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rlmportantes investigações estão sendo
feitas paraosequestro dosbens '<deFaruk

RIO, 19 (Meridional) -

Fa-I(,(I!]gl:a:�.n1!('nto
poht ico dr' to'

lando à reportagem o sr, Etel-
.

dos cs brasi leir-os' ,

víno Lins fez as seguintes de-
clnracôes: Encalhou no rio da Pra ..

-- '�Tudo agora vai muiti ,,_ ",' Jl'f!lo. � ,'_bem. A. crise qU0 pretendeu- iii I) n€!iVIO JeUaSdilO
;c( prO\'0Cn1' para Quebrar ()

�

� 1f
clima de unidade existente (aboto
iúi lnte.ramente suporadu.
mesmo porque o prímeíro a

opor-se a ela, num gesto di;,;·
nífrcantc. foi o dr- Getulí-i
Vargas, A expontânea COIÜI';- xímo ao porf o de Buenos /�i
buíção pr:!' êle trazida ao for- ·�·es,. o na�lO ;1e prt,,�agelr<?s
[aleC;ml�l!tú da unldii'de

POU-)
Jthlmntl �',::';d:'''if;d�'dU � C::th::>lry','

tíca de ?ernambl�(,o P a me- O, barco vinha, de 'I'rieste e

lhor 1':::,o\'a de que seus p.'(i- Nápoles, com ':lllt� e um pas-
,

'1
. , . , sagell'OS de pnmeu'S classe e

posr �s, quanto ao P�lS m,tel- [quatrocentos (' trinta e dois de

11';:, S'l0 .>," mesmos, Isto e, a : terceira, em sua maioria erni-
11 niâo nacional e o complete 'grantes ítnlían os.

B, :\lHES, II) IUP) -_ E'n
consequcncia do temporal. en
calhou nu rio da Pratn, pró-

-

BERLIM, ,19 (UP) - Está "firmou hoje o embaixador dcs •
cou vivem em completo isola- arrogantes os g'overnanieg

se tornando grave a campanha' Estados Unídos em Moscou, I menta. " OMARA, Nebraska- 19 (U.de odío que a Russia realiza sr, George Kenan, O sr- Ke- Pela quinquagéssima (;CZ P.) - Falando nesta cidade,contra os Estados Unidos, em ; mm afirmou ainda que os dí- Malik aplica o 'Vito o general Eisenhower, candí-
escala mundial, Isto. o que a-

, plomatas ocidentais em :vros- Nações Unidas, N, Iorque, dato presidencial republicano,
-:--"-,.......-----'�----.--- .-;..........;.;.---:.-.;--';..;....;-....�..:.....----.;_ .-;...---'-- 19 (UP) - A Russia anlicou qualificou de arrogantes os

I
.

M F d I
hoje, por três vezes, seu-direi- governantes democratas a-

ntâr,e�s��U-.1!8 "0
,

in, da OZ-_" 11"\1. pe o
to de véto no Conselho de Se- tuais dos EE, UU .. Acresceu-

ç .J,> 'ItJ �
,

.

-, "'" gurauca da ONU, O delegado tou que o govêrno de Truman

<: I
soviético. sr, Malik, apresen- impôs aos Estados Unidos ter-..-t '

.
.

t
. F d I d B I tanuo seu qumquágéssímo rível tributação. Eisenhowercaso 00, 'O e or 10 e era

.

a ' umenau sexto véto, impediu a admís- disse que mudará a política de
são do Carnbodge, 1.;30s e Viet tratamento justo dos dernocra-

Receb�u 8 presidente' da ICI8 IIIU telcgranJa do sr. J. t acerda Mau nas Nações Unidas. Pre- tas pela do tratamento hones-
sídlu a reunião do Conselho to dos republicanos.

'\'0 Delegado Fiscal de Santa de Segurança o sr, ,João Car- Inaugurada. a exposição TOQUIO. 19 (UP) - O em-

\0
interesse nas

experiêllcia3j-
ultrapassa ao .quadro de

Catarina. ontem nomeado, dr, los Muniz. do Brasil. Pouco I BERLIM, 19 (LTP) - �'oi pr�go de
_ bombar�eiros tel�- feitas na Coréia - observam ;;uerra da �Ol'�ia, porque se

Mario Salema, que vai procu- antes, o sr. Malik acusára os ínaugurnda, hoje, de manhã, guiados nao podcra ser um fa- -___ truta dos pruneiros passos pa-rar dar pronta solução ao ca- Estados Unidos de planejar a I a terceira exposição industrial
tor decisivo na guerra da Co'

R
.

