto de -vi8tiL Achelll10S
quc ê ab"olul111n�1l1c cédo
tratar ...sc dessc ilf:iSunto.

Todas as atcnçües dos polí!j(,os
deVCll1 et:1ê1r POf)t�.s nCIS grandes
problemas arlmü!isr i'"tívos".
guntou ° jornalista, em seguid;l,
�ôhrc o a}lf�l(J do prc,siclentc da Re
pública ctn f&vor Oi! uniüo nado ...

naL Falauclo ��!!,f)r;l -Dpcnatô çJn t:r;l1

nunciando-se uma rcunião hoje da

bancada údilnista federal para tra-

'MONTEvIDEO, 16 tUPI -- '�'s
út ,nw:; hOl'a� da noite, a. Pol;': a
Jcr;hou a. "édc do sindicato ,o;lto-

endotdcccu Ruv Barbosa nuuc.r

FILADELFIA, ,16 (DF) --, rnan não mencionou G 111':)1(:' gêncías petrolíferas anglo-ira- • ultrnpassou o �oleg o d" senado

O presidente Trurnan atacou 1 do. candidato presidencial re- nianas. : res. Pedro L."s:'. morr-eu sem ter

energicamente o general Eise- publicano. Recorda-se que do- -,_ --,------.----
! :'lÍ\.lo l'res'll.'nte, O blig;J(lreil'o F·

nhower. candidato presiden- mingo último o general Eísc- Uenhuma cu!!'nrcza i ,!uardo' Gomes duas vozes 'cal1�!i:
cial republicano. 'I'ruman

qua-I"
nhower opôs-se ao seguro mé- fi " 11-" -

dato, outras tantas mo rdeu J ]10

Iifícou Eisenhower de reacío- dico obrigatório, proposto pe- no Ir t d ..
" da, derrota. Nenhuma dessas na-

n'ário; que deseja qu'! o povc los democratas, a a «) .Jlno ..russo tUl'cza.-;:;e quis 'i5ubmctl'l' !lo u'i ..

dos EE. UU. volte, :', 61'a :1."31 Prejudicadas jlclo m"au
,

vial do nosso telúrico, ao' quoti-
carruagens, " Contudo, '1'1'u ..

, temllo as manobl'as navais I V"·ASHINGTON. 1 ' UP) diana do nos�o forno e lOfii.O, E·f d
.

'lr� t'o"o <,'11 unl",io
11_ - ..:_ - __ ' _ - --l� AIgul'!:'!S no Atlântico Norte, !

Fontes diplomátie;,s tlize,n. ",.1.' 'J 1'a11.:, enl01�IOS t "'. .0,
rr', '. 1 •.

PJ d d' 16 (UF) - Fortcs vcntos, com comun caüo ue Moscou, "obr,' a esp.ntual com o ma� nl;ol\el,. ',t1,
ano ,e segurança o raj.a�las de 1:1ais de s�tel�ta B,,,,,,ina.tura do novo tl'.ntado "m�- .iugados l�?r' u�nn, �111..;t'C,f�. e�,�c:�:

• qUIlometras a hora. ('siao m-j
1'u,so ""0 contem nennumu SU1-lqUC o lll{IO UMI ILcon!1C(e q ,I

governo uruguiuo fluindo grar:deínc�te nas ma- prcsa, Frízam ainda que "Se,' :l'<l' to mais a�.sÍl,n�la. ��U1 lH:n:Clll,,:::�,
nobras navaIs c.Ol1Junt<ls do j\. I li,' ,o ]'odel''1 conter 11Um'!1 <;�fl� I n:o ElhW.l·J() (,ome", (1IH, \ lU �-
tlúnUco Norte. O mau telnpo clausula, s('crcta�, •

CunClUJ lia :0:,,, p;;�, lctru ,�)

ameaça impedir que levantem _

voo os quatrocentos aviões dos
llumo dos trabuJha'jol'e� em ,mi- porta-aviões. que toman1 par

te na manobra, além disso,
permitiu a um suposto navio
pirata inimigo escapulir' do
seu esconderijo na costa no

rueguesa. O papel desse navio
corsário est:'! sendo feito pelo
cruzador {�<lnactense "Qur.'bce"

1- -� o_° __ � .�_" _

Mossadcgh obteve um J'(lI�TO ALI.;(_;n.K 11; (l\kri- "\'Ídéo ", 11tH' lHI.l'I't'ipOll '.;" r'ollf.·,

Y{lj,(J de (�onfíança rilona]) o "l', Valh'r ,Toi':Il\, l'enci:l na fa;<I.\I1I1', ,ln ,'1', D:,�::.;I:I,

T('er�. 16 (UF) - O pre- '�mhah",hr do DI'as I em MOll'e- Luzardo. \'isitou ,,� "Í,],,,I>,',< {I" ,'"

mieI' lVlossaclegh. falando no tigas. ,] Ita,'lui. IH p'.<j(lÍn'lf) " j" ll-

Pél rlamel1to. ameaçou romper ,.amento Jn 111" :r:l f'l1ll1" li ,,'!l I ':1
relações diplomáticas com a Ed nft:!Jfl.\n"'iU' c"'m da ponte que un,.ii ", ,11!"� ,.,-

Grã Brel<Jnha a nlenos que es- en CO,. "" � r..�VYl 'IJ uark" In�t'l(I" " f;tl:tr ,.;roh .. ·" "

I se pais faça novas concessões •

G
• {'onfercnci:1 da qual 1'''1'1 "II!'d,!,

na disputa petrolífera anglo- O premmr aspen (lisse:
iraniana. O p<lrla1TIcnto. pou- "Come (:11111'1,:,;"1]",, n;w t�,!l",
co depois, dava um, voto d�

I
STr:'ASBl'HI;O, 16 Il'PI ' ü "não })(J!,'S{) Im' in1..'l'I'f'J'(·]J('j_,1 1,0-

cO�1fiança. por ur:an1ll1_;dade, a
cnauednr i,l' Hmir:o J\l1t"',u:' HUca interna' do 1"'_:105, () ':1'. \,,,)

�i-l:.üude do pi'ei'l'l'�e1" l,>wss_ageh {]"n confr;j:,'nC'Íüll dnrant.l' Ü'e5 tá :robil';' l'PgTe','''óu " {lf.1nl"vi
ante as propostas. dl).P�'csl�en- horas iJ nOlr" pa.c;;�Lda com :} :,'·i· Uéo. Não <;umpar,,(:!-r{l..;, �,lJ.(,',;:.;],�te Truman e l?IemleJ C_nur- I:.eÍI'O lllin;sü'G it,.]inllo Ik G"" da do pres'dent<' Gcl1!lw Vil, ,

I,

chill para soluclOnar as dn'cr-
Jl"ri. E:_'{'11 emlJ[Jl'ca am:lnhá :)a' fL porto AlcgTe aleg:lnrlo U,; ','"

Ira BelgT<v.lO. afim til! COIll'd·.:ll
•

rios, problemas 'lU," 'm1,ednn ,ln

\T'
, '! c; ai' con1 o 1"'lrcchal Tiro' " IIlJ ausência dI! Montn'idéio, /\0 .cem

Ia<T('ns l"lPUI'\S C sc ....uras .. .
, " �

, .

.,. .

'."
. ". I comunicado oficial revela que De lrár!o. o sr, B,atista Ltv;" nl� "I�;'50 no ,Gaspcri ex,oôs 1)1",is uma vez o aqui na proxlIna qmntl1·!f'll·" ,'o

EXPRESSO ANDORINHA 1 ponto d(' \'isfa It:.;liano. cm ,:,'ia' fim de aguardar ri cbe�:(d" Ü"

BLUMEN.:\.U - JOINVILE I <;iio ao tE'rritorin de Trieste, dr. Gctul'o Vargas,

Nao ijuiz O sr. Walter JuDiu I

I revelar os assuntos �iscuti�ns
.'

Z(}u:

I
I S1" Federico Carlos AUCIHle

Manifesta-se o vereador �Federico Carlos IlIende
contra qualquer aumento de imposto ou laxa adiciona�
() (!UE nECLARÚ(! hQUEL1� EDIL DJ>U]'I'lEN:1UENSf; NA SESSAO DE ONT:KM NA C!\.MA.R!\ 1\lUNJCIPM, SOURE

,

- A CRIAÇãO,DA SEcmnARIA DE ASSISTENCIA 80 CIAL --

1mB. ESi'a medida. fa�; p,ll'le ,ln

plHno di: �eguran-Ça clabor:L'lo

p-,::lo bOV�1'110t eln face da. g'l"�vc
J'OR trf.lni.-lpo1'te-s coletivo:;,

prc e5teve� rlesd� ? sua PO:;;�t:, c que
Ih", prestará tt'dn colahoração,

1\ rCfOrTI1H D1Ínisterial é assun-

l1istr15 n]!Jlc.iros tCOJ-SC qUt_!ixado
de perseguições POlitiC!l5 em Mi

nus� De u,rna feHil. aliás, o profes
!'or .F·ral1zcn Lho.a, pl'f:�identc ela

de

(f;l:, r/lo.GiM:",

Cnlll1lll (;� I.õliml

Notícias ue Uio do Sul

Noticias ,da Capital
Notas locais

)..:' Diyêrsos

J MES MAIS RENDOSO NOS
COMBATES AE'REOS

().s

b.sSINli;i\'f I�;STE
DIAltH.l

fúcu.

Oliml'i.:o "

tiOS flUo vr.'lei.
Djy',·rsl.ls
njl.·crsos

um movimento
Gente Nova»{(
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SEGUNDA PA'GINA

(}R.GAO DOS "lHARiOS ASSOCIADOS"
•

. PROPRJEDADE DA,

SIPJ. «A. N A ç A {)lt
-

ÇAO
R'Nlação, �'\dimintraçlil) e Oficina�: Rua São Paulo ii.

lU.91 - Fone HJ92c - Caixa Postal, 38.
Diretor: Thi li U R I C I O X A V I E li

EXPEDIENTg

....�t{U.AL . .. . .... ,� • '" ... 11 CI� 100,01
SiEM':!E5TRAL • • • • • • • • • •• Cr$ 50,00
N. AVULSO. • • . • • • . . .• Cr$ e.59

sucnrsaís; 1.tIO: - Rua fi') Ouvidor n, 100 - Fones
: 43-763<í e 13-7997. - SAO PAULO: - Rna "J de
Abril D. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HOJ:"IZQNTE; -:- Rua Goiás, 24. - PORTO A.
LJEGRE: - RIrti. João 1flontauri, 15. CURmBA: _
Rua Dr. I\1:urici, 70S - 2,0 andar - Sala 233. JOIN
V.iLLE: - Rua S. Pedro, 92.

Um. auxiliar ele escritório. Conhecimentos: Absolvi
cão Curso Ginasial. Dirigir-se, indicando ocupações an-

terínres e pretenções a:
.

F R r T Z ,L O R E N Z S. A.
Indústria, Comércio e Agl'icuItura

T11\'I'BO' - Sta. Catarina

.....--------------�.....------

Vendem--se
Lote em ( A B E ç U DAS (situação central)
Lotes na V I L A .. N O V A (em preslaç"es)
Informações; E C A P LTDA. Edil· l'ilútua,

IJ -_--_--_--_-_--S-a-Il\-1-4-.__--_---_---- _

Informacões Uleis
,

F1HtMACIA DE
PLáNTAO

Per-manecerá de plantão,
de 15 a. 21 do corrente .. a

Farmácia ELL!NGER,
.

à
Rua .fã fie Novembro. 588

�rELEFONES lWU:r.rO
ClIAl'tiADOS:

POLICIA ..

,BOMBEIROS

• H O S P I T A I S:

I Santa Izabel .. ., 1196

i
Santa Catarina . . 1133
Municipal •. 1203

Asststencíu Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no

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

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

qualquci' nora do dia ou
da noite.

PONTOS DE IJ:.
AUTO.MOVEIS:

Pl't' �) Bra::iil do alto p que só P(',' que fosse sobro Criato, só podra 1 Fausto. ,Quan\.lb se vai viver roru
CDU quando andava de suem coru e".'3crever Cl11 Portugal. Ele só uas corsas são certas, �:l,

Cc!.ulio Vargas, por onde anda- Quem coor'crcnou os governa' descoordenação amanhã, CHOla.
ia , nos atns ainda quo postttvos dores do r.ortc para a DCIllOCI',l- marcha erena. á fila e cavneíros
do seu pensamonto, senão na es- cia autorttaría hrasilc:ra? Nada no seu cemitério p<u·ticula�.
fera 'cl'; m elhor, do mais lHU'O, i mais nada menos que css e ·itquie, Dling-, Dling, Dong Negrão 'd'e
lsto é do sobrenatural? O llro-lto Negrão de Lima. Que mundo Lima morre como um anjo ceu

hlema delicado por exce!encia dG de ínstrtulqões ele não dcscoor- ataudezinho azul de quatro pal-
um obsei-vaor- do fino es.malta es- 'danou neste Pl:iís! (JOll:�titllÜ;'iO mos, puxado por meninas de um

_ PARTOS _ PARTO
pir i tual de Eduardo Gomes,. deverá liberal, Senado, C"mara,

gover-)
orfanato da. 1\1isericordia de Ne :: __ COMPLICAÇõES_scnt ír a reandado. Da nossa ma- nos de Estados, Francisco nc- pomuceno, cm_Minas Gerais: Df'-! § SERVIÇOS PRE'-NAT..>\.L

_teria. bruta, do nosso barro grõs- grão de Lima pintou a saracura. zorto mes�s, sao uma. eternidade S CONSULTAS ME'DICAS DIA'RIAS _ S _ 11 H AS ::sero, ele tomará contacto ma.s de dentro de um avião fant'u'- a sombra da mancemlha do Jar-I' OR
=

com as aparenctasr do que com a ma, tão fantasma quanto
.

este l ineiro infernal. .dIJlIIIJUJIIIIIIJlJlIIIIIIUlftmlUIUlUnllllllllmmU-mUmUmmnUIIUlII;;realidade. Não_ há uma relação Balbino sertanejo, que por ai an-'
.

. .

tangível entre a sua. per-sonaíida- ·.da curtrdo em vinte anos de

ltUl.f'P" }". t .

ORlE:'N- IITIE·�'�rS�Sq�,�a� ::!;����:� seu: ca�:;� ��:�:�g�:nê��O ������'ee :Lm��I)1:�:! .. O .1
..

'e.omQ ... .'
..

. .L .daturas sucessivas sâo atos res- flgados e o rnínístérío! li!
. '.