0, b 1.",' ! ra o emprego de bombardeí-soo Sempre ao díspór essa no- intervenção norte-americana de Berlim após a guerra- Nu- eJe. aram os anc:u<IOS [
bre entidade. Cordiais Saúda- na guerra civil da Indo-China. i merosas personalidades ale- réía e nem exercer dírctamen- I I '.: 1'05 teleguiados de longo raio

i ções. Jorge Lacerda". Eisenhower qualificou <lê más e estrangeiras compare- te uma pressão sobre fi dele-
a proposta do D ti I l.j(' ação e portadores de bom-

'rre,ar�a se'�a p pD-I-a�a-n �-e- B-er�nar-�'IDO �;��j�� ��n�;�: j�����Ll��;. e���� I ;�,�ã�lCCO�l;������i;fi ���l�fe;::�� RIO, 19 (Meríd.) �� A�Ur1' I, �:�, ����1i�a:a���I;l�t:�id:'O��=
l!iIf fi .

sicao. O ministro federal na
, -

I\ li
�

EnucOlltl12mi�I'odcru··çLa-·oU,dWidgnsEm·r!(:allrt·ll.dt.II.:,lr:l!nl'I_,f'roY}"lallI1n,�1,:allie.�lt;2 ()dpOI,Slll,�,,,,"'otodsc', cia-se que a diretorin do Sin- l'éia nao of(>l'{'ee a \'OS par::.

�e �ampos para rec'oDslrUllIJr a CII�a�el ��i��:�%u;:�;,;�e��'é I ��'i,:<:�;, tt:::�;:� �:;�:;:,� �;���;���!'�;i����f:i�:J�:; IlseL�í.�;��:��s'd��'e�;;;:�!?: t��'
.

'tu$ durante suas negoclaç,,{'�,' gadore� a resolução údolacla l(>glll�dos :om bombas ,comuns
M" �

'd
�

na última assembl�ia gf'raI da ! di' llu1 qmlos lJpi'esemada naI no eX1CO. �m segul a, o sr I I�

B, Berg, presidente da Fede-I- __ � � - _ classe, quando deeidin-st! ri Cor&ia, apesar do seu custo

Bf>rnal'dino Call11JOti., São I do P<.ianá. arrazou indo o ração da Indústria Alernã, a- � r('jeil�ão proposta I�elO Dep;u�- 21évado p v�nÜlgens certas,,

f' t· f
-

I'

1 S E G U R O S i

I
lamento N"eiol1ul abas" L!c'P8úlo, IH IM ..rid.) -- Ti," que havÍa à sua frente nu� lrmou a sua sa JS al:ao pc ii! c não v�llem ao movimento dc-�

entr�d� h Vl'g�)" elo Plai�} , • ,25 pm' cento de aumento e lUmada ainda de l}ànico, a I rnn órca de alguns quilume- .. 1:1 dn l r , 1�

I ':plisivn daf-l Nações Unidas �

IJo>::mlação rH:eparã-se para Schwnan que, dissr- ele. "a· B O A V I f TA'. I por, cento par�'1 os qu� ganham
�-. tl'ü.'l, tendo II velocidac....' 110- br' a 'ra pu

�

I J . mal"; de 5 mIl CrUZf'll'(l� em ·cént.am 00 mestnos técni-recoll!'tl'uir a cidade asso- lU uma nov, e . l'a II llJ-
I diante.lada pelo violentíssimo tem- -I raria de 25(1 quilómetros, tegração da Eu.:i.'opa". •

'

_�__•

LOS. As defesas nnti�aereas e

poral. Apenas quatro mlnu- i -- .----

r.:; "migs" C'omunistas não
tos durou a tcinpestade que I' � Assem'blól'a leg,'slaft'v!ll do Esf!ido t'"nsi Hlltonl mais do que urna
danificou 1.500 casas, cau- {J U U

[Jl'otel:ão suficiente para os

��;!l#f:�E;:"::i:tif�:� I Debates sobre D prOblema das rodovias.. União ��:?:�E:f��:��:��:"d;�E:�
f���!r�J;�:;:��:dfi:���(} i I Operarlllu Homenagem ao Irm;oCall·xloiiil Ordem do�dl·al :����·�:;�:on�;o�U:?�i:l�!�����i�S ���
:ls�altem as �asas COrrlPréÍaiS.! I

- 114 Uatt'gll'<JS III' t. ul'dr! no Norte
FleaTam SCr13mellte daniíi- _' prilll'ip,dlll"lll(' o martela-
cadas as' :::éde,; de Luz (' Gás I t �, 't' d t·FPOLIS�, 1[; lA", Mercurio) -1T:UnCiaram

os deputados '.'lmar pecó, melhoramento de5tinado. ::, agora, mais fuceis ,a,s COllltmiCaí;úe.� ,In,cu o Sl,S,Cll1a 1('1) as CC!1 rat.se a 'Telefônica, somente fi- �

..! _

cando intactos dois pr�dios Na ses.,io de ontem da Assembléia Corrêa, tlll nome do Partido So- �e transformar em imporf:llltl:;Slmo com o resto do paus, donde a� ex- h!c1l'o-eLEtl'lt:m; de Yalu, conSl-

em dois pontos: a San.ta Ca- Lúgislativa, o deputado Nelson RO-I elaI Democrático, Bulcão Viana, em fator de progresso, PO:" k;to l{-'- traordillárias \',mtagens para {}

pn-I
derados como os lueios de

sa da Misericordia e TI casa sa Brasil. da UDN, requereu e ju:;. ,nome da União Democrática Na- queria telegrama de ('''''>J�"tula· gresso do, ::stado� mais l(lci! nfcssão sobre os
do. prefeito.' Os agricultores tH',CO\. um ....eto congratulatorio pc- ! cio=l, Cassio Medeiros, lider do çõe'S ao referido COl1selt>.o e um A propo�lto de e�trada�, o d"IW- ,- _

i' lo juhUeu do lrnlão José Calh:.t.:t, I; Partido de Represen�'"'!.cão Popular de apelO ao �r. Presidente V!lrg_a� tado OCt3C,iIio Nasc,in1El.1.tü IL· _(� .co
...

I
e( ..n.1lnll:-::t�l�, pal"i.l l,ev,a-los ade, caie organizam-se para �

1 Cpedir auxílio :federal. en- du congregrwúo, dos l\IIarist.M, .•1, e En,ori Teixeira Pinto, em nClIT'� para qm� apresse o ped,d,) do crê- menta :11'11:';0 p\tblJ('adu no J01H:1

j af�lnar UHI arllllSl1CIO na �o-

quailto medidas sanitárias lualmE'nk 5l'b-dl.ri;;tor do .n..brlgc dO PSP. dito necessário ao illici.> das Jbras.
(Conclue na z,a pga" ,c',-a B) reJa,

são tomadas para evitm' epi- de Menores, que ontem comple- t Impostos de Bidclet:ls O deputado Vargas Penei!':'!, de
I - - - - - - - - - - - - r

den1Ías. Apuram-::s qu·:;! o tu· !vU sessenta IlJl0S ue profiEsiiú

re-l
O deputado P"uio )'larques, deu PSD, concordando ("1m ) "cqueri-

� II! � hfão, :, oveniente do nO!'te
-

:�:I�::; i!�lb�'��le�;iV��s::b;:,:,�:��� ; �:nll�:i��::sto�:nd�:;osded:n�t:::l�;� ��;t;�li=��ae:�e��i�:��:,�t'��h� '�:�::= O b t e ve eAxlto at",' campan a·d.c vld:l do CX1DUO e Ilustrado ':!lH- i Jlt1U. no senüdo de dar seu apOlO flor Ivo D� ..o\.quino, que corno (III J,I!:
Clldo:r. mo\lelo r�e virtude" eristás e !:>o projeto <lo deputado úctadJio H, Governador do E!;õi1do, lu,ln e5· ;;;O;;�

NiJniril\'e! eKcmplo de abn�,,,nl?ão I Knscimento, sobre diminuiçiío d<; tá fazendo para transíorm,ll' e,�

d �, III

Ie disC'iplina. A essa hom ...na!5c ,)] i 'te>pez,as para registro de bicic�c,c r"alírlade tão util estrada, O e x am e � pre•n u p C I ase associou toda fi cusa. "')1'0\'",,- i :,d.S de propriedade dos trabalhado- Ao COllcluir l'cquer que t:tmhem
.