.

pcct ívamcnt., de platonismo e de Que cosa tremenda um ppri·
I estoicismo Para conquistar o po- 'to coordenador. que já descoor
der pelo suf'r-agio univer-sal. suas. ':ienou, em grosso e a i-cta.lho, sa

cha.uccs serão as ruínhas. Não heI' como se descoordena para

logramos tomar consciencia ·.las não se continua.r a vber como

massas, da ela!5se média nem dG'. mini'stro! A esta altura, Negrão
elite. Elas nos acharão e1O\,onS08 de Lima estaria pagando toJos

porque nos falta o saboi' 'do seu 0<' cruzeiros amealhado" em �ua

:;aI .- e�t� sal t.odo. especial, todo rraveta de mineiro, contando que
?"bocio, <1ue tem Getulio 1.';1.1'- ';mais tivcs:;;c aentido o frio de

ga". por exemplo, para lscs of�re- �m can'vete 'de coordenador pelo
eei' no calice das suas triagens avêsso! Como é trj'5te ser dear.o

.tS esscncias aincl .. a's lua'l; 'iene- ordenado, para se ver alijau:J de

nosa. dentro de um barco, conto carga

A mis!icC" de V"rgo.s consiste 'inutil!
e!ll não ter nenhunla mística. Os gritos de Negrão, na porta
1'::Il1 :Jnd:_u' péir::t �t. esquerda. para- ti_o. cen1Íter�o. quando o :3.eu �:ti··

Q direita; IHU a. bombordo e 110'
·xão ,vai ser recebido pelos co

reste. para norte! e para "uI, "';."1'- veíroR. que o devenl levar aos se·

I
no no tempo e no espaço..Pisa te palnlOs, 'são os Ul'l'OS de unl

t 1-" destreinado. Os ministros de (iees e � lao, �ue e 5(,U, que é nOS5('

qUe f> o Ch:lO ';,c todos os que lhe tulio Varf!'Q.3, com raras exceções
tem um �íclo vegetativo. Ao c:lho.';U"cm a inubia ou lhe '5egucm o SUZANA PASSOS

• l'astro Hegio pretend'a que tUllo de ldois ano" morrem Ue senilid3c··

8[:rvc ao 111'0[.';1'1'5.5<): paixões do de, para se recordarenl '.sempre
povo, paixõe,; dos scus Llirigell�es que não poderão v;rar ma·.�ro

tudo é a progresso em ma.rdla bios. Esses; defuntos, dir-seia, p"r
A':o forças ,Ie GptuHo Vargas se clem a noção razoavel 'Je que 3.

flesclobram COm os movimentos vira ao lado de Getulio Vargai.'
de to'das a:, forças que são os l'le. é a prazo fixo e a prazo curto.

nwntos complexos da socieda-Je. E' um paraiso onde se entra na

Ele n,"o não faz restrições a na. certeza de que se morre -e'llotl
da. \, tampouco a ningucin Sabem' fc-se cedo.
o que é um "composto"? E' '1 a- COln direito a eternidade só K·

duho inventado por unl quimko le, Se Negrão, proque está ilxi
americano como a última pala- hindo a chaga do. descoordenado,
vrn. a fim de alimentar ricam�n- adquirisse o direito a sobre,,-tven

J 1 p um roçado. Na estcrqueira s.e cia - a justiça estaria \:1evastada
aUra tu'do o qUe é materia orga- no Eden Getusiano, Seu de'ses

nica: estrume de !raelo, restos de pero em não querer mOl:rer, e

i comida, o gato (;UC morreu, o placi<lamente deixar-se lnumar',

(:ac!1o,rro quo rol cRmaga.do na ii o. �eae;:;,p,erl) d� um Serafim,
I.'stl'<I.da pelo autolUovel tu'�l'o, Tal I contra as forças' mágicas contra

n aluvião em eÍm". dfJ qual vÍ\'e a inconparavcl feitiçaria do 1!t·.

G(';tnlio� I�:lll i:iUil �olnpanbia., ele· --.- ---.-

tr;.-tz tl0�d!� O� nliHonat'Ío',;; �JHfet. (!

·1
811:---1 HHH�J;.i, atú os 11l:txtÍrrotQ� do:,:;
lUUlTOS. O orador foi aparteado pc-
Em 1937, Varga" fez llma rJ!J�; lo vereadm' Ary Taborda, que

1:1WS mágicas 1l1il:�-; ',liv!'rtid"éi. PI: pediu esclarecimentos sobre
ui!) S.'lg�-dO inventoi, o chefe n;L- OS fabulosos lucros que apare
,dona!' n tot<!.lizador l!:� nmt.acle ce111 nos balanços de certas
ri; i. n'wf!o. 1',"0 rlm:idou Vargas firmas comerciais c indus
(' nH·',;',-idú.·lo pa.ra lIUl;) <iJia,or;'l. triaiEf, tendo o vereador Fede
.. ri." ri ... o,� (Joio' junto:;, .levara- rico Carlos Allcnde se mani
l'I'Tll ,t. f';IIT"-;�·;:!. '..1n c1!'mo,1ihera' festado sobre o que quer di-

.. .-.... -=- --- ==

!i;�nlfl r� corn��raIlJ·no. T'-ra. nor(l, Oe zer lucro ue urna firma, cs"

B ,·.V'Clil' os d'.><i,1Ojos,' V;l1'gas deixou clarecendo ao aparteante
! ':!nio (''Jf/1 ". "ti::'. m'stic'., e el" quanto aos riscos que corre111

CCllldil'i\·'llart'·, ;,., lli'-";i\n ficoU com a chefaturl1. llct<:iona]. os capitais empatados nas in-
lPmj)o, <lsSeb:Ui'éj''I n [IIIH'in11.1·· J\.[anclnu quasp [lHo an,g, -- ('n- dústrias e no cOInércio, de
Hlento da,; gruas, "!illip:.!n1\:n- c[1mnto I'in;c) Salgado, 1:1""11>1) lnonstrando que o lucro é

tn�; de navcgaçilo l' Jl!utuj';'s - - - - - - - - - - J sempre o :fator proveniente do
,. montante do capital em gi.ro. e

'luxiliHrcs. \. O lucro que assusta aos me-

nos entendidos do assunto,
trocado por miúdo, nada mais
é do que o esforço e risco da
inversão dos capitais e, estes
mesmos lucros, são sempre
novamente invertidos a bem
da indústria e do próprio co
mércio que necessitam se apa-
relhar para o futuro, quando
houver a passiveI concurren-Ida dos mercados estrangei
ros e que, no dia em que fo
rem liberadas as importações
evitar-se cantar a missa de

. Atende em quaisquer co- "requiem" à nossa incipiente
marcas do Estad� indústria já assoberbada por
_ BLUIVIENAU

linúmcros
compromissos ainda

i "em seu nascedouro. Havere-
I Edifício "INCO mos de encontrar uma formu-

_________________-,--'- --------
la para atender aos necessita-

;_"IIIUiII!lii!lllllllllillimil!!lIlmmm:milllJlmmmmlllllllllllllllllmll!:: dos sem todavia po�ermos .a-
:;::: ::: cabal' com os mendIgos, pOIS,
::::

B I f d
:::: êstes não acabam por mais

�--_.

O· O� C On el'"ta oS Secretarias que se criem. O
� g -

que não podemos permitir, é

ii-!�ODr'lOI(' (\ RTIÇTICO<: n 1 p.A (AS A UEUTOS aumentos de impostos, ve-
�. j" r .)M.! .... I! J, rA,\. - HF!!' r

= nham eles a que título vi:>

- ANIVERSl\'RIOS, PRiMEiRA COMUNHÃO E - re�pomo_nos sistematicamen-
.fi te a qualquer aumento de im-

B.�TIZAOijS P. �-

=IPosto
que venha atingir as

== classes produtoras, criem-se

INfORMA�.õES (OM SRA. MOUER § sim onus e bem pesadas para
= os latifundiários, aqueles queTUir A'Ol
_.

- "��OKtilfilP J .. ,,'" "".. ;:;:: adquirem .terras para, no fl.l-
• -.

o ... I!.; .'i,iI�a"'l � .". :2 tui'o, auférirem lw.:r·os fabulo-
"

�
.

== sos, deixando de plll,nhll� cm
:;::;m!mml!!!!Hmm!l!mmmmllimlllilllllml!illl!l!lIli!!!!!lIll!lm!mh� suas terras, e não as venclen-.

do para quem quer construir,�-��=_.���--.�.

'·'''if:i�:--- contribuindo dêssc modo pa-

IINZ
lm

"

11101 F
ra elevar, cada vez mais, r)

tGcomóy�is 111111 '''�e "VI u
I'

�:��J!O'i�;�Ú!n!�!�:��;::�
"-"'-.,.,_ lia viver, desfrutando a feH·

cidade que a todos é dado por
direito" •

I AI_ Rio Branco -. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

I e 1178
Rua B. Hetiro ".J ,•.•• 11U

Ilmposlôs'B palar
NA FAZENDA

J.\'IUNICIPAL

Du!'al1te este lnf�s está
SI'lIdll cubrado o impost.o
sobre industrias e profis
S0e:3 - 2,0 semestre.

IAGORA
PAO QUENTE 'A TO

DA HOIUl
OFJo:R.ECE-LHE A

r 1\ N I 1" I C A n ü Jt A
TOI'�.N.JI�S

Hua 15 de Nuvemhro

'_:01l1U"fi f· 4?sp�r-iai.s, falu"int
doo; j1U'f l·roccsr;ns Jnod�j'nos

UMA
V.EZ E C01H:PHARA'

SEMPRE

Sf6UROS!
BOAVISTA!

05 dados �lpr�·::!r�J1L:Y:.L):-; (1 :-�('-.

guil' mostram, "eim,·, d(� CJu;ll
Huer dúvida, '1\l" fJ "Unitnl
StaLcs" é um na\'iu ,'('In ri

val. Seu cOl11pfinwll(o é de

300 mciros e :õua 2ltc ra a de
doze tombadilho!"· J';' d;)tac!o,

em tócta a sua extc!1!-/jn ele 31'

condicionado e lJLlS3Ui cOi<tr,l-
les individuais de 1el','lIX'l'atu-

dos ao público. 2 1<;;,ltn1s. pis-
cina: gina�io. 10 elev:lQores e

roi ps.

1016
1148

jos, s;d L;:fe7.. E' ll1viI li tímido,

pOré111, (kmons\.ra bastante
. conhecimento da matéria. -

Renda: Cr$ 3.500,00,
Na preliminar. o time local

venceu por 5 a 2.

ARÃO REBELO
Advogado

ENTREGA liHEDIA'l'A mvi POn.TO ALEGUE

l�lll útima'i cPIHFeih::" (�,� fUl),donamenLn: de 15 - 18
.__ :Hl -.;l�; - Ú - 43 - ,q - lW - 65 - !lfi I-

1:52 � l'Ú-i -� :�IO cav:lhls efetivos. VENlJEIH:: KUH'l'
WEH, & CIA. Ll'HA. � VIII. da. Pátria, 1583 -:- C.
l'tlstal 745 - P.ôrto Aiegl'e - RGS - Telegr. "WEIL"
- PORTO ALEGRE.

A

f

lo. andar

giiio Brasilei.ra de Assistencia ,n0

munidpio em favor .c!os fundos ne- As melho,res marcas de pro
eessários á ·finulidade que se tem cedencia alemã. para as Inâ'us
em mira. Essn sugestão f<.;; ''€0'- trias Textis _ S.accarias. _

bida com muita simpatb e aplau- Confecção de Couro � Rou-
sos pelos dem .. is v�r.:ado'..e"., pas Brancas etc. étc.· ,.

:: ,:pas5a�clo. <i., �.r4;or>;l . rio.. VJ<1

I:
Maquinas esquerdas e ditcí-:-

'�{)ruttou o s.egujJl�e,:. par'i'cer:., �la; tàs para sapateirºs_ .

.Ccmissão de Legislação e .Justiça" Maqulnàs tipo Síb.ger 31-15
referente ao requerimento de João· para Alfaiates.
_!{lein, não .tomando. eonheciment" Maquinas Zick-Zack com' 1

-,.. ..do ,J'U.elimo; WQj�to de lei n·. 7,8J52 '1011 2 agulhàs:
.

. .

. ..

qU<T clã. o nome "de Santo A�top.'o·
.

MaquIúas de alta rotação'�
a uma rua nés;1a cidade; ° que foi· 3.200/5.000 nontos.
aprovado; .projeto de lei n. 70'52, Max Konradt -..:...._ Blurríénah
eria uma bolsa de estudos na Es- Rua 15 (lt� Nov., .679.colÍt Nacional de Belas Artes na

Universidade .do Brasil, que foi a

provado: leiturá da· redação final
das leis nrs. 377 e 378; por su

gestal} do vereador .Federico· 'Carlos

la. CONVOCAÇãO
De ôrdem do sr. !l�sidente e consoante determiná o ar

tigo 35, paragrafo Lo, convoco aos associados' do Clube Náú
tico América, para a Assembléia Geral, em la. convocação, a

realizar-se na séde seeíal. do Clube, às 20 (vinte) horas de za.
feira, dia 22 de setembro, do corrente, com a seguinte

,ORDEM DO DIA
.

1.0 - Prestaéão de contas da Diretoria;
2.0.;._ Reforma dos .Estntutos;
&.u - Eleição .dl) CO:nselho Deliberativo;
4.0 - Assuntos diversos .

Blumenau, 9 de Setembrp de 1952. -
l\iartinho Cardoso da Veiga .;_ Secretarfo

.. .... fi' O R A R (, O S
Unha lfajaf..Joinvile: __

SAlDA DE l'l'A.JAI - DE 2a.s a sábado. as '1 e 15,15 horas
SAlDA DE JOlNVILE - DF; 2a.s a sábado as 'JS e 15,I)O.hrs.

Linhas· N. 'Trento-fpolis. ---

.

JARDIM BLUMEN'A'U

ESTA SEMANA ESTREARA' o MAIOR TEATRO VOLAN
TE DO P1\l'S, NUMA GRANDE REALIZAÇãO DE JOSE'
DE ALMEIDA o POPULAR "N 11 'ô B A S T I Ã O".

PARA ESSE NOTAVEL ESPETACULO, QUE SERA' A-

PRESENTADO AO PUBLICO DE
$

BLUMENAU: "N li õ
B A S T I Ã O" E SUA CIA. APRESENTARA' A lVIARA-

VILHOSA PEÇi\:. DE . AMARAL GURGEL:

Não julgueis para não serdes julgados
TODOS OS ESPETACULOS DESTA CONCEITUADA CA-

SA DE DIVERSÕES, SAO ESTRÍTÁ.My':'in: rAr.nLlARES.

AGUARDEM! ---

------------------- -------�

Laxativo anti·ácido

contra as azias.

Ação suave e duradoma.
Sem sabor e não

adstrin'gclltC.

UM PRODUTO; DO

L A fi O RA T Ó'R 10 LI C O R D E CA C AU XAY f ERS. A.
--- -------------�-�.

ASSINEM ESTE

JORNALC I não m illllas igrejas,
,

Só na Igreja Católica é. que se encontra esta admiraveI
unidade de doutrjna e de regime. E' a unica que sucede aos
Apóstolos sem. intcrru!)ção. E' a única que nunca mudou
dogmas. /I

Por preç� lle.ocasU'ío, no Iocal�;�íslipra�iv�llla PRAoL� DE CAl\mOR!U'.
uma área de 9.000 metros 'luad,tall:os, com 105 metros de frente para o

mar, - Tratar em ltajai, à rua: 15· de Nov.tlmbro, 106, ou pelo telérone
262, ou inda em Blumenau curo Raul Chatagnler no ·Banco Inco.

para cia de S "gUros•. em FJorianopolis, p recisa-se, Deve ter col'ilieeil';;.ên
tos dos ramos de Incendlo, Transportes e Responsabilidade Civil.

Ofertas c� �,rl�!;cr!'i,aS- e p�éte;nções lla,rl!- 9,ai�. �ost� 483; BIÚ·
menau, Guarãa�e':SigiIo. .�. ; _ _

�. "O :.... .
-.

i

.. tnrormações ú .Rua Amazonas .n ,

5:30, com .0 proprietário da
-

Ba<:

G]..0.80. 'Si'. Wi1ly.

às desp.?s�s d�C{lrrCl?tes. c'1t1) :. iTI;l

nutenção da Secretaria de- Assis·

I te�cia Spci·a!. ,�ttgeril! o "orador que
os poderes. p.úbl�cos . pleiteassem
ju�to "ao governo íedc�al a ap1i
'caç�o d� r�";da cobrada pela Le- Máquinas

PADEIRO diplonüuJo alemão, de
muitos anos de p,':1tica, flrOClIl'a.

emprc;;o num'1. .{azcnda (lu fábd
ca.