'

do o l·eCiuerjdo. , -es. O orador assegurou que tul :l- se telêgr�_fe �o referido sen�dc.l'

União oPNárijl. ']'oiO não faltará qmmdo o proj.,:,o agradec.mdo o interesse t1cmons· RIO, 19 ((l'vlerid.) .- Re- ndD<·;ê'l. nul''[1 toL.l de '1U[1-
Na data de ontem a Uniáo ''!e-' yiel' a plenário, trado pelo bom encaminhamenh vela-se que obteve êXIto '1 >;p mil. Cpntenas de nubell-

lleficente Recreativa Operârhl ,·on'· ROdovia São Francisco- do assunto, "Cé.'\;a aos Noivos". exp"'- ks lá ]labilitados ao luatri-
pletou 30 anos de fundaçãv Por chápecó O deputado Bulcão Viana a':ha diua ctn �írcular aos candi- lnÔl�)O ,,:adie, enquanto al,
ê6te 1110tiVO. o deputado Br�17 AI ... { O deputado Francisco Masenr�- justo qvl a Casa se cOllgratnie com (�alOS a {"lasam.=l1"O, por pa!"- gurH,-s rlez.-i?uGs de �lãt) habi-
.-e5, do PTB, requereu u:r." votn! nhas congratulou-se ,com a Cas3. a 2.uspiciosa noticia da estrada s� te tIo Depul'lamento de Pue- litado:,. temporariamente.
congratulatório, enaltecendo ,,' ]leIa alviçar,eirn noticia de qlle o Fr2.ncísco-Chapecó e acrescenta !'i,'ultura da ?refeitura, Cal- são a�;::;istidos lle10 proprio
grande obra de educação svcinl c Conselho Rodoviâr.io NilclOl\al, !la- que outro motivo de regosijo ê a cuIa'SE que cerca de 3(! por Depanamc!1to. Até agora s()�
assistencia quc a mesma "8m (".n11- ,-ia aprovado o 1'1311(1 e ol'çad') as inu\lguI'IH;ão, domingo último. <ia cento dos que ret'ebenlll1 mente se :registraram quatro
!prindo. àcspexas para l'onstrução C:l lmpO!·· linba telefônica Santa Catarin,l - r'�;r,il <11'lT50n1,aram espanta· r�llSOS ele "ir.capacidade dcfi-
l Sobre o Incsrno aSsllllto, se tante rodovia São Franci3co ...Ctlil... Parando nlelhoralneato que torfl<l. �-'(!�IlTj(';"11c J,ara \) eXan1\! pré- nH j''''':_L

,--------------------------------------------------,-----------------� --------------

Em nossa edição de 16 do tem o seguinte telegrama do
corr-ente publicamos o tele- debutado federal Jorne La-
grama que o presidente da,' cerda:

'"

Associação Comercial e In
dustrial de Blumenau enviou I
ao Presidente da Renública e Iao Mírristro da Fazenda, soli
citando provídencías no

s(m-,tido de ser ampliado o quadro
de funcínnártos da Coletoria
Federal dé.sta cIdade. {'ln vir
tude da deficiêncla que vem

Ise obsnrvam'ln naquela l'eptll'"
tição arrecadadora no qUê diz
respeito às dífjcuidades .

p()r I'que atravessa 'o respectivo ti
tular. que se vG sobl'eearrega- I
do com o cl'l':scente movimen
to cle expedIente, ('uja sUmi
ção esLuVa

_ .'xiginclo medidas
c-orisQutâneas qU(� v.iesSCtlt ao

C1H:onÍl'o das !weessidaclcs, A
projJ{lsito dI) a�sul1t(}, o sr. Fc
derico Carlos Allende. presi
dente da AC1B, n�cebl'U ôn"
1)- - - ;--- _. -, - _ ......,..g

----�----

Não�Será Fator�;,Decisivo INa Guerra Coreana
O E1m p r e g o De Bombardeiros Tefeguiados(
.----------------

Essa é a opinião de· técnicos militares d� s tlaçues I!laídas

o certanH� dos jovenis
Ilnportantes certames

Outubro
'" Canlpeonato joinvi!ellse
Informando de n:rusqu�

3a� pagin"
• (�oment{t.flu�:

.. CÍllel'l1ã
'

*

Di,'crsos

6a. PAG!l\'A
Coluna Catúlka

Notídas de Rio do Sul

RIO, 19 (lVIerid,) - °

presidente da República de::;·
pachou

�

pma exposiçãC' ao

Conaelho Nacional- do Pe
tróleO aCel'ca da discutida
cobrança da ta_xu sohre o

consumo do combustível-pa
ra recolhimento ao IAPTEC
nos seguintfis termos:

sos. não cabe mais discutir
o problema da constitucio
nalidade da taxa de preví
dencia que incide 501.11'e os

éombustiveis líquidos desti
nada ao IAPTEC. D8ve o

Conselho Nacional do Pe
tróleo cumprir a decisão e

tomar as providencias ne

cessárias Paft'a que o Ins!i
tuto póssa �rrecadal' a ta-
xaH_ t,

'