.'J;ratar

PreciSa-Se' de um
.

oficial lU)
AUeode. Q plcniirio aprovou a ex-

salão lVaguer.pedição de .um telegrama ao De-·
·legado. Fiscal do Tesouro Nacional
em Florianopolis,. solicitando o pa-·
g<Imento da subvenção ao fundo de
uSEistencia ho�pitalar de 1950.
Não. havendo orador na Ordem

do' 'plii, <> sr. PreSidente delt por
encerrados .P� tr",.balhos,._marcau(lo
nova sessão para a próxima ter;
ça-feira� dia.23.

"S U l
Eu, abàixo àssinado, torno ])úblico ter. perdido a ;tpolicC: No.
906.6,18 emitida ,ela SUL AMERICA, Comuanhia Nacional de
Seguros d� )Tida, �obl'e a zp.wpa vida, pelO'-quo já medil'igi a

,
essa Com!}�.n!üa;�o)icítand{J a emissá{} ,d,e uma segunda. via,
que anulara, para"todos gs :efeitos. a anLerior.

Blum�nau, 1 3de Sete.mI.H'O de Ul52
SIDO WACHHOLZ

.

JerreBOS á Prestações
os. MAIS BEIU LocAuZADOS DA CIDADE

JARDIM' CATARINENSE
RUA Ali'IAZONAS - PR.9XI'MO Áú I'WSPl'l'AL

-- STA.. CATARINA. .�.�

PLANTA $CHMIDT
nUA SCHJBlD'l' +- VIL,A �{)VA

POD��DO. SER OCUPADO Il\IEPIÀ,TA.l}lENTE

'I·�.
,-, V�N,D4S SOB CONTRATO·

-,
. CONIHçõES AO ALêANCE DE TODOS

•. ·ES��·Eb��g�o���,���Ll��ESC��gMEN�U.
_ " ',' _<

'
,

1••••'1&111••••••••.
�UlllllnJ.llllmlHlllJ!lIlllllllfIJllnflfirfulflmllllllllnmllllII;iIIIllIIUUJ.:
:= �'

� ", ;' � :"..
. -.

'5

I Dr. José �eHeiros VIeira I
- -
- -.

E Rua 13 de ]\.'[a10, n,o 16 Si

J=
- ·

." ". caixa�PostaI.150 - Fone 245 .. ::
§ .

. ., . lt;}jaf - Santft :Catarina.
.' .

ª
-:IÜtlllIm!liÚillh1ú'u,,�uth"lmlltmíliln'tlnniIJ:nJUUlnl'lIflnulwml�",,"' ._,' _" ,_

�

p, J. S. DOS'ANJOS,.S. J:.
(contínúa) NDIIO-MOfOR
- RAPIDEZ

" fiehw., e:rn 1\<linn:'-i, =1 1Ua1:j cpnh

}11pto. ('tl1UHl -c itH,�jrit pnz. o t:::ovêr ..

no teln asseg,uradu u-':! dcvidi-Ui gil�
rantias. u todos' n� cidadãos. 1'-Te
nhun1 fa10 contrtlxio pode ser ,a

pontado por qualquer pessófI (lesa-

Viagens entre
Escalàs intermedi�rias em Itajuí, e Santos, sendo neste últ-írno apenas para
o movimento de pa5sagci ros.

.

.

PR'O�XIl\'lAS SArDAs: .

il';KPRES;SO
DI, l..lMENAU-CUItI'l'm..

End. Tclcg.: nI,!MOUSINElln
AGENCIJI, BU:.rl\1ENAU

Rtta 15 de Nnvembro N.o lIU
I fi À

paixonada" , Roa IS ih! Novembro, H.o ·112t
X - X - .]i: - X - X ....:.. x: , ... S·- .It _·X ..;... JIC_ lC �

FONE, ao 2

AGENCIA CURITlUA

de :t<·Po.Us
12/°titubro
24!Outubro
5/Novembro
17/Novcmbro
30/Novembro
121Dezelllbro

PASSE-NOS· ESTAS JlREOCl]PACÕES
.PIWC lJR'á\i 'E SELEÇAÓ m� INQ.UILIl�·OS
CONTRI\TOS Df; LO(:ACAO

.

COB-RANÇA Im lu,uáUEIS
l'AGAM:�o ElE IMP.õS'l'OS· NO DEHDO PRAZO
ATENÇ4-0 AO SEGURO E SEUS VENCIMENTOS

.. fCAP llDAi Edif. '. MUlua S'ala No� '14 .. �

EX�n�S$Q
IU.Ul\lI:lNllU-CUltl�IIlA

End. Teleg.: "LIlIIOUSINl'l:'l"
..<\m:NCI� nLUl';U�NA.U

llú" 1li 'li:! Novembro N�1,I 313
FONE,1002

AOJi1NCIA {'{fltlTm,'I.
Jlüa l:í '.1" Nur,êwbro, N." e29

I

'. de It.ajai
14/0utub:ro
26fOutiíbro
7/N6vembro
19/Novembro

v O
nu Rio

1.9/0utubro
3l!O\itubro
12/Novembro
24/Novembro
'lI l)ézelIlbru
hílDezcmbro

lNNovembi;o
13/Novembro
25/N(}'irembro
IJ/J:)e�embro

.

,20/Dezembro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N d
{T • III

uma coragem, uma força d�

O V a,".
.

e tapa' a crise ,e 9 I P ( I a :�::�;'���:��i,��n�:
po antigo, embora pessoal-

ccr. Nu verdade, conír« o Iun- JJiiJUtJ�'I'() LI';IT�� FILHO (·j;1 11;10 HII.iuillll": em

m;:;f"Ill;·'-I(',';-lHh".jlnI'Hti,lS� ,A :S.'l,la ,I.l('!'it,",- I Illell,t',; dotado de qualidadescam o desenlace perlcitan1en··

I J � I Ido de quadro do, regime ru- ,_..

111:11' :1 [,'II'cl"1
,- 1.;<10, e a (05 • UlS c ompan 1(

1-,"StituavP.1"
não ,·'},,,h'r;a terte previsível do surdo confli- " , qllt' :;l� lItl!J0l' ali , ,'-' ,,' • --' .• ,

'

, presentado antes pelo rei Fa- ningueni (,'!li nenhuma (Ol't;<I g"Jl!'l",'] Nagu ib a' quo coube 1'08, em assumirem 081(,1151\.'".- ,A pro"a da ["�C:Ci:'Sidil{k, I10to que se estabeleceu logode-, L - •

I ' :

'd J il.it 1 f-
ruk, o sr. Maher podia pare- pode exercer o POde,'L' por 111"0- ii Kcmal Atulutk, deuo is da ,':10II<C toc�a� as rcspul1"ilblh- scnt.ido rna ís flb.ie�ivo, dessa

1)018 o go pe '1111 1 ar c 1C 'lU- ,
,
-. , I

-

I I t d r

d ,t {I' ,'. cer um corajoso reformador. r-uracao, Ou pnr Interposta 'primeira guerra mundial, na
oac cs po I Iras o gO\'f)j'll'J se

i 1I<J\!Cl transição pnl' que o Egi·
',o po� es e _I tuna,' cntr e '"

I
Isto explica a sua escolha pc- P(:SSl)[l, do- rnQ3JnO morto qu':, 'I'urqu ia: O ,woprio Naguib explica, pcln sua ion�ação llP: t.o acaba de passar é que oíntençoes que levaram 'os ]0-
1 d' f'

,.

nrnguem pode levar R c.íeito : ,sddados c pelo desejo de u- : pr-imeiro gesto do 110VO go-'vens oficiais a se revoltar c

I
o grupo. e Jovens o

L'Na- _ .

\
narccc hoje consciente dessa , .

. .

. ,,'
t

,

o'' prímeír-o mínistro escothído
de 'bque, o ,pr,U�)rlO ge.nera ,a- um programa que nao seja

-

l íd l' -

t
fastar de SI quaisquer suspr 1- i vcrno cncabecado pelo gene-_,,;.; '_ rea 1 ;_'{ (', 50 Ilao o es ava ao .' .

' -

_ ,I'
"

.

,
' gUl e, a rrgor. mais o rnan- seu. ou com o qual 1130 -:ste-" ... " .' _

t tas de nutr-ir ambtçõos P"'�- i rnl Nagurb, foi prr-nd- r {!ua-por eles para exercer o go- d' ,

,

d h f D "t' l' I t'f' d

!
U11PI ecndcr o golpe para cu I siais Mas afinal esse nasso era Iverno em seu nome,' Desse; atario o que o _c e '�' _ CS-, ja 111 J,�lamen e IC en I n-a ()

ja direçâo foi convidado pelO" .:,,' 1

c

"

- dr 'reata l' nove p,,!itJt'[,,� das LlI-

fi' r- "�,', I .; I de que, porem, a deposição do - muito menos ainda quando Incvítave , se qucrrarn csern- tígas camar íthns. o :!flWIf'Í<lJ'
C,OH lto - notlclullO te egld- 11'eí Faruk e a consolidação do se trata de reformas de cstnl- Comité de Oficiais Livl'es que I penhar

um papel equivalente lima rcfornw agl'aria bcstal1-fICO trouxe, �� c�rso.- de:_ta5 estado de coisas �riad� pelo cura mais ou menos pr·c.rnn- projetou c' curso atual dos a- ,ao de Kcm31, pois isto exige te drástica, exatail1cntc c' qUi!.semanas, �epetlaas mdwaçoes,
golpe vieran1 estabelecer prc- das, A reforma agraria, '10 1

.

e o propno fato de que o sr.
missas políticas, digamos, mais quadro egípcio, contem Val'jf,s IHIIHI!IImUUnmllmmmmlmUnmfmUUlmIIllUmIlUUnl!IIU�, �e:�'���1��:�t:l:'C�C�!'�;i,i:\���_i;:, :l1�:�

U�MOHROIUAS
,

=
radicais, o primeiro ministro dos elementos de uma vt'I'da-

VAlUZES E ULCFBAS :: ,contingencia rk agi]" com a

a principio- escolhido revelou- deira revolução, Esperar que- • §!maiór rapidez. pois do contra-dAS PER,NAS: curaI! sem operação _
'

se o que sempre tinha sido, ou esta revolução pudesse St,r le -

=_ ! rio acabaráo por ser cn\'olvi-�'I:-" .,n.,iAS, PRISAO DE VENTRE, COIAITES,seja Uln CQl1servador dema-, vada a efeito por um, grand ..�
_ J•• t,UI�NA. FISSURAS. COCEffiA NO ANUS :: i dos c derroti'ldos, E O Egito

siado ligado à ordem de eoi- prQprietario rural. como () H-,
UORACAO. PULMóES, RINS, BEXIGA, FIGADO S; voltará a ser o' que era e o

s anterior para 'poder ser b Maher, em tudo associado (lO
::l ã! que não deixou ainda eomple-

instrumento das ambiciosas regime anterior, embora o('u- �
..

' DR" A R Y 1 A B O R D A --- ª I lamente de ser, no fundo.
reformas que {) Exército de- passe, no plan" político, "1,,<1 -- :' I
sejava i.ntroduzir. independent�. e não I:: --- ME'DICO ESPECIALISTA_ :;,' ------O que acaba de se passar no objeto das aCuSélções de § Clínica Geral de Homens Mulberes e Cr1ançu ª, FraqucJ:a Em Geral
Egito é apenas a confirmação que pesam sflbfe a \ ::

•

S I VINHO CREOSOTADO- t'TOUPAVA SECA: 9 às 11 � 15 as 17 m. IlLUMENAD :;da velha lei política de que do P;utido 'Wafd e '1UIlIIhHl:lmIlIllUlII!UllIIlutIlIlIlUmlUltllIIlIiIllUIUIIJIIUlllnU"'..... Silveira
sobre os círculo_" da corte' l.'

� ""- "",;,, • da alta burocracia, era uma

'A' '"llnusão.\ Todos os ob!<c'rvadores que
se têm ocupado da <::l'ise l'gíp-

---"-----

I A demissão <lu S�', Ali Ma

he!' c' a decisão do general

,. Mohamcd Nugllib de il�,�jlIJ11j]"
diretHmenle as rusponsabití
í:Judes do poder, no Egito. mar-

JOSE' I.I1'�S 1)0 REGO
Na OI'í!�ClU de cada reforma, escreveu Gidé, há sempre

um pequeno rnísterto, uma -anomaãía, um segredo Iístulogícu,
urna doença qualquer, a doença ,do reformador. Os sabios, 1)5,

escritores, os pensaderes sofrem' de desequiltbrjos interiores
e são as suas' paixões áltei'adas que provocam a criação. Um
grande mistic{) não nassa de um nevropata . .M.ahomet, Lute
ro, Dostoievski foraiú êuilenticos, Pascal tinha o seu abrsmo
que fti a sua central crladôra. Nietzsche c Rousseau as suas
-Ioucuras. E' verdade, que nem todos os genios são anormais.
Há- os sãos de- espírito e (le corpo capazes elas maiores grande
zas. Para Gidé; noibeiil estar, 'o pensamento corre {l' perigo de,
adormecer. Por isto andou este' homem de tanto noder ánafí
tico a','procura do estranho e do difícil, Facil seriã conformar-,
se c<Hn a idéia burguesa' da paz da familia, da saciedade (lo'
COl�po; das conveniencias 'morais.' Nunca quis ser um grande
homem, mas um homem fie .sua realidade, mesmo da sua ter-'
rivel realidade .. E por estl-anho que pareça Gide -niío procu
rara a,1,!,!oralitiade' ou II amoralismo. O que abominava com'
ranC-OlT era,a hí}>ocrish, a atitude dos que adoram a Deus sem ,

acreditar em Deus, Estes nara Gide eram amis infernais do vencer a sua relutancla em a

�ue os pi:oprios sacl'ileg-ios.- TIni sacrilego em presença da hos- gir, com a ínexoravel, firmeza
, t� consag,rada pressu\>ôe na pessoa, que atua a, crença na, h()�- I exigida, pelos militares, eOJ1-
tm e0":Sagl'ada. ?s, que condenam exn nome de Deus, sem fe, 1ra a corrupcão que domina-estes SIm, que sao os verdadeiros monstros.' Siio;, os assassin.os '.. ,

do, Cristo, os ve�'dadeiros profanadores de sua carue e do seu
va as altas camarIlhas dU'l-

sangue. '5entes do reino, e Íla execu-

Quando a Igreja -colocou a obra de Gide no Index, terá ção do plano de reforma agra
errado: como errou em relação a Galileu? A infalibilidade é ria estabelecido pelo Exérci
um dogma moderno mas a precariedade de mal julgar os ho-
mens e as suas oOl'as vem dos l)rincipios_ do mundo. to, mostra que a colaboração

A �ritíca farisaica de um Henri Massis foi a mesma que (entre o político e o soldado
descobrIU Pascal intimidade com o !lemonio. I estava condenada a desapare-

COME'RClO DE SANTA CATARINABANCO INDU'STRIA E s.
- Matriz: I T A J A I'

tk Fcvcrf'irr) de 1935 Endereço 'I'eleg "INCO"

Cr$ 22.500.000,00
27.500.000,00

Fuudado em 2:�

Capital integralizado
Aumento de Capital

---'--_,...-'------------ DIGIRA BE
DIGIRa EM PIZ J Fundo de reserva .,

Cr$ 50,000,000,00
30.000.000,00

� O segrêdo está
,
,._
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

\
,
,
\

Total do não exigivel Cr$ 80.000.000,00
.em adotar o uso

da Magnésia
. Bisurada, que pro
porcIona lme(Uato .,

alivio, nasdigestões
dillcels, porq�e neu
traliza ahlperac.idez
estomacal e as fer�

mClltações gástrIcas.

Total dos depósitos em 30.6.523 .. .. ., ., ., .. .. Cr$ 680.000.000,00
.tl{�ENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIP AIS J_;RAÇ \8 DO ES

Tt1DO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITffiA
Ta'ilas de Depó,:Iitos

Depositos a VIsta (sem luuite) 270 DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LiMITADOS Prazo mínimo de ti meses 5,1/2%
Limite de Cr$ 2'30.000,00 4,1/2% Prazo mínimo de 12 mêses 6%
Limite de Gr$ MO,OOO,OO 4% DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO
DJlJPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100,000,00 5% Aviso de 90 dias 4. 1/2%
(Retiradas semanais Cr$ 2(1.000,00) AVISO de 120 dias �%

_ .._ CAP ITALIZACAO SEl\lESTRAL ---
AHItA UMA CONTA NO "tN C O" E PAG UE COM CHEQUE

suas'

Basta

são na Comissão, de Finanças,
:foram apresentadas para mais
de 9,000 emendas de auxilios,

+- a esses Estados, fóra as que
virão do Senado. e que a essa

Comissão, durante a discussão'

on:,amentilria. dirigem-se qua
E'e iodas as ,bancadas: do Par-'

lamento, no propósito· de dc�, Ai ESTÁ O TEMPO FRIO .....

lO

� .

�� alivio
*

�e8uro
•

'.

,COGNIlC DE
ALCATRãO
XftVI[.R

•

mas .chegou brSitO! Pr"!!V1l1�.!ê

rontr3 ele, pai" tomando o C0gMc
ce Alca.ti'ão Xavicrp A base de

alcatrão. balsamo de t"lú, �Icaçuz

IR outroa' m�lcaméJ)to� de, gt"an�

c!<: valor, " Cognac de Al�atfão_ ,

X.av)e1" é o mais 'Scgw'o, pre",:ca·
tivo (.ontra -a� mQle�tias pulrner

!Illrn Seja prcvldclltO: tenho 'em

Co:;naC' ck

�M J!'!guarib�. � -be;" d!l
r'OerRtlB. " milagrosa p!aaUl
dI! f1órs blBlileítll.

g!! 110.oU10 Dl)

UIOIUo'f6110 UCOR DI CACAU XAVIEr f, ,a,

A.
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50 ti d § I - N/J dia de ontem, VIU pas-

'I:ilr'a IS nODIS oe Cftsal:�:�::"�::t��:':��:o�Ei:;íª :: Café Pinguim�mUllmlmlllll1ll1 IUHlmllllillllllllllllllUi::: Fazem anos hoje:
Tradução de Yvonise M, � a sra, Olga Provezi es

posa do sr, José Provezí,
residente em Vila Itoupa-

Secreto
Vida
Mal

Muitas donas de casa se querxam da .!louca duração que
teem certas fazendas, porem deviam observar. que a lavação
das ditas roucas. pod...�r o responsável por sua curta dura- va;
ção. Não se deve perm1'tir que, a roupa se suje tanto antes de - a sra, Ella Gessner. re
lava-la, obrigando assim à que se recorra à métodos cnergicos sidente em toupava Norte;
para conseguir que fique limpa. - o sr, Alfredo, SilveiraNão se torça a roupú demasiado e evite- se recorrer ao Campos, residente em Ita-Ul'iO da escova para tirar, as manchas, Empregue-se ao contra-

'"
• Jrio, agua quente que não estraga os tecidos c bastante espu- jaí; I

ma de sabão. No caso de ter que esf'rogar, faça com cuidado, sr Carlos Henríquc
esfregando com energia, somente <JS partes manchadas Prín- Santos, do Comércio local, e
cípalmerite quando se trata de lã. estas perdem as formas fa-

-- o sr .Iuvenal Simões,cílmente e as sedas arttflciais ragam-sc, quando são esfrega- residente em Joinvilc.das em demasia. Jamais deve-se torcer as sedas arittficiais mo-
Ihadas, porque a agua enfraquece o tecido.

(- Com nenhum 9rctexto deve-se <lé)clar à soda 011 agua

sa-j ASAMENTOS:bonoza, A melhor maneira para branquear a roupa, consiste
, "

"em expo-Ia a ação dos raros de 501, regando-a com agua, de --- No Cartono de Regis-vez em quando. Quando as rOU!J;:!S' de lã branca tomam Wl1U 'iro Civil, desta cidade,cor amarelada, enxágue CIJUl um] j)OlICO de agua de anil.

I
roa lizan se-ao hoic os

.--= 00000 ---
segui ntcs C'I:3am' t ..As meras de seda devem ser lavadas If'clos (JS dia:; .,0 pos-
�

� ." , en OS,
srvel for. No' caso de estarem manchadas. ,1SSlm como qual .

-- do Jovem Argerniro .Io
quer outra lJeça de roupa delicada. deve "e tirar as manchas! !-;(; Pereiru. rl]ho do sr, Maimediatamente, Qll<luto mais h'Jl)!IO :"1' deixo a uiauchn. mais DOc! Perciru c sra. Antóniadif�cil será �liJl1illá-la: c deve-se .101' l'IU couta, {1' le os tcc idos Pereira. ('11m .1 srta Imgarddelícados, 1180 admitem substancias fortes.

-r I' r 11 I I' 1 ILf\'1l1 co. j.l l,] {() .sr, f
...wu (O

· Cçlln rcspeíto as �)cças dr' roupa �lc l;�, nunca ;;ao_ dcu,.!l,,: do JoVPl1l Mario Meli [i-as Indicações para sua !iPrfeJta Iavação Urna inclicncâo flue e I
,

n,
preciso recordar sobre todas, é a dI' manter a prenda cm bal_11hO

do �r Damasio Pr-oco
xo d'água todo o !mssivcl, cuquanto se lava; porque ao Icvan- pIO Mclln c sra Nocmiata-la repetidas vezes, Iaz com que () tecido estiro-se excessí- Maria Melin, com a srta.vamcnte ,deVIdo? peso �la agua Essas prcndas devem secar I Noemia lVlaeaneiro filhasobre uma supcrf!ClC hOrIzontaL Torcer mal a roupa quando rI sr Manoc( P Ma' ,

se ellxagUa, causa mais dano· que a dona de casa lmagma. Isso.
"

. çanelr�,não é nccessario ,<Jura que a rouna sequC' bem e <;ó se cemse- I Ja faleCIdo, e da sra. Mana
guc abrir o tecido. desprende!' os bolões e dc[ormar LI prenda

I
Zeredo Macaneil'o;Anles de_extender. a rOUl1:'t deve-se ObSelY;Jr, sc a corda cu a-
_ do juvem lIarol(;>:1 Hack- Irame estao bem hmpQS, I. th f' '} dE' I! ,Jar . II 1!0 o sr rwln e

INFORlUACõES UTEIS!
I
�ra. Hedwlg Hackbarth,O chá fci1(� ()Olll leite ferve-ndo cm lugar ele agua. é um com a srta. AlZira Kuchen-alimcntu- excelente llara pessoas debeis e cl"iancas,' Derrama- '" I QUANDO, por um quall,.er rrua, quando os que Ílzezam o c on

1IJ11se- sobre o Cllá () leite. eleixamlo-sel 1 minutos. beckef. nIha C�?, sr �dmun- contratempo, não se POde c�m- vitp estão paza s�ntal'-se it ue· se num hotel. isto é md'ferenj{'! do Evangelho Dese]ando receber gratuitamente--_ 00000 -__ do e sra. EmIlla huchen I pal'ecer a uma rr:cepção a l1'n, sa. aos habitas, aos sentimentos e às I pela qual pOderá obter melhores conhecimentosQuem não, mastiga bem, não !Jode digerir bCln, becker: ]!lutai', ,leve-se P' evenl! COhl tO'll I x x x tradições de quem nos hO:'lpüu" de Deus, €l1vie nome e endereco exato �à ColunaVale mais não �ll'ometel', quando não se tem scg-uridac1c - do ]OVenl W"lclen'liru po aqueles 'ltl!' Lzerflm o C'Jl1\",'P Qu,'m vai lm,.l U <'a 1 dos ou· Devemo", nmlpre ficar no m"'o l Caixa Postal, 160, Bhllnenau Santa Catanna,absoluta de cumnl."ir o nrometido. \Yallu(!r BOl,elll fiihO' de. deClarando-lhe:;, se pos"ivel a tros parll uma breve t"�1{lor Ida termo .'se oueleY)jOS OU" a no:;;;" I---- 00000 -_� I
"

razão da l'eCUSl1 e de�cull)a!1 10- deve adapt�r-Se a05 habltos 'lue presenç!4 alem de agradavel seJa; C � r, TI N A E S P I R I TANão llode ser bom marido, o hmuem que não trabalha. sr·llFortunat�.T V�letltA)nl �o- rC cOm gentlle7� Fazer-se "�pe- de renunciar. com algum saCrtÍl� desejada.

': PorqueQuanto mais com:!}licados são os manjares, mais difícil ue 1 e sra m.arla Wlna rar inut Imente é falta Im,)el' c o, dOS pl'Opl'ios hab,tos.:::le <' x x x x

, SOU
será sua digestão. I E:ne!h, C01TI a srta. LeUy doa....el lHas não é menos imvel" dOscOlte" comportar-se eomo ,111' Muitas mãe5 pLEoeupadas. on'

.

--- 00.000 --� 'lVletzner, filha do sr. OUo doavel avisal ao ultimo momen· membro ela fanllli;:" lfüpor IdéiaS, que o seu fllhmho não smta fno, O Cristo de Deus baix()u a êste uIaneta obscuro e llles�· Ne:u o blc_:u:bonato de SOdIO, nem.nenhum remedio, llOde

!llV1etzner, já falecido, e sra.
lo com um apIE-sddo tclefonc- dar con'"elhos não solicitados etc comitem o erro de agasalh:.-Ic quinho !'Ura trazer aos homens a mensagem do Inefável Deusre�}a.ral os r-reJUlZOS que sofre o orgamsmo, por causa de uma ""h M' t exce'<,sivanH ntp. E no <'ntanto es Soberano e Criador do Universo.mastigação deficiente, 1 ereza e zner

B M
·

se. é o meIO de tOI ná-lo n'a's 'CP. As suas divinas ,!légadas ficaram indeleveis nas legendá---- ()(IÜOO --- - do sr Gabriel Pereira

Oasan e I r a S sivel aos 1'esfnades pois o "€:\1 rias esb'ada",_ da Palestina, levando a �lalavra da Vida Eterna
Contra as nequenÍnas fOl'1nigas que costumam invadir as II dos Santos, do CclmerclO .,

corpo não 'Se habitua a defender I e a ,consolacao das suas l)l'o��ssas de um futuro libertador à-�asas, causando tanto aborreci�ne�to. convém �)ôr ,lOS lllga- local. CSlTI a srta. Onorata

I se e a reagir. li.1(>1ll d·sso a 1,'a que.cs que se achavam o}Jl"lllllClos e anlal'gurados_
lCS que elas frequentam. um bmao cortado ,lO meio. deixan-

\
F'I' f Ih,' J' N,l.o trate com indeferen são tanto de quem hospeda poração da transpnação não SF

{
Jesús foi a Pedl':l Angular do Telll_!JIQ, desse Telll!}lo Au.-

dQ-o mofar comnletamente. E' um !lrOCCrUmento muito bom,
1 ,PPI, 1 � ao �r ,

ose e
ea cu j2scortesia !) seu como ele quem é hospedajo. faz suficIentemente ulplda" a gusto do C.dstialli�mo, que há de_reunir todos os hotnens l>:t-

usado antigamente }}clos árabes. sra. Apolonla FlhpPl, e '

E t t t I d CZ'lanca acabará ll<lr sentIr-se 1'a à a!)oteose sublnne da Redeneao.companheiro de trabalho ou VI e por an o 'lospe ar- .

.

--- ooOOQ --- - do sr. Mar'o BC1nonomi, .

.

' .J

�
_

mal. : � l:ll� iii I . Fa1tas�e. essa Pedra Ang nl�l', toda a .gigantesca obra liooS·

No caso que durante uma rece!lcáo, aconteca uma peoue-j cC>ITIerClariol residente nes- conhecido, S0mente porque se eln casa de pessl..:l.s cu
x x x seculos ruirIa 1101' tel'i'a, Ben. msellsato e o pigmeu, que to-l�a lll1perfeição, o ruais indicarIo !lara a dona de casa, é �ão ta comuna CJln a srta :r..1a- está enam::rado de você, .los amígos não sã;:;1 do seu li.' mesa, a dona c1<l eaoa é a mando a .!licareta dI}> 'Orgulho, da felonia e da ignorância, pro-

faze-Io llotar, tra!and'Ú, de que !laSSe inadvertida. .'
t

'., Ao c:. ntrário, quanto< me- agrado para evitar ao rnes- primeira a desdobrar o guarda- c�ra pulverizar a. �ocha inquebrantável �ue caiu das Altll-.

--- 00000 --- I na lVI01llCa Rampelottl. fl-
nos o retribuir, tanto mais t' t d napo. as outras) SenhOI?" a l.m- 1'as, como um areohtll eSl)lendol'oso e alIcercou a CQnsumtt-Qu�ndo haja �{}brad(} gordura de galinha, não se deve Ilha do sr. Can<lIdo Rampe- lUO empo er e exercer

tam € depo s o" homen.s E' ('I" ção dos séculos a ,religiãO! do Amor, que ha de conduzir-te to-desperdiçar, COlllbmada_em partes igu�is c.om manteiga, poc]c-!1ctti, já falecido, e sra, Ma- seja gentil com ele, sem um grande
_

controle sobre
f esperar para comer quando todos da a humanidade !Jara .as suas verdadei!"l'!s :finalidades.

!

se utilizar. na 1,l1'epara'Çao de tortas, bISCOItos, bolos e outros ria Rampelotti. cem isso agir de modo a as suas raçoes oU falar aos,

I estejam
servidos porque lFlm re-, T��lho pI'ocurado furtale�e! no, e�!l�l'!to dos que me Ieem

dQces,

I
cultivar ilusões, deveres da hGspltalidade. tarda multo o serVlço a confl:mça �bsoh.lta na tra�!çao.lHstorlCa, que nos ay�e�eJlta

� 00000 ---
� •

I
Não acredite que dcmons- A "scolha de um presen-. x x x o MessI�s �I?metld? 'lessá fJgurmha a(}oravel que llllCJOtt adi

A mulher devo consa.grar sem!ll'C um mOlmmtq illdos o:; 'àc$ClmernO:i
i rt

.

t l' t
.