.•

" Nóticiário da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·4
prEsir1ente da ·:ReptloU® . .Dlssnlvt
<lo, .ele não guarda sobra de ant

madversüo por :Lq�uelcs que. elimj ..

naram as instiJ.1lçõcs livres. De li]

de novembro o �r.le ::!t�:lrdava .1�O
pelto era a gratidüc aos gOlpist::m
por um -rvíso, que. o �rt.:venir.:1 :.)50

.!l .dn manhã do que de ....ortn :lCO!:.

tecer fIS 3 da tardo,
Com a Ianterna lí!ê�.fc;!t na 111ã·.),

�:qlli desembarca. 1105 irias de ou

tubro de' 37 t. Fra:"cisc') :"!egrão de

Linvl. S.o.ltn. do E:iprf!SSO aeronau

tíco, e vai direto a ?n!acio. Nà Pa

rnína, o caso parece mais sério: p

a terra do candidato majonitarâo,
do candidato do Ca.tete, do candí

dato de todas as íor�as cofígudus,
menos Rio Grande e São Paulo 0-

fieiais. O mandatarão do golpe y;

nha à toca da onça para desaríá

lo" Como começar a conversa com

Argemíro Figueiredot o dcle3�ld')
do partido de José Américo. na

direcão do executivo 'local? CO!IlO

abril' hostilidades contra o candi

dato paralbaxo, na sua terra, logo.

I
O&GAO DOS <mIABIOS ASSOOUd)OI"

.

- PRQ,PRlEDADia)A.:
..

'lSlA.e IA N A,ttAJJ�

P m
(TE/tTRO i'ÍETl\liGO)

(INSTALADO NA ALAMEDA R BnJ\NCO

•_Cl$ -100,01
Cr$ .ôO,fiO
Cr$ 0.5'

-

iN A C-A ,O'.

-"

Kêd�41ãll, Adimfntfaç!i6 e Oficift'a.: Rua:i8io Pulo ••

IUH � Ilol1e 1692 - Cal:l':a Postal, 38.
Dlretor: 1\1 AUnI C I o X. A V.I E lt

E�rPEDIENTE

A,

, HOJE! às 20,30
Tem a sa tísrucâo de tlar

Assinaturas:

AN.UAL ..••.••.•
S.�MES'ntAL • '.' ..•.•.••

N. AVULSO •.•••••••••

MAIS UMA sensacional apresenfa ...

cio do teatro de emerg enda cme
,
...

'.' .

percorre {} 8unir
.'

SiJ,cursais: RIO: - Rua do Ouvidor n. ue - Fones
: 43�'1634.e .i3-'isS7. - SÁO' _PAULO: - Rua 'I ..de
Abril n. 230 - 4.0 andar - Fones: 4-821'1 e 4-4181
BIU..O HORIZQNTE: - Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: - Ra João Montaurl. 15. CURITIBA: -
Rua Dr. Murici. 768 - 2,(J andar � Sala 233. ;SOL."i
VILE: - .Rua ·8. Pedro, 92•.

Será clleenada a grande peça de Amaral
GUl'gel:

·N�o julgueis para não serdes julgados
Finalizará o esnetácule um culnssal Show
comandado lletó cômico N. 1 do teatro

nucínnal i: - NHó BASTIAO! ...

E PONTO CHie

Companhia
ros _:_ Sueursa�
.proeura, ,;:'m co'brZl,d.or e 11m inspe
tor J'egional.
Ofertas à caixa postal 25.3.

H(:lSPITA
S!Ulta babel ..
Santa CatariTIli ••
.1i[unicip!il ••

1 S:
1196
11.33
1208

(J ,kpnt:ldo Fi'1'11Ul1Ilo

"entro do Palacío elo Governo, on- }\RTE! LUZ! MUSICA! LUXO! ALEGIUA!

��:�l�e�aJ���p�:�����t:::Si:�li���=' --..- ... _ .. _.�__.:':
..�����:����*::,;;����� .

�. ._._._
. -r-r--r-r-r-:__

cões livres no Brasil, numa cruza- ;;',1

Ida. a qual custar-ia rtos de sangue I eaos desta província atrevida e V:1- .

Ierrta?