�

'd lIcada I quem rpeeb" presentcs {'ln ela Sdua traJcctol'la glOrIosa na mangedoura de Belem, iluminan-
as, para a leitura do b�ns livros. raru, espe eza e ln e 1- e:.u:ma CQISa e

, t<l fixa llabitua-se a rece))e,' "ste O (J l?-undo com os revérbcl'os do> Seu eS!}Íl'Íto }ll'evilegiado.
- 00000 --�

I
gencia se .,0 escolher mer- � .dlflCll, pCIIS eXlge n1ult? sinal de amizade seU1pt'e que a FI!ho do, Deus l!n?, �emlliterno, Cl'Íadol" Onipotente, aI-Para, se fazer um l'amo bonito, coloca-se no el.'ntr.l :1<1 flu-

- - Na Sect;ão de :vratcr- cadorias llUlTIa loja, despre� mteresss e, sc'bretudo, mUl- data "'se repete. ASSIm. s� durante ��nd�Iou-�e as culmmanCla& dessas A;lturas a ,q�e nós,. um
res mai(}rcs, d-ell}Oi� as médias e finalmente ,<15 menores, rudade do Hospital 'Santa za tudo cem suficiencia, \.0 bom gosto. Não

esco-Ianos
você envia, no amverf'al' o, la, tamb.el'l'1"'haveln.�s de chegar,. atra:ves das lnultJp�as vl{ia�,

--_ 0'0000 --� Isa,b�r', oco. iTeram (JS sc· Essa atitude não é l)f!n;nria lher um mresente é neces- ou na Pascoa etc, a alguem, 110- q�ando tIvermos alIjado a !lesada calga das nossas lmperfel-_

() sal não< se .humidece, colocando-se dentro dele uns t t r
,. ..

l'CS (lU doces Ü'adicionai'ó, esque- ÇOCS..
_

gr.lOS �le arroz. Esses absorvem a humidal1c e o :;;a1 se con-l
glun os nasclmen, os: .

de pessoa beln educada, �al'lo ehmlnar todos os que,
cer este habito, de repente, Rena

So, elltao !,oderemo5 dizer, como Jesus disse: "Subo para
8ervara seco.

-:-- (lia 10 - 9, u a menmH, porque ofende o negocian- de algum mod'Ü', possam ter
dCiÃCortpZIa ou ofen,;a. meu Pac e llOS5{l Pae, para meu Deus e VOSSO Deus" ..Blumcll.W, 17 -9-;j,� fIlba do sr. Roland Tonn e te oU o vendedor, sem de- a aoarencia de dar licões :li: x x

E a confirmação destas palaVl'as está nesta advertência:II sra, SilVia Tonn;
.

mestral' <l sua conjJten:cia, de indicar àqueles a qúe� ",,,: ninguem na tel'r:: c11ameis vosso Pac, pOI'que um só! 11 9 -,' !S !) vosso Pac, o qual f'sta :nos \Deus".1-
( ta '-, , um menll1O, Ao contrárrc: é justamente s�o ofereclc1i_?s, ce:-t0s ha�

_E assim se cn'llfinnam as éOnYÍC!ióes cs!)jritas de que .Ie�
f1lh') sr. Max Bucrger c agindo assim que você con- bItcs que nao pratlcrun ou sus c o IWSSO Irmão Maior.sra. nenatc Burgel'j seguirá fazer-se geltilmcnte ou praticam muitO' rara- Criado pela }.loténcia. dll. vlJntade Sll!}rema de Deus foi O1- ri 1<1 J 1 - - 0, \l'a rncnina, 1 "embrulhar". mente e de lembrm' a sua "Verho flue se fe� carne", isto é, uma :!jarccla da' intéUgeneia[JJha do :-;1'. Os\:ar Zumach

I Nunca esqueça que os absoluta falta na casa á d� l)_Cll..'5.un��to desse D�us Soberano, Eterno, IndiviSÍvel, -abs:-

_, tra�a? eSpIntUil! que mw pode ser C:lI:llreSSQ l1ela linguagem
':! Sl'i! Martlw Zumach; deveres da h'cl'ipltaJidade qual sao destmados defICIente c mUltI' mC!l!)S concebído !tela grosSeira ment,tlidac
-_ d 1<1 1:1 - f), unl lTIf'n 1110, _x x '= de lluJnan��1dho dr' :'ir BrUllG [Prm,Pi ('

O LINO"LEUMA"':. To�hl;'; as criaturas I'cecb�1TI, com o dOln da vida, uma. c.en-'T,l T ,OI i F'rnsel, c t{·tha dIV1l1i\. ma.'> essa ccnLcHm de Deus 5e acha "bafada pela.{·amada. c�pe."sa das 1<\0515<15 imUl'll'ZilS.•
-- ii 1;1 l::, !'l, II ';1 1l1l'11Í11:J.

J tfll!I,'1 {III :,1' lt:"J'cli l,',r-
I"

• C:':1I:5 .CJl�l{) aJcaU'jiJ,flo a�, (·I_ll..minâuó.1S dIT l)l'{lgrcsSII ....:ui_
� e ::ira - l�HT 1\. e-ple"J," rle tA pele - .' íi- clade há 'um). ontul. 1 """ün, I) ,ln -lÍual, r;uhw as AltUl·;:t·,. ma!; na.o nos ab;uulIHHHI' C!.HltíuiiI ana P;1é,� Ir! nnlf'UI1l - é ;'hlda tlrtl do'} nlate· c)mw ':;P.lll'l' r1" 0"0, " �enll'l'E' li:l' 5('}' (l. Nosso Mestre e através dos seus lH:ensagci;os J�O� eru;i_

---:----�==�����--------�--.
. . rial::; maJO u'Z3,ilon na ('a&'1, onda {"mlo: JUJ'tn fi 'lIa!' 1111'10 litrn de vantar-ae. �a, ;\lnd�, º:. m.•�io.s de dLCglH'mo� tt? tôvo (Têssa escatla qüeS"-'o' Para Muiheres Ijl,('"I\n�111_anl11l"i:�.B/f;rfõl"'l'I;I"1 C,lli{'yel'"'if3Ima:;' agwl mO]'!1 L ("mI .. -h, ""'''("'111' 2i: 7.: 'K "flPI:l!C 5C� �,llfj,lIrla !;elo nosso pr()IJrw esforço, p�lj) 110'5!;O 'Vt)l'�

,

, n 1j'l('!CIlOl r"'aclqu'III':i. Illlcdinln- A bab1Í df' urna f'( 'ali',;) (fl'" darlcu'l) mCl'lto, seguuldo llS Suas pégadas <'UvÍJlas.'1 I f " II IJI11110 \·al· ('(1111 l' I)1'·l·O�.t faz"er l; li) tH:-, HDar, t" .
,
'" trll'e� ,� Ul'mallOS 111" I C (I ,f'

• " ,d· •

,

... .l quo l!üQS seJaln,UIn cG'mv tu. (} Pac, COI nlÍln, e .A"

t
t "f t II '11'0', no lllorllerlto cln {'U'" ii ofcr"cido ôll 'I' U t b' 1 . � " ..

� r' \,! ma oU r, I'U ( ti 1Ml'" U .

� v 1 •• , LI e am em e. cs sCJam um cm nós, l>ara que {} lUl'Ull0]lera" a bUH f'o!l"N'vnr/,lo lf'lltn dos v\,jnll't'Jús: tmhêbu 1,·- (I lanche deve �cr /mandm\<I a co-
creia que tu me enViaste;". ..

t ou "ozinha onde 111C ';<>1 á,/'r pl'rll·ita [lo's, rmhorfl vcmen e 'Wll'ag8Iü com um p -

I'" ou ., -

Assim suplicou o Mestre Divino !lelos seus innãos .lufe-
(('oI1GultC!l!l !'E"llliI1J1I1 da .f",'ll ln? "rir qllP , f <1'11111(:,1 11,'" fk., (h'lItllJ da �'IJ"U. l1mtl'lH1t durave!. torna'He feio c' CO de oleo de hrlh·lÇ" c de tere- ofer.eclda algum," COIsa, dores e discípulos ignorantes,L'JO & ,Tolm.;on) \ f' �"r f '�"')Vddil Ijlld!Hjo lÍlll I{O. X ;, <. �usla-"ú depressa quando não !JCl,tina espalhe depoi� .50!)tc to- :x; :ii: :ii: irE não vos considereis mestres 1l0l'tlUC ha U111 folÓ
ANITA GII.LVAO 1)" ;..1' ;.(,r "I' "",Jl ante, eh, p:,,,sal ]';xp"rinlf'lÜC IlaSh,H' l\l1m '.tahvlo com o dúvHlo cuidado. O do o linoleum; ,1�.,sados <l.lguD<' Se a casa está enl de�orrlf'm

que é � Cristo".1�o(lo �U:!J du-rouIJ:t.. t1H"-;HJfI fie �l (.'';-:CO\ lnh I lnada de csnl dtp Incolor sobre n linoleunl df'l've receb��l: un"';.J �lteu nl1nutos \rat"l'r:J a ;-torz ag'2111. t1;ste quando alguen1 ,�{�nl v lSlÍar-nos.l.,<:lhnl' f' 1>,,1\', f'Oll1P[< ln. pode 101 ri,. COUlO I "cll'''lQ:; 0015a" bljOutCI'I'1 c1oura,ta a vera C,lmo ção constante qUe, alíás não afH'(J proc"s".3U é lnuito p,'atÍco e pode não se deve dizer: "Desculpe nna
Tlar-",� \lIH \,l'l'd.»\,"1'O "mnho !le tu, I. ante'> d<' uS<Í-lo:; I..,to os I)J'O ))IIlh" pDI Illmtu tempo As P.';"O- 'senta grande dificuldade (o qUO I'\Cl" empregado díar'Íamentn em acabei ainda de arrumar a ca'"a"
gat03" .,c V 0<l.0 tOllla! certo;: I eg"l a conll" 0" ,II I dnhõ"li Fa- '"s üe ".l ..ntes u�a(bs siío oti I]a- lalvf'7. o faça prefcrido ,mtrc to' cas;:tS onde o grande movlln�ntQ O llwlhor nesse caso, é niio dar
CUIdados i'lmplPs, mas indl�pensa \'ue" proprw. ,'n' clope" d·� 1" I a I lml!Je,a cIp hloches, so[," do, lllatel'ia's do genero), taz sof .. e1' o linolemll inlportancla ::>0 [>1[0 e agir cozuO
veis, Caso contl'ano, (. pro-",Ivcl flanela pu\'a gllar'"ar este" artl- I p� e tH acelctes I a tt·an<pira."ão Enquanto é novo. ballta se tudo esttve;:,se em ordem,
que V. �cjl1 dflS que se quebc�n' goS de ga\'eta;: E não ".' e" ,ue· <10 COlpU deIxa mareas feIa" rIe lhe bnlho conl cera, que se
etrrn:Huentc de que a 'ow':atel' ea <II! t1'OC"I u salto dos �apato> �1.Cldo !las l(lIaS lantas'a) DeIxe palharâ delicadamente sobre
pel'd�u a forma de que o� supu- antes de ga�tá-Ios completamen- que () ,tL'j('O SI' P' :1]>01'(' u';;ando ela a supcrflcie e se tu'ará ,le.
tos. n.pcsar de no,�os. tenl .lI' en- te s .... UC_lS tortos nãu sao' �O ple- í st['_s e11lelte .... t:!nl cl!a"51 ("t1tel'n:tdos pOis esfl'egando-o encl'gicaulflnttl
vclhecido, de que a eomhlna-áú JudICiais á saúúe. como t.�mbem Não ><" esqueç I tio ,'olal' lI .. pé,'o com um pano de lã
teima em aparecer ou aJnda de sunple'mcnle h,,1'I'l'. e" de se 0- la�, Dt'-Ihe ouLI'u vala pas:53rt"lo Quando o tl'ilO se faz sentir conl
'lUe a bal'r<l d 1. sal.: "\'iv�" p"ns:o 'lhar. 1'11 no\ o, llO com ou "ClT. no· luanch,lS ou p"quenos uIlanh '5ci'<
r0l5 vou lhe conb1' um segredo I '. ,; x zinho3. ê: o m.oluenLo de aglr com lllais
_ V., -sómente V,. e �L caUSd dI', A' lun!." la\aVP1S c!cH'm I"HU' \ x x x cu'dgdo. Antes de tudo limpfHl
tudo j"to Expel,mente "eg'uÍt" l' � o seu 'hampoo antes de pare- No qu,", S� retcre á roupa ri" con\ agua ida \t1hhzando ':lolas
;:;umas d,I.9 �u;;c"tões abano "ccrp!ll devt'!'a::; encm d elas I esfl'c- "hngel'lC", \ océ IH'O\';:welmente de papel < ele Jornal! e, d'epols do
conte-me depOIS q re�ultallo.. ,-,adel'!" Y gOlosas só paJem (11- ab" como la,'a-Io eu.<!adcwa- o ter enxugado bem, e5lJalhe '",0-

x x .; ;ninuir-Ihes a yida •. As mente L"nlhre�e que dote trata- hre tod-a. a �ua superfície oieu de
Comecemo" pelas pontas blanC,lS e claro. dl'�em ',,1'1' 1,1V/l.- la co n,alUOl' e sua\'Ic!ade Nun- !inhaca O oleo é deixado cllllan-

pés - e il'to quer d'ze. "meias" d.1" e engotradas depOIS de cacla ca e,;ll'eg'uf', mas apen'l;; espre- te u� dia inteiro e del'0's til'f'rlo
F.' 10�olCO (lUCI se·V conlprar uso Do contru.no que fnn je\ar�l ll1a e- en:s:á6:ruc Conl cuvlaclo (lU'" con1 urn p(.i,no de lã. Se não f:)r,

\ le se deixada pt'li) men.O� uo,apat'e� da l'leSlua C01\ de Ulll.l gÓ aque!e tIe.sCOl OlJ,.41n:..t] E a3 de tt(!ua l1l0rna e sabão eS!leelal. possiveI de.ixar o {} eo H,S,..lnl l�.n-
•

� ,
�

,

d 'noIte dê mõlho em água fna navez. c posslvel f"'zer un1 rodlZlO {'OUTO ]a,a ..tel contInuJ1ão sua POl' e ... tranno flue pat"eca, toda lo ten'lpo. I)(idel·ã agll e Dlancn"a

1: 1 TI qual �1e acrcRcC'uten'l do�squando uma dela'3 6"C l.lesfia; o ves se 'vY.r adlCJOnar Ulll pouqu .....
-

hbng(.·rlt2"'· dura rnai3 se. la,·a'l;;\ chvel"'�a.: Lav{ o lno eU1TI (;')1

d • b- til as lImões já csprc�ido>;,resultado é: nuüor economIa' La llllO - olhe ]a �o um POt.co COnl frequencia, Se'possn.-el la- agua e espuma e sa 110 e

ve suas nlolas toela vez quI' ;Jsa· de sai)'lIJ na ultJma agua ve as peças to'da yez que as asar lnancha» com terebent na, p"'" x X x

JaEj. Por que? A tI an"piração é o :x x x Aquela "hngene" especial contl- sando entã.o o pano molhado no
•

dnlalOl' lninligo clt' sua "ltngel'le" Para (lUa '"nas 11015,",s <lUI em nuará. tendo esse ar todd especiaJ olei) de Imh"l;" tIre logo depOl, J li. COSTURA de tecI oSf· ;;lf�ls-ole c de blllho com cm') 11- sos 'Será fcita com mals acr!. aE pa.ra que a!5 nlelas novas te- mau; e cont.nuern como nO\·Qs. se voce a guardal' :Liulpa e pel'':u· l> o
I ' ,

nhanl nlalOt' clasticiclac, I,,, e a" não as e�tol" com uma porção nlada envolta. cnl papel do Goda. qUlda, I
de. passando-se nela HuI pe.,a<:G

tamberll. ante" du 1'1'lnlCll.'0 de coisa:; inulcl" O� cl1dpêus ]lo- ou celcfone. Para. um homem de boa '1(1),11' de vela:.
�h'l'ão ("ont tnU.:LI" a aparr-TIC1:1 da x }: X

loja liC V n" gU.1I daz' li partE, 110 lnal' esta "ling,'ric" "·ne

distribunido'3 em Ca[;�;H5 propnas ,;ial é cla1'o que V, não irii. se

C cheios de papel de Hcd'L ]l0l 1)l'eocu'Par com (1 que Jloslla, acon
tpcer "n,HJuelps dltls" pOIS eflt:u'ii,
protegida pela, "upez'-ab50rvlin
C\?v de r>Iodess - por essa n)O'ler
na e higlemca proteção femimna
que ii espeCIalmente produzfd�
para. o seu conforto e para que
não haja nunca o medo dáS ma.n
{·ba� tnnbaraçosas E �e (1{!3cJH
IN' de ma.neira sinlples e moder'
nn. o 'PJ(' a 1l1.:dll;ina. I nCOl1ll'tHia
p.,,::t <1 ,·eu bf'''H�Jtal' <1nr'H1ÍD 1'3-
'""r> P'_11t1l1o etl\:i.· �JJnl'lp!;'lrente
�!'11 110m e cmlrc{;o à AnIta GILI·
vão, Deplo, ,1 Cai1W. Po:;tal, 5030
- São Paulo, e receberá pela. ,'01-
ta do correiQ o l�vreto "Ser qUáse
mulher' ••• c S\lt feliz.".