ICom toda a sua reconhecida ap- H O J E _ 'SABADO - às 8 horas - HOJE
tidão para manobrar. Negrão do BEVERLY r,1ICI-1AELd. HUGO HAAS. o grande atol' europeu,
Lirn.t se dei!:;:wa enleiar, pela deli-

• e ALLAN NIXON. em

cadeza .mcsma da situacão pessoul ! ,do p;ovel'nadol'. que não se llodh I
1.('despedtr de compromissos com "I "eo

seu cheí'e r;, eoestaduano. eapilu.,
�!!.ndo ante {�S ,conve!":::!};; de um .n�j- ;
nEóiro_ astucioso e desalmado. lV{r:�.; i Um 1)«C.!;(j "li. Iu ls» na vida ele uma mulher. : ... .,e".�i:.la a oam i-
1'Ie;:rao procurava e:nbebc�' :. bn,,· ! nho 'elu l'CiJij(_'1 VigOl':J;1O! Realista! Chocànte! Difú'rehte!
na do seu punha! llorCmli'1'l

..
mrns

"F/CO no PECAnü" _ Uni (!ns g'l'alHtt;S filmes da :1tuallilade!
g[t.r,:: :::.p ruostrnva Ar:ge!nir"fJ s;'t:.;H€!- (:O�Xlril�.1.aHI (, !H'(i�{r�ÜfL:,� (_,[ú�lI!11:'i. di \,t";l�:-'·ni-J. Preços. de costume
if':lO. ,t\V�iüçava J f'ílli,,:s;1rio li") ;itil

....... .__._. 0.....,,.,..._......,..,.....,.,..,..,......_..,-_...,..._

au
LEITE DI

MAGNtSIA
Procura cOloe:tção. como bnleonís-

1;:1' ou como 'auxiliar �iil eSél':Ú)�jo.
Ponerã entrar ·imediatamente para

o ,CXl1fiJ:cgO. - ,Ofetta. !Jeh .téll'fo
ne .1(1-92, ,neEts ,l'etla::ão.

TELEFONES MUlTO
·CHAMADOS:

POLICIA ••• _

BOMBEIROS ._

1016
H40iJ

B:Informações Ufeis
de lVlãfraf oncie se fazen1. críi:.íco5

30S deputados do norte do Estado.

pelo fato de não terem se interes

sado pe la estr-ada Dona Francisca.
entre Mafra e Joinvile•.hoje qua

si .tntmnsttáv.ã. Diz o orador .que
tais criticas nao procedem. porque
todos 'os parlamentares vêm cum

pi'indo com fidelidade os compro
míssns assumidos. Em todo o caso.

:-tprovelta para fazer um apelo 3.0

dr. 8.<'.crctário de Viaçf<o, para. que
mande consertar a referida ostra-

I· da, pois o movímonto de veículos
af

í f. interu;o� por ser caminho ·1L.'1-

turní de escD;lluento du. p·:rodupão
�nn'\- a�; dll��s COlnunns,

ll'ARMACIA DE
. .

F:LANXliO
Permanecerá de lllantâfi,
de 15 a 21 do corrente, a

Farmâeía ELLINGEH, à
Rua :15 de Nuvembrn, 588 .

IH l!i1léll<tU-Brus(!uc
(D;_" 2.�s fi a.as feiras às 7, 10, 13, 14 e lG
I Aos sábados às 7. 10. 13, e 14 horas
(:\os Doming;os às 10 horas

I Dlas úteis às 7, 10, 16 e 20 horas
(Aos Doq1íngos :'is 18 horas

_

Um a�ma.zelIl· de _�ecos e 11loJJlados,
sito a R,Ía Àma!leu Luz, UG•.Tra

t:u' .lm �o('al' ��m 6 prullri.et:i.!í.o,

Oliv("-ir2,

t: jnpú :reCli�15/.i c fDverns..iüi'

..:tE:: ti: i.,:�

O r,i'irlli":,uT, f' t:,(·;':nct(�. r': ü �o�oyiário Ex�resso
LlNIL\ liF; ONlBl1S ENTHE:.

A§SL"itenéi:!. PlIbUc·:t
A' dis.pÜ(üçáu d;l.f.,üfiU�

h1.�úi).lüt'al, e!wüntJ'<l'Sf� no

Hospital Snnto Antonio,
a ambulância. de "Assis
tenciu Publica", que a

tC{lderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de'

.

enfermidad� ou de
;ferimentos graves, a

quaiqúer hora do dia ou

da noite.

Os ..funcioilnricis dn .Fubrica de Artefatos Í'I'�xtís "AR
TEX" S. A., convidam Amlgos e Parentes 'do .falccglo .E:Rl\N�
CISC0 JOSE' SOlVISRIO, nm:a àlissa·.PQf intenção de sua al
nia no dia 21 d(J..�àrrente às 3,45 horas na Igr.eja Matriz.

.,

Por mais este ato qe religião �e amizade, antccipacta-
Jn{!lJ'Í.e àg1(�dccem:

�.

PONTOS DE
.