---..-....;---[1 J','--------
Sq a colera que espuma a dor que mora
N'alma e destrói cada ilusão que nasce;
Tudo o que punge, tudo o que devora
O coração, no rosto se estampasse:

Se se pudesse espirita que chora
Ver através da máscara da .face,
Quanta gente talvez que inveja agora
Nos causa. então piedade nos causasse!

Quantn gente que ri, talvez consigo.
Guarda um atroz, recêndido inimigo,
Com') lnvisivcl chaga caucerosat

II����\I
Viajantes:

tiuallta gente ((11(' ri, talvez existe
Cuia ventul'U I.IJ\lC<! consíste
Em parecer aos outros venturosa!

Raimull!ll)> da il'l!lta Azevedo Curreía.
II--fl

l fam!l:él, A�liJl(k! Gadotti c
Iamilia, Walmor Santiagohospedados c sra., Newton Cleto de
Castro e sra., Emílio Case
mim de Ahno:.'ida, Helmuth
Beck, -Iosé Walter Frota

POR BAGA SWMI
17 DE ,SETEMBRO

- Estiveram
na cidade:
� HOTEL H.I:'�X: srs. Nor
gc Klur, .Jos0 de Almeida
Olivcirü, .Iosó Baptista
SOUZ;'l Alves, Newton Ro
berto Leite, Fernando J,
Vi;'ytt, Hans Otto Eugen
Schírn, �I\ldo 'Car:Jicsol, G
Stande, Adão Steigleder e

Mendes, ·Erl1csln Bruner e

sra, Ernesto R Hoffrnann.
Dr, Artur Obeng, Isao Ta
gUSSl, Ellmer Seídelmann,
Francisco Hlum e sra., dr,

Lua, NIcrcurio e Neptu
no promotem.exito aos que
forem controlados com

preesivos. Governam trans
portes, correrns. comércio,
viagens aquatfcas.
OS NASCIDOS

DATA-Vencem
culos á
da,

••

EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO JESTO
SAlDAS DE .RIO DO 'J.'Ji�S'l'O: 'AS:

6,15, 7,15 c 12,30 HORAS. AOS IH)lHINGOS:6,15, '1,15 12,30, 16 e 17 HORAS
SAI'D·A� DE BLU.M:ENAIJ: Defronte do prédio daMútua Catarlnen5e:

DIAS DE SEMANA: � às !1, n, 11:,30 HORAS
AOS DOMINGOS: � as 8,30, 11, 11, }fI � I!I hora:.,

Conselhos

JpSN;l DlVl!10 Tabernáculo santo
Da no.ssa fé ccl,:,sti<tl anseio.
IlUrt1111a a mente dos que ernm1 tanto

Soam as trombetas do Fmal Juizo
E nêste abismo, em aue ;resvala O mundo
Sómente um gesto, dIvinal conciso
Fará brilhar a ll'z no cáos profundo

A ROUPA branca, mesmo as

peça:s mal8 delic:.tdas, quando a

marelada torna-se branquísslm� vasilh�s e

f" dPlxacln algUll'laS horas em Ô' de mofo.

!rUa à qual �e acrescenta uma J( x J(
• ,�o;her de cremor de t;;:l'taro Da'} AS BA,NHEIRAS e laVa�Ol'lo�

d 1 t 't!:
• t f cam hr.lhando ',oe forem IJn1]1o>iIa ca a Iro

r el'a:ua con\ \\nl pano TIWlhudo em vlr;a·

A ROUPA manc.latla ou mu;to gre.
sUJa S"I"J, la\ ada mais [acllnHl.!\-

A BORnA ele café con�tttui
bom desodonmte para garrafas

pt'nos que tem cheiro

Jesus ampura as mães na grande dor
De "er partir para nãG mais voltar
Os filhos seus na mocidade em flor

o teu amor às ::::rlandnhas faz
Corn, a doce luz dêsse divino olhal'
Voltar ao Mundo, novamente a paz.

(rné(l�to) '<;

x xJ(.
•

AS FA.l'fELAS e todas é1:s

vasI-1lhas de vidro resastentc5 ;;tO .ogo, S -

t
AI

só deveIu ser lJostas sobrc ,. une S o e s��11�:;�t�te�o��rq��z��o�tn erem o

I �.
.

I OS VELHOS chapéus de feltro de homem e de se-

li 11hora, podem servir aÍnda.
DesengO'l'K'liurados com ben
zma, poderá obter deles;

II sapatinhos par,;;. o bebê.
chinelas ou palmilhas para
aquc�cer os pés DOS dias

I muito frios,
Se o feltro e:;:tá muito

€stragado, corte as partes
estragadas e cosa a que fi
ca em quadradQ que sel"Vi-
rá :para dar lustro ao chão
encerado. Ou então, cor-,
tado com pedacinl:,05
unidos simetricamente a
outros pedacinhos de pano
grosso. servirá como tape"
te para ser posto sob

-

os
pés quando algum trabalho;longo a obrjgnr a pel'1na�
neceL" sentada durante mui-.....-----------.......---------,_-_ to tempo.

HOJE 'AS 8 HORAS: - "DIVIRTA-SE GANHANDO", CO!'!1
'O SOR'l'EIO DE CRS 1.000,00 oferta, !llltrocinio e responsabi
·lida(le (la Caixa EconômÍca Federal. Agencia de Elumenau.
l\IARGUEmTE CHAJ;'MAN - 'WALTER BRENAN - RO
BERT PAIGE - EM:

liA d li

gran
-

e ,premeSSQ
(Censura Livre)

A luta ,.el1;:;aclonal do 'hoje" contra o "<,manhã'" CO!" uma
interpretação assombl'o3u e Vl1l ritmo elllocionnnte! "A GRAN
DE PROMESSA" }lrOllL(;�tc agradar a todos sem �xcessão! A
comp, CompIs, - Preço!; de COslUll1l".
Amanhã: otHOS DA JUVEN'l'TiDE (f.ílln(; me:;;:;cano.
AGUARDEM: - "MAIOR QUE O Ol)lO",

ELEGANTE OFERTA PAltA A IlIElil ESTAÇãO
-- IWUPAS DE --
----OOOI--__,,.._

()Al\1I�It.'1.IA
GABARDINE

MO U L I N,E>

x r "'{

Sapatos. 111vas e hol3as neCB':!f51

tam
-

de clndadu especiaL �AlI1l'

uso.

--�oo·��---
moderno. Francês e Americano
novo metodo de acabaméllU>

venda.:; com tenno de garantia
·------000-----

ECONOMIZE NO PREÇO
GANUE NA QUALIDADE

COMPRANDO NA ALFAIATARIA
� I,ADISLAU--

H.UA 15 DE NOVEMBRO, N'., 588-a 596
--""'-- :BliUllENAU ------=

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ipiranga x Duque
t: Ncrrna.
Palmeiras - Laura, Ze

níta, Stela Morís, Matilde,
Inge e' Rita.
Duque - Tusnelda, Ana

maria, Ronny, Ruth, El
trides e Anelore,

AUTORIDADES
Em Gaspar, Represen

tante - Joaquim Floriani,
ta, NagcI Milton de Mello,
Juizes, Lelis Ferreira da

Completando a rodada. Costa, em volci Salvador
desta noite, teremos ainda LCIUO-S {bs, Santos, orn

clonais quo cumpriram seus a rcalizacão da purtrdu de basquete.' Ipiranga _. Re-
quadros nos campeonatos voloi feminino 01111'0 () PaI' prescntante, Victon' Pedro
'anteriores, viriam jusliíi- mc irus e Dur-uc, na qun- Garbc, Apontador, Aylton

ITAJ'AI (Do Correspon-
.

cha do alví-aníh local, a 'pug- qulpe 'pl1ed9minou: levemente .to tíjucano, cal' plenamente aquela dra do, Palmeiras. O PaI' Gonzaga, .1 uizes, A serem

��nte) - Pelá segunda toda- Ina aprésel1tDu�se :coiu Ull: d�-'j-el_n.�ada faze .. 0, time l?cal. e- .:uma leve dcslntclígcncía on- ímpcrtancía. Mas corno moiras surge ante o qua- feminino deslgnadcs. - No Palmei-

da do Ca�peo�at� de Futebol. senrolar dos n:a1s' cntu�!ás.tI- 'IXlblU-se' �nelhor _na prrmeira, tre um procer tijucano c o

á1'-1
surgiu aquele motivo, aci- dro do Duque corno franco Olímpico -_ Ivone, Carla. ras Representante. Renato

da PrimeIra Dívtsâo da L,I.D .. cos, onde os vinte e dOIS 30- dandua impresaao de que se- buéo. De nossa parte, acho- ma e x DOS i o, o encontro favorito, não devendo. en .. Norma, Selma, Vera e Ires. Benito, Apontador, Ernes-

foi.'l'ealizada apenas uma .pe- gadores' jogar.iIll�se' à' Iuta liía o, vencedor do match, prín- mos que o goal foi muito jus·, Inirungn x Duque desponta centrar serias dificuldadca Iberê - Hegina, Edel- to Deschpamps, Juizes, a,

leja em Itajaí; em que se

rCU�lbel1r:diSPostos, ",faz0Ildo co� lciPaflllcllté ..
llos .momentos em. to. As equipes alinharum com: em segul)c;u plano, na noite em vencer á partida. traud. Isolde, Erna, Astrid serem designados.

níram as equipes do.:Tiraden;.. que.csta,.tr3nscorresse ·moV1.;.l·qUC conquístouio seu tento, Tiradentes (T'ijucas J: Laurccí, �etJ�?jel' AJltX�Sal' dI) "4J.uin- C ' S 1tes local e o Tiradentes de Ti<mentadíssíma. D.eVido�á isso, l!p'�r� ihteilIi�(no.de .Kraus:. A- Chinês c Rebelo. Zczo, Caio c C O C a oupava cV.U'

Ome-..ntar 1·o . e·m'Qn."Qjucas. 'Pouco se esperava dos

I;houve
algumas contusões, po- has,"l>·tetlto-fol� feito, mau; do (Urubu): Peixer, .uma pequena vantagem

dois cont:-ndores, visto' que rém sem gravidade, ,�lle 'não ;,uma fálha �o arqueiro tljl!C�- Nercí, Osmar, Huguíuho e U .. sob seu adversái-lo, este cm .,

suas equipes vinham da in- <chegou a p;reludlCar.o"$�u nn-,,: no do que Jogada de vulto da rubú (Mirtnho ). .Tirnden- virtude da maior cxperi- -Em boas' maos o t·,tulo ma�x·lmo d 2 d··
",.

sucessos . antel�iores, um'bas.tdarríento·, ,@ nivel.disciplinar ofensiva itajaiense. .

No tos (Itajai) : Chico, Nunes d,)�.; f;CUS defenso.•�
.

.

. "

.

a _a... IVISaO,
com 2 pontos. perdidos na ta-lcstevc muito 'bom, fatár este entanto. na faze compíemén-: Paulista e res, achamos que a sua ta- AURIU.IO !::iADA Com segurança, eunffançu

IdOS
mais clogioSQ� .

comentá-

bela de colocação. O

conjun-jesteve
muito bom. fator ..'este Lar" as coisasmudaram O meia Darci, Chlquíuho. .refa da noite de hoje será das Não encaro cu, nem nH�S- c eficiência notáveís, cami- '1'105 11()1' l);{1'tc do liliIi�,icQ e da

to. itajaiense havia sido dcrro- que emprestou .fi1uta, um brl- es�'uerda Déo, que 1Jódc sêr Krause, Déo e Quica. mais árduas e difíceis, le- lUO os desportistas que acnm- Ilharam decididos os cruzmal- inwrcnsa l'alada e es(,.tjta. E

tudo ·mna ,semana ante!> pelo.' lho todo: espeCIal. '.
-' ,1ax�do como o preparador O árbitro, sr. Gercí elos An,- vando'se em conta o cntu- }lanharam CHm il1iel'(�sse (I 'nos, derrubantlo sens anta· ,seria lima g'randc injustiça se

MurcilIo Dias por 3 a 0, c' ó;
,

'11:.. peh:ija,� ;em sir agradou .. moral da cqúipe, contundiu- (Conclui na 2a. pág. letra C) !5,Í'é:�smo e a fi�ra com que campeonato da segundona, t:onis!as c1enfl'O e fora de seu, assim não acontecesse, pois o

ccnjurito tijucano havia' sido ,I Não houve': mi.1itâ:, ·;técnica,;·fi :sc' hum lance s-eni ll),uita hn- com sUl'}lrcza, mais este feito domínios. Era desejo dcs vcra- i clube df} 51'. Enll�sto Pcnzlin

sÓbrepújado pelo cal'npcão do i verdade, .

pcrém, .

a 'combativi- 'portãhCià,' e d�í por diante, li espetacular � alcançado 1)c10 erUZCllses terminar seus ('001- I tem cOli!.ribuido decisivamen-

ano passado, o Estiva. -IstO' em ,dade com que ambos os lados J seus .companheIros de ataque Vera Cruz de Testo Cenil'aJ, lll'OlllÍSSOS sem sem !lcrd"r a i te }1ara que o nosso futebúl

seus próprios dómínios. '

. Ise :cmpcnharam, faz' os assis- !tieSorTentaram-se e pouco ])1'0- ',repetindo sua façanha. do anu illvellcibilhlade, mas ({uh a ! ganhe destaque UI} cen:.t:lO

Porém, para surpr-êsa do pú:�'" tentes esquecerem-se disso. I duziram.. Somente a. defesa' de 51, quando, com apenas u- fatalidade que a mesma lhe esportivó de Santa, Catarina,
blico qu� compareceu.à can- E,:itrvfl. í'ilm\�W)ííi\'h��� St,��í\1!:��tra�alho.u e� me�I�o assim,dó- .

I
ma derrota, chegou ao final fosse roubada em Testo Cell- trabalhando por ele c1esinte·

.

. i;� ra:· de! Slla' 'l'.endlçao, normaL da dislluta conlO lideI' abso- traI, 11elo União, quando tu· I ressada�llellte, o' que 'demons-

_:-mummmummumuJllmUlÍIIUnlltIQlillmllIÍláIlIUlIIÜiuiúliÚill,bi; ��antó ao tune vencedor, luto. dI} indicava (IUe registrariam, tra os bons IJI'O!lósitos e as

= '

. :
,
: ."., \! '"ii ". .: ::xlbm-se com acerto. Seus de- Sua lH'oeza não surtll'CCll- lllais um fácil triunfo. FOi; verdadeil'as intenções de !"cus

:;

I' "1*<1"
" ' .." ',';:.