' AU'I'OMOVElS:
Al. Rio Branco •. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e1178.
.

Rua B. :R� ,.'.). ,.... 1111
.

.:....ox.-

i·j:01 tias f�l�n��q l!{�� ��"liÜ i is.
S;jidn dt· nnl:-ifltlr' (:':.�l!-: ;", S�lbtHlus às n, ;·�.j·15:e 15�15 llrs ..

S;:.ilb li,· l'j"íii::. I Dt· :l.a�; a ti.as fl'il'as às 1, Hl t' 11 hl'S.
i Aos SÍlh:Hlr'S, às 7, 14 (' 1U l11's .

DE la. QUALID�I\.DE - FRUTAS DIVERSAS K

Precisam-se de 3 condutores de- Machina de Papel e di�
versos oper:lrios para trabalhar numa nova machina récr;m
instalada.

indcDcndente dQ bom ordenado, para quem tiver boa

prúüc::-,. a i.ábrica oferece residencia confortavd com luz e

agua gratis.. .

Interessados queiram 2.l'lresentar a carteira de trabalho
demais' documentos à firma

.

SCIIWADERER·& eIA•.LTDA.
Rua 15 de Ncvembro, 828 - sobro - BLUMENAU

-o-o--O-��*-O--()-'

-Declaro
ve flue (J conduzia, para cons

taf·:tf de perto o ;>.1to nivel de

progresso de Blumenau.

DECLARO QUE RJ',:TIRO T'ODAS AS OFENSAS QUE FALEI
SO'BRE O SR.•IOAO LEONARDO EELli.K;l.'.

ADALBERTO LIPINSH;I

LtXllU".
u.U4elclo

ulu.Selll

Imposlos a pagar
NA FAZENDA

MUNICIPAL

Telefone: 1 2 1 9

Um pradulo dr>

llif•. UCDR . nt CACAU XAVIER SII

Durante este mês está
sendo cobrado o imposto
s{)brc industrias e profis
sões - 2.0 sem.est1'e.

SORTl!\fENTO' COMPLETO DE CONSERVAS BE�
BmAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS - CEREAIS

-- i"RECOS SEl\>I Cor...IPETIDOR-
�!J�--;_ .

Rua. 15 de Novembro-, 486

lnéve (lernora a.Jí da aerona-

F'IRMA DE REPRESE�TAÇôES RECEM-ORGANIZ;/\.DA E':.VI
SAO PAULO, CUJOS COMPONENTES ESTÃO A· LONGOS
ANOS NA PRACA. PROCURA AINDA ALGUMAS REPRE
SENTACõES NÁCIONAIS. OFERTAS A REPRESENTAÇÕES
BRA-S1VIUNDI LTDA. - RUA MARCONI 138 - 4'(). ando sa

Ias :10.416 -:- .Caixa. Postal 1496 - SÃO PAULO.

AGORA SIM

Terrenos á Prestações
os. MAIS BEl\'I LOCALIZADOS DA CIDADE

. JARDIM CAT:ARINENSE
RUA AMAZONAS - PROXIMO AO HOSPITAL

- .

_:_, 'ST.i\. ,C�'\TARINA _.-
.

PLANTA SCHMIDT
.aUA ,SGllMIDT - VILA NOVA

:POnENDO swr;(jctIPADQ IMEDIATÁlVIENTE

'YEND4S 1,08 CONTRATO

S ·E ,6 U R o 'S !
B o AV I·S TA!

PAO QUENTE 'ii. 'fO
nA HORA

OFERECE-LHE A

PANIFICADORA
'l'OENJES

Rua 15 de Novembro
Completa variedade de l.ã.es
('.omuns (. ��P\'cial;;. rabrl�a·
Ilos por .1;fo(,f'SSOS IDoderllos

EXP'ERIMEN'l'E fJl\IA

VEZ 1� COlfIPR1HtA'
SEl\fPRE

UNIDA (OMPANHIA INDUSTRIAL
COME RCIAL D E

II F.*:J.quezâs em geral li
",li VINHO CItEOSO'rADO II ..

• iI SILVEffiA II'
MADEIRAS 11------------------------1)

. I ..

.-A

EfICIENC·IA
Assembléia Geral Extraonlillaria

FeIo m:esente. ii-::.un convidados os senhores acionistas
desta' sociedade 9a1'.1 a as:oembléia geral extraordinária, a

re-alizar-s.: às dez hora!:' do dia 30 de Setembl'o do corrente
Ano, 11<1 sédf' social, (.'0:11 a seguinte

Ordem do Dia
Estudos 9U1'a aumento de ca.!.)ital, (', cO!1sequclile
aHel'acão des estatutos;

2.0 Assuntos ele interesse da sociedade.
,Blumemm•.17 d:! Set(,mb�'O de 1952.
Walter probst - Diretor Pre�idente

TE TRAGIC.t\. so Brusquense, evidcntenlente pa ...