11�'e}
� = l1ão ,d�sànimaram

I
deu, rel}etimos. porque desde mais uma consequência tIo o- I atuais mentores, ,illtCl'Cssal.los

ª 5 I" O"';
'.

.

! luando da éónqu' t' d t t n inicio !la tcmnorarla oficial timismo, exagerado que tomou l11a recu!>cração total de nos·

�. .'
. .' ..... ','

.... �. ve�ced�r. �onti:��: cOon:n � do corrente ano, surgiu aos conta dos rapazes que vestem' so association.
=

'�I'�"
:.', '!'

''C t
= nesmo jogo auresentand olhos da torcida eomo o pro- com orgulho a camiseta da Está em boas màos o títu-

� IIS'. O'IIIV:IIi10Q ·f·Z e 'rogn. a' ª;'�esmo n�;�l téC�iCO, �;b�;�, vavel campeão, graças, natu- cruz de malta, do que do fu- lo de cam!)eào da Se!;lmda

:: ti !l Duo u u . ª �raco. Al:as,. o trme tl]ucano l' l'almente· às apresentações' iebõl propriamente dito. Diyisão. Ninguem' nni<; dó

:: .

:: Jogou maIS a base de conjun. convincentes de sua represen-! Aquele tropeço, contudo, te-
I
que o. Vel'a Cruz está cl'cden-

§
. d'o . § to, fazendo com que indiVÍ-: I taç'lo. não só frente aos :UI-: \'c o dom de alertar a equipe. I ciado a nos representai" mes-

=: .

"
,

.
. ;�: : ." :' 'dualmente, poucos apareces- vCl'sárÍos cOllsirlerados pe- I já agora bi-cam}leã, tanto que

Imo
em. confrolltos (·.ontra al-

-=�=-::;,Dr' '.' A'·····f··m·'" I'n:'··.1···.·0'.'" T·" a'.

,u'r,'.' '0'.'.'., 8.''. ':',',...-'-:=:ª'.: vfe5['elm.n�sl.·�rr:i'o�•.J?�:n��aneo:�d'1�nsoraUlÇc;:Ot;:�.t',f�O:;a���osml,. �;�!l:=' :�II�;:�:�o:O::::::b::c1�:;:t:: .��:�;H�;�::O ed:á :�i:e�ef;l�a� �:�:e:��:I��Sell::::I�S:�����!:�
: '. ,�-.:.<O

_

•
consIgo a póss-: (1 e unI galar-l iúscula "itórià, dcstmindo as ção para, a' famma cruzmalti-

! dão tão significativo. eSllerànças que. mantinha o na e qualido a !lolltllar agre ..

::
, ••..

. .. .

.

>
. .

5. ,rém em seus 'próprios dornÍ- -----------------.-------'--'-----::.:.'.-- .. __ -

, I Floresta. Finalmente domin- miaçiio de Testo Central rece�

� F�rinado pela Eaeuldadede Mediema da Uni- �. �!�', con"guiu ..ie �en<edo. OJímnico e Duque vitoriosos no voleiból :.: ;c�io:ll'lal�Oe:e.. bsvo�em��oIl�_aer:o!sSi:�uan�elopoe:o;seó,es� :P:U.b·:sll1:Icn07,)�le:rrl.:,se .a.�!:!lst:t:o:!��u··t.ãe:oJ-{h�e'� , . :versidade do. Ritf de Janeiro. =_=.0: "

Chinês, Mirinho, Uercí, Pei- r -;:T" " -. • .... -

Professor Catedrático dé Biologia da Esco� S d" \
.

.L •
.

::
.", . , . la,:N'Qrmal P�dro. II

. :: xer e Urubú, foram os melho- .pera 08 respectivamente as enuip·es do sab�m faz.e·lo. pel01 elevado em:-i;l:�st;.�os' !lOSsos. sinceros

ª Assistente do Professor .David Sanson :ê res no time visitante, princi� I
..

"'2il escore (le 4 x n. O sonho aca- pal'abens, eSllcl'amlo qu� con·

ª Chefe do Serviço-Otorino �9 Centro Saúde de ª 9almente os dois últimos, que' pll'aaga e Ikre - Equipei t# Olímpi�o 1 a O lentado ll0r seus dedicados (li- tinue nesta. marci,a a.scenden-

:: Blumei:iaq.;. :: apareceram como peças princi-
! rigenfes e inúmeros fans. :te, batalhando sem esmoreci-

§ _._0**.__, .. ê. pais No. alvi�anil barrador-
Manteve o Olímpiuo sua .. Olímpico de 15 x 8. local e Duque de Caxias. Ven- transformou-se em l'calidatle. mento:'> !,lclo sóccer local, flo

§ PARA DIAGNOSTICO 'E'T'RA'Í'Al\tENTO DAS =_. ríense, Nunes na' defeza, Edi- condição de lideI' do certa- DETALHES (eu O sCl':tc10 do Duque por O bi-cam�lcão é alvo, agora, .tlual é cUgU{), rcpl'Cslmt.ante.
me de volei masculin.o da O q""dro vence·l! I' l �r'

:: :: zinho e Paulista na intermc-
qH 'e.) .. es ,'�- ,cll�a.

Si Molestias DE OLHOS - OUVIDOS' ª diária, Chjquinh�. Déo e Qui-
Zona Blumenau - Gaspar, vc "ss)m CC,!1stituido _-< 2 x O (15 x ij e 15 x H).

= :: ca no ataque foram os melho�
ao abater na noite de se- Wilson, Allende, Adjr, Hi I EOlfIPES E FOnl\'H�·

:::: NA'R'II e'G"AR'GANTA ::::'0 "d" gunda feira em sua qu,a- gÚ",bcrtc, Z.6. I.,ui.z e Le.'ol.. l<,·lf.- NOiÚ;S
:::: =. res· me 10, lnaIS lUna vez

ª .$' atraiu as atenções .do público dra, a representação da S. ele". No ('11C0l1t:O prelunl" I O quadro VClH.:celor j:.:
12 este Instituto Espeeialisado está Magnüiea- ª'-_'pelo seu éSforço e ;:>€10 Beu

R.E. Ipiranga. No primei- nar venccn o Ip!ranga. .

g'�;·u assim: Hugo. ,BertoU,
- mente Montado e Ins

..
ta
.. ,l.a.d"o .c.,O",m a mais - 1'0 lJcrkdo ;(;'e luta, 'o' qua' Arbitrou ,1 IXlrtida Sol- C·aV:J, [lI' ]_,l1.c�\" .11'.1.11.1' C

-_=
. S. .:;al.l.gI:lC'-:-'

" 0.s gOáls foram I

I
- - - "4 -- ....

Moderna Aparelb!l,g'empara"todo e c: � dro da Alameda Rio Bran- vador. L.'ermos dos Santos, Bei2u
- Quàlquer Tratamento da sua

- l.eli'os 'na scgumte or.dem' 1 'f 'l�' 'd' -
a

-
'

.". . =. , ... :
- .

o, VPlJet'll com élel wa e com üluna ;ltuaçao. Venceu;l )JrcJimirwr (;
especia1idàde := Krause para -Ó' time itajaí- . ')

:=
3'" t d f j

seu antagonIsta poJ.' 15 x". VIT01UOSO
.

O DUQUE lber� 2 x 1.
- :::: ensc aos .. mll1U os a aze 1 1 f OTodo () seu Instrumental foi Recéntement.. := ... I II

.

h 1'3
J\i as no segul1c () se, a re- utrc· encontro que M. 0(1,52 aercd

... - mlCla. . UgUlll o aos e 28 -

I J' hAdquh'ido e Importado da Sui;'a :::
d f � prescntaeao (O ,]111'anga, tam.>em vinha dcspcrt.anelq" :: a aze comp..elT'ientar l1ara

..

'.Alemanha e America do =
." cGntrc.1ol:l mJ�Jlrlt' o Jugo, certo jnteress� pc:' pClrLe

Nortc.
.

:: os visHan!cs. Convem salicn-
(' ('oDseglliu Hsslllall:ll' li POI1- dos afiecjttllHdos do e,lp'-'t'1.e

:: tal' (lUe houve dúvidas q'uall- ,
.

§': 10:" )wrdcndo assim para o I na fluadru do IIJPr� ti sexteto

;;::;
_�,.I-------------------------------�------------��--�··-----------
�-GABINETE DE RAIO X

APARELHO :n.WDERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOENo

ÇAS DÁ CABEÇA.

Reumatismo?
Nevralgia?

Gabinete 'de Fisioterapia'"
nIS.T.�.TRI El<ETRICO ülara operações scm

sangue)
.

. ..

ONDAS-CURTAS <Ultraierm Siemcns
�odelo 52).

•

< iNImÁ,.VERl\:1ELHO
AEROS'OL CAp�reÍlÍó in�

glez para nebul1saç'ão nó tl'atament.o das sinu
sintes sem operação), Eleétrocoagulaç[o.

Diafanoséopia etc.

-
-
-
"""

...

-

-
-
-

ª'
-
-

-

-
-

-

-
-

-

. Gabinete de Refra�o
Pl\RA.EXAl\-iE DOS 'OtROS'
(EQUIPO-BAU:3Ç,Q:'::LQ��)

pAltA RECID�ÃS D�OCULOS E

RE���CJg�É���:�LE
. 'l'ADA.S .C;V,EfwTO

.

MEmIA:�..

�,;;�<í� .0*** .*'1:'-'��··.�f\.' ".:>_�:.:'\.i\�
. 6atiinefà; ,'d� Tra6matolbg�a'�Olu)�#
EXCLUSIVAMENTE �PARA· ;.mATAR "APl ..

DENTADOS DE' o:t.B:()S' :�. EXECUTA PERI�
elAS - CONF'ECCrONA-'L!lt:uuóS E DESMAS-

CARA 'SIMULÁlJÓRES. '.

efeito imediato·

Sanador é um bálsamo de ação
;�d;tiva contra a. dór nevrá1gíca,
lcúm§.Úca ou muscular. Uma fricção
coíi1

.

Sanador'. e�tímula
.

a circulação
produz. rápido. aHyl.o,

. ;

..

.-

provaveis

•

- PECAS F. ACESSORIOS, RADIOS NOVOS _:
"_,, t)EUVIÇO RAPIDO POR PREÇO :MO'lHCO cc...:."

Rua 'l ii" Setembro, " , •

I UE não se elque§rl
t, ! ! !

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO 80' A OY.lCINAI

R OID.F
GRANDE SOR'l'IMENTO J.:M V,ALVULAS .A.MERICA
NAS E EURbpE'AS.

BLUMENAU - .J()1NVIL},�

Viagens TilpÍ,das c se1!ltra� I
MI no IEXPRESSO ANDORINhi�

T
t. � 8

h_ .•�._.O-��_ .---.•• ---�

<�� í . BIXOlfIO_3
I

preso ao �. HeRloi
por mais oma lemporala·

Vem o Carlos Renaux de seu crad:, o qual nada exi"
asseglirar o Cémcurso, por giu dos atuais mentores d�,
mais uma temp';:;rad8, dc gremio atleticanOl-

.

um doe seus mais destaca- No entanto, um grupo Ue
dos defensores, ou seja, O; I associados I pfercccr,"llu:H't
famoso atacante Teixeiri- grandes vantagens, atra
nha. Conforme havia pu" vês um bom número' de s?:

blicado este matutino, o
f
guros, os quais êfll�ão a

clube de Bmsque e o gran- Teixeirinha uma . qúantia
de jogadc!l'" haviam inicia- de dinheiro correpondent<�,
do, entendimentos para a ao seu real valor como au�

ren'c1vação do contrato. que J
tên1.ico astro da' II e '1 o t a.

terminou dia 15. :fal fato veio encher de S3"

Finalmente domingo Tei-; f:isfação a enorme tOircidt..
rinha assinou novo com- I do Carlos Renaux. que es-

1 promisso com a sua atual agre- tá certa da conquista' do'
___-'- iI miacão e cem;:;, nota inte- titulo 'méximo deste ano'

I I ressánte devemos dizer p�:T parte do time de sua

�
'"

I que
o campeão esta�'ual de sjrnpat�a, �ujo pod�rií) o

� 50 nada dlspendera com torne> l.aVDTltoi na dlsput'il
• . do certame oficial d.e 52!

Empregado cem real succeS50 nos

TRi;OUEOBRONOU1TES Ef'i TODOS �os
SEUS GRAUS E SUAS MANlfESTAÇOES
CO:·\O SEJAt·1: TOSSES,CATI\RROS,
BROt10U1TES E COÇlUELUCHE.

SEGUROS
B O A"V 1ST A

--,.,_ --

4Bf

Agencia em Florianópl>lís I
CACIQUE HOTEL I

R. F. Schmidt, 53'� Tel. 1449 I

AGENTE EM ITA1AI I
MACII1\DOI

!

E X P R E S S O rrs Ã O J O R G En
de,Osmar Meira

VIAGENS DIARIAS
QUATRO NOVASE CONF'OltTAVEIS

l\'lOUSINES EM ':{'RA'FEGO
...�---��-----..;_..-I

AGENCIA Jj:M I
-=.�-��.

B L U Nr J!� NAU I l(lm

HOl'I�I, HOU�TZ - '.rel. 1065 I �---�����==""9

313 ! Horário I·'polis., I
& ....---- ------- -I ----:---�------ --'------------

Florianópolis 1 8,00

o 102 1st

IItajaí Blumenau

Cr$ Cr$
70,00 100.00
��-- -

(Jr$
"'fJ,no

Cr$
41},00

120,00 I
I

BLUMENAlJ
--_.,--------

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Japoneses+ da conrerúncta sino-so

viética que acaba de se encerrar

cm MOHCOll, tendo durado um mês.

Ainda de confrrrruídade com os

mesmos círculos, o "pedido" de

cnou En LllY, Ministro d.o Exte
rior da China Comunista. tel'i� s;

do ditado pelos seguintes motivos:

japonêses decl;;;rou, hoje:
"Náo rcCUSnmOB concluir um

tratado de paz com a União Sov1';

tíca e com a China comunista, mas

não poderemos aceitar um projeto
menos liberal do que o tratado de

São Francisco, O ,Tapão - acres

centou - não pod�rá, por exern

pio, ignorar um oferecimento e

ventual da União Soviética que

as 'tropas soviêttcas

TOQUIO, 16 (UP) - Tropas 50-

,\iéticas permanecerão na Mand

'chu1'ia mesmo que se faça o arrnis-

Condenados por serem
inimigos do Estado

Segundo noticia de fonte

oar tícular: t ivernos ciência de
um fato dolorosíssimo, que'

cobriu de luto tradicional fa

mílta blumenauense.

nes e capitão tenente F'ran.c

mora Levíer seu ajudante. de 01'

r 'Jcns, A visita terá a duração de

cinco ·�emanas.

VENDA DESTE 1)5 \1110
N.a EN(ilt,\X ,\T,'HI.'

PfJNTO ("ftjt'

Fãbricas
que ainda poderemos ofereço' Transcorre na data de hoje
wn orçamento cqurltorado. o antver.sarto natalício da

Reuniram-se os trabalha- cxma. snra. da, Tereza Allen-
dores para estudar de, osoosa do sr, Federico Car-
questão das lucros, los Allcnde- gerente da impor

RIO, 16 (Meridional) tanto firma 'Prosdocimo S.A,

Coufederação Nacional dos Iridúst.r-ia C' Cornércio. desta
'I'rabalhadorcs do Cemércío prncn c figuril de relevante)
realizou importante reuntao d('�:I,lq\lC 11<.1 sociedade blumC-jafim de estudar a participa- naucnse.

ção dos empregados 1105 Iii' I
nos das empresas, conforme I I

prevê a constituição, A rcn- !Morreu I
níão foi prcsiddda pelo sr- Bva- I
sííto Machuclo N.�to.

S<lhe-�"I ii �uéd� do
que há duas correntes, um'] "II

urna pela tcndéncia df� fazer
,.

Pocns d� Crlld<li':'_ J 5 nVf,:rí
com que os cmprvgados par- ,ll{)lla�) :-- í!.m aviao do tipo

tictpern nos lucro» rias emprc- I "Pau list inhn ca iu nas irnc

sas e outra que prega a refor- f ('i"r;,ik� do campo de aviacão.

ma da Constrtuiçâo, : Lendo morrido o piloto Nilo

BAL1SA, Gclás, 16 (Mcrid.) I carnpos. de dezoito anos- O a-

RIO DO SUL, 16 I(;01'l'e5jJ.1 . C��:lccim�nt') a. eonttrmação CU-! AMADE'I MAlR _ Causou surpresa aqui fi i viador realizava acrobacias c

A Conferencia V ccntínn pavro \T a .i a. te'c�nlflc:�nH�'1t", p",o J'A I li U •

not.ícia difundida de Aragar-, 'lfio ccnrcguiu sair de um '1a-

cinou, recentcmnntc, " '�;n(l" ",'".' 1 f ' l' t "D' () no "1.'1 1'� " ) f
o, o noma- o as ro uo rac 10-\('8 1'0 1,,>1. r

'

k' J I, u \vOCCC"JL ças, de que o .Julz de Direito l'a uso,

conhecida catora Ih-ica H:elcll" ,íle!l'o. A1'.·'11'8 ."o;::ui"r. ,(I dia. 1'1 !le setembro marca " de Balisa tería procurado asi-
--�- -���--�

Mont í., que aj�T6(I0I1 pl'malll'�nte "\ rl,ü" (':,d"I]'0l�cjda l:COll ; :I'!' passagem do natalício do sr. A ]0 al í, sob fi ameaça de morte JUlIA�A PROlM{�N(IOU
em aeu único cspet âculn no Crne '0" n""" .:" 16 d .. Outubr-o r·"o- madeu Mayr. um 'dos mas cntt- dos garimpeiros, Na real ida-

� L h '"

Riosu!, irra'lindo pela Mil'adf;". ';mo v;'; ou rn, '1l1"tlrlo TIl} pa.lco i i'f>S ínnciouar OS do "TNr.O" de. justamente quando essa 11 fAIi\ Dn 'rpOUQ
"Valter nOll'�s{!nfl Pr'mo foi o '" C,l' TIhf'ul a�';istir!lmos �·.m'· Arna-Ieu (, "prai.a da casa' e informação era rctransmrüda

p,_ "'_ ....$, 'ii n ... -a'!,

;dea!'zadol' da inesquecível not- UG �HO\Y, com n par(cip,:u:ii.o ha mais de 12 3.1\08 que cxerce por várias radio-emissoras na- HAIA. 1<; IUPl Do "eu yfJ·

1.,"", oue contou com urna seleta lo .'\)'·11iO ]\gui[Il', Hcnrtque elevadas funções na agencia :0-, clonais, o juiz Emílio Fleury

t
no armado lia "<Ih <ln_ ",.. , .. ',.'

I Notic"'3S, _.Ia Cap"lt�1:l�:"isL�ncj:t apa.urlindo belas tt1Ú' 1rkl:'l. Altit·o Diniz ,) Elidne cn.1 do "INCO",
I de Brito estava presidindo 1'05. com té'do lj f!"j)J�ndor Ln.:i- I '. (J

t:icali itBlbmaf', alemãs e brasílei- )Iarti.ns. Amaycl. ,'olicito c bOI.) compa- Ulna audíência aqui, na séde cioani. fi naj"'1;' "",'í,n" pronun- f

T � �r3',;, AlvarO lq,;uÍl'r é o I)�m-ba.m- nhei1'o, Ama'.J'cu Qeverá 1'ecet)f�r da comarca, seln qualquer a-I c'ou hoje l) lnl<l fio trono in ,'\-

Ir fi os �UefeOl sa erProcurando "ttmdcI' aos po- 'mm fJue interpreta RiC'lrdo do de seu'S amigos as maiorc,s 'J". normalidade, O boato é atri- gurando a nova sr.«sfio _�o 1',1,;3'
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�()v""fa m'l sunHllllas I? it SU1 Iamília, antes de em- los sel's nluncrosos "amigos.

tando a.uxilios, :la. AlUno Di.niz ." () i,mpng�·:t'l • lIIiII# ,ten�ão inl.::I'llN·'on-.'; ." .', 'I'"
Y?OLlS .. I:; (Ag. Merc:urif)) -- pr('('nder a longa e bclissÍlna Churrasco da Saudnde .
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r'1C cc" m1 sarUJnlas· as IS a evera (emorar-se, no 11;·"t,1'c5 esul,aS, parl.lClpOU O':,

Rousscnq Plel110. Otto Demar
de noitada arti'st;ea estáo r�d;�r. Sob a prcsidcncia do Revc- det'cndo a ('('s�ii() d'� sua �··da !'li .I quais foram tr<:lzidas para es- I Velho lVfundo, em estudos de Chllrrasco dv Saudade, ÔI1-

chi, BCi'toldo Schuber Antodnoif,., t�El com a re�rza!)ão �a Mais ::>0 'r"endissimo Frci E,rnesto Em- p�r;l as rellnIões da SAB, 1-.- :r.;ecomen'l!OU €} em�renA ta cl1)ital a bordo do barco aperfeiçoam,ento, m;üs ou me- têm r2aJizado no mllpto pâ-'

Kal'am. Antonio C'�zario d f t 1
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pular c 1}5- ingressos ji.. estão sen- men oer er, rcul1lu-sc sex u- J)1'O\\ou-�e, em S::!g'JlC:l. a lll-

d
.

. ':"<ln a a arma, ae pl.'opne a- nos res anos. co ') ,0 egJO a al'lnensc.

Santos, Lu'z GRvioH. Sebact'ã(\
do vendidos para facilit:.tr U 'J)Ú- ieira. última, di 1 .. 1,2, a direto- clusão em ata de um voto _',Jc a bomba !lfoml"a cle da rc·fcrida Empresa. I Muitas são as homenagens A exemplo dos anos ante-

SOU7.a, Amcl'Íco Ve!llluciO, Ja;, me .

f t' d S ;.} d d 1 f.' I ,- I
\'4 1,. A"d � 1 d I Ih
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d d' f t d I� d
• hJieo afim de vêr e ouvir '11"(' na e e lva a. 021Cu3 e os ouvor ao sr. � nx u'leJ n.1
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S r!� es LO!'aIn anc;a as na que e vem seu o pr<?sra as rlOrcs, a .es a e a .a cor ia-

Pereira lnacio Moresco e João
de di(cr�n;c e ('xtracr(\:nár 'l." lAmigos de Blurmmau, estan- lian, f'ecrelárío "::;prnl, pelo Ponta da Annação, sul da

ilha'laqUi'
pelos seus amigos, por !idade, sígníficou grande a-

.Tosé Pereira, I do presentes os Sl'S. Iugo 11e-1 cliscursi pronulH'iuclo 11:::> dia LOS ANGE:LE�, 16 fUP, - r Escultor Moacir Fer- mais esse magnífico triunfo

O Padre Vitor yiccnsi conti, GR AT.I E"'fMERI"e Il'ing, Orlando Ferreira de 2 de Setembro, data da funda- comn,ndance nacloHal da Lc;dfto nundes de seu privilegiado tale'lto,

nua sendo um vCl".b/Jcil'o lníaH' .u.!-t r u i ]lilella c Alfreào Kaestner, I ção do municlpio. :iun10 "o Amencana, Lc\t'1::l GOUt;!l, pr' ,'0- FPOLIS" 15 (Ag, Mercll- Deputado 'iVandel'1ey

te ;1<1, qU<I.lidade de 1\s,;istenl<' I!10 DO ;;CL, 16 ({'Ot f""'P) I Ab'2rta a sessão f.) i feita a monumento da "::olonisac;'iío, n 130U � l�u('rra. dccish'u. contra o.; rio i - Premiado pela Escola I Junior

Ellplr:lual e unidos. Iodos 11',11'''' ,\ ·"lll�. dI' ] ii do atlH�1. foi ';\'1:1'1 kitura do cxpedicn\',), que ocasiã,o em que :.J .3ociedadc C�llI�ll�ISt?"'" ehmc:,;c.,;. Di,:sc q,ft' Nacional de Be!:>s Artes, ele- Fpolis., 15 (Ag, Mercurío)

lham pnnl 1l1l110r"r." �ofl'llllCnlo f(',iliy,. 1"'''; o ,1",tinln "[1.':'l \1 cunstou de várias cartas c oH- i d�postto,u, no local, 111l1,t co-
()" EE.TJU. c]cvenalll fixar um verá (·!mlnlro::ar para fi Europa, _'. EneOlltra-8e em Floriano-

dos n\{�nOi:i pr?le�l:los .""1,, o.,,. I fi ceio ti, Olluía Kricck '
, . roa de flures, em honj(:llar.:'�m PI';\:>::' 'pUi'H li': 11�).u:ocia(:õl's '�lo 11'· com destino principalmente à ,poli,:;, o deputado Wanderley

A ConferenCIa Vlccntlna ',Tm I
'.

CIOS, O sr" preStdCl�t� propos aos pioneiros', discurü(l �'s:)e l1Il;>tl('UJ na. ('o l'e la., arrl�cand>J·slJ' Gcnova, o jovem escultor ca- tJunior, da bancada federal (la

i'calizan'do um grande traualho 1<::' 'll'� n'l "ci'i'''da",') ,·c'.·:,· ..· .. '�ja que se ofICIasse <oi Caluara

I
' "

" lev�l' a g-uelTa paeu além de tarlnense l\loacir Fernandes. I União Democrática Naciol!al.

de amparo aos necess tadc,; e to
do "r, .\lf!.'do .roão KI';ccl\. U1I!' MuniCipal désta cidade, agru- que fC'1 arq':llvado. 1 lo 1 alu, c recomendou o ,'Dl' De momento encontra-se O ilustre parlamentar tem si-

(l�s os mel'lbl'OS nCl'lna cnUlllP"a' :,ligno Prc,,;!dentc da A",,"ocí'l..;,íc ---- -----
' ° sr. presldente delegou pú- 1 d b h t'
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'�! IMPOSICA-O PARA
; deres a,o S"ecretário A.ssistcn..

}1 'ego a om a a om:?a. ele em Florianopolis, em visi- .
elo muito cumprimentado pe-

dso, merecem asl nossas felicita-, lia (;omél'do�'c II1.1'(;stl i., de )l:) te e prllnelro Tesoure:ro para
'

çõc'S lJclos esforços dispend doz 'do Sul, o nll.hicntc era. di' in '_n' d f
'

enl IJl'O'[ ·.la coln.'I·"j·(lade.
I -'o júbilo. !'('IO tri";,o.;!Ul·''''
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JlJ'i geral no prcdlo, bCln '·OlTIO

Grandes cari'iues da �;�o��n�:�,r���jl�i"d�{r��)�'I{. ";:,)",

O\tOSCOU, 16 ITJ�I' __ A gll,ô- iniciaI1'_ as obras de re[onl1as

I' . . ,'., ',..
no sa ao.

. .

"U' IH b
Nt' HI'::<Jl)" '�;ltH o PIHIr'.· !': " ....':l. c a ChllH. (omlln sl.�, Dllun- A Secretaria fICOL1 autoriza- I

ItiClona r revemen .. (l�, cclchl'fl1l ,1 c"rilll0:.i'1 'h- t,�" cmra.m l<3r coueOl:�a:drl L'Ill llHlll- rIa a adquirir, pGr compra, o'
fJW !Ia IlOV,L casa.. prO:i m;, ' •.�í". {cr ai; tropaa sOVtet.ICIl8 ll'L om," m,)1erial de ('xpcdienie ne-

te entre nós triz, de "p�rt-A;thur f} no B;:rl ela. �lalld cessilrio ao andamenío dO�i
Em ntcnç'30 ao cOi1n!.,} 1'1"''';,;. ChUfIa ate (lUO o Japao aS'SLne

.OjtrabalhQS da Sociedade, C"e-
RIQ DO SUJ�, 16 (CorresI),) ('lo "olllpar")' ',. t d ". b
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, ' "I ·)111110" Ga a,cg�'I::: tl'a:1_o ",I) paz c.om a.m 05 OS íJal- vendo a prestação de contas
O sr. Vitor Pellizzotti, lla quali- do "c. Alfredo ,!orJ.o K 'i�('l' • J'''' U t) U °

dade Üc Diretor Presidente 1a 'j
,

�. ,. ,., �c", :,"05C c. :u w.o� ..

I;on (S o ,I

:: se� f�ita oportun,amco.te, O
nlau o pllrte nUma f:.llt" .11' 'O'J �o tIatado 811);o-ru,,60 que J.cab" prImeIrO TesourcIro flCOl! "IL'

Rn.d:o l\lira.dor trouxe ao nos'iO de f'n d
� ,

, L os oces. de ser anunciado, torizado a contratar os sel'\ i-
ços de um cobrador, mcdian
te o pagamento da pOl'ccn!a·
gem de 5% sobre as mensali
dades arrecadadas.

ser votado peja Comissão de

Finanças e relativo ao Minis .

tério da Agricultura c, aSS1J11

mesmo, afirmou o sr. Lauro
Lopes, é que não h.:i motivos
para pânico, Espera relatar a

receita quinta-feira !lara de
fendê-la em plenário na sex

ta-feira. A seguir, revelou-nos para a

Noticias de Riu do 'Sul

Vitoriosa iniciativa da
Con'fereJncio.Vicentina

Casa "A CAPilAr"
U�di$Sim�s

(ôres Variadas

CervejariaCafarinense S.Jf.

loinvi/le
.

Condenada a "Equifa ..

fiva" a pagar mais de
meio milhão

B, HORIZONTE, 15 (M)
J - A "Equitativa" está conde
nadn a pagar mais de um mi
]lIão de cruzeiros ao sr. Rai
mundo Az�v('(to dos SillltO;';,
s('u CX-�llpcrintendcnt(' de pro
dllçiío, sendo abrignda. alnda.
a reintegrá-lo no cargo, A de

dsão é i:lccorrente da reclama
ção apresentada a Justiça do

I Trabalho. Como a emprêsa nãu

(UIl1Pl'iU a3 ordens da JILstil,'tI

I,du Trabalho, esta aplícpu-Ihe

111111'1 !!!ult.a de cinquenta CTlJ'

I zei:os, �járin:: ;It{i ('1111' {'tU1'-l'f:'I i
l(>l í.1f}ei�i'tt L j

i!.
VA'

'1\ nUA 15 DE NOV:EM3IW, 8217" E ESOOLHA UM NO

m;;',ANUE E v t\RIADQ SORTII\XENTO DA "RELOJOARIA

"CH\'\'ABE", Qta·; CONCLNTRA AS MELHORES E MAIS

FAMOSAS lHAUCAS,

1v10DENA, rtalia, 16 (UP)
" fábrica de a.utomoveis MaS'Hl.·
atti "-P! esentou proG,sto à ';0

., "tião de5porU ....a do AutomQve:

;liJb�� italiano. a�u5ando o t!.u·Q

lolJil 'f:t? jt�Hano Piéro Ca�ini

e ter, intellcionalnlente� Hama.r-

':::ldo1• o:iz a:rgenUn'o
Gonzalez. na corr'da du

n cerveja preferida pelncalarinenses
Malte, LH�DI J E fermento Seleeionanos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