Brt1sque� 19 100 COl9resp. \V. ra que unI dos passageiros dcscln ..

Santos) - Cerc:l dás 20 hO"H� do I bilJ'casse. Ato contínuo. OJa,'o Pa-
ditl 17 do corrente, Olavo Pacifico. ,eifico. que; vinha a pé, de::TloU-,--1Ú
gunrda do Serviço N�tciol1al de ;

para a �ua dh+eHa. no que lni Ín-
t l\oIalftria. nest2 Cidade, dirigin ...se f feliz: de _inüpíno. unl outro e:_Uili-

1 ru1,11o à sua residencia, iI rua Lo I nh;10 cargueiro. de propri�dhr.h?' cln

Ide l\'1aio, fundos du Padarin. \Veg- r sr" Hilario CuC:.;.o. de ,�{_n..n Tren ...

--------�---------------------- ---.
I
to " dirigido pelo Il1Q't)l'isti1

O"",;[-! C hí =;:��rú�:,:·�lO;�;JCnr:��;�) ;��5a�,el�;�:�
am ,lIn õesOll1bus dn Exp:;:eS50" COl1H!U-O íataI-

�

'�f,:�
... - ... .

","n :t+.... h t mentc e da impacto violento que

V�;� .sofreu, suct.nnbla n1Ínutos depois,

h ;,._·..... n··r ,.
,

.

.

,
no cOfl<ultóri" clinico ctt) clt". H'ln1-

.��,� ��;J�:;a�I�::l���i ��::\O;,l:�le:�,:31d:�'���
R

SOLAR INDÚSTRIA"
." rle ser. COllstei"l1OU jH'o[tmd"menle

a,',I LTOA todos quantos conhc·eiarn n ínfe-

i\; � ._ ,��'-O� .. ; : e COMÉRCIO' 1:. r
li" vitim". Tl'"bn!hadol', honesto e

.1.,
.

-- --"'"�"'"'
�, Si: 1'1( riS u.Aell-"""""e e""l>lplar chefe de fnmilifl. Olel""

I. �u U V�"-I If(,VJ'-� P-iH:'lfico. rleixo �.-.itI'\·a c 1..ln1 entea-

_r-··...............�--.�, :.-.��.• )� ..�:v�;.. ..'!d:; ·���:'l�i� ,�!5<..i;,.(:t�G"<i�... -".
do. A De]egaci.a· de PoHcia.� pe10

',,··�.·Po-st... l'" 2' 2f... BLUMf.N"'U -SA ...T"'·C-A�T·.;.-IN.· -'eu !itqbr, AdclillL! .Jo<:!quim Al-
'-X" lA 7:' :.J "'" J.'1 J"I\ .1'1'\" P\\

\"t.">!:'. prô\"ideneiou a tlbert.l.1ra tio;
inqlH:!"ri1.o, p:ll'a npurul' [f.--;: l'Espnn-l�hr ,iIi, L�;ll('."""

1.0

COLHIDO PELO CAMINHA0.
o OPE;R,\RIO TE"�E MOR-

ner, qU:l.ndrJ ü'eirJu Ú sua frelItt3,
um ÔnH)U5 pertencente ao Expr,,�- ECONO-tvtIA agesladB Das Estraoas

n 1ST R' I B U I D o It E S:

s. A.

I T ,'. J
;RUA lAURO �'MULt2Rf :6:8

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



��.(�� c�m:�:�:;�lI��p�\:'!'�l'l:l�l;n�l�i:rr!ltle�:!(}_-_1o Cap ,-.10' liaO monumen lo I,·.· I!!I -!lOj<" (·mpree-ndido nO setor da .'l!U1if'llt.. , a locnHza.,.ã,·, e distri- _
_111,nI!nuçü(, tiuoéstka P, E1.'-1 hu iç'áo adt:.:}uada d:>

����;)(_2�1���;�[,;��1��:;�1::;�� l��:)t;<�l;�ar�;�d����:::�n�;llf�� Il:s-I C�mente norte americanop:::rpulação de
_

Nova Ior-, tl' [,Ui! imaJjdadu· que ('Oll;'lÍfl- f th��'!I' s pormi..'Tlorio;:ltia'l n. !t "
.. I ii .. .

Iimpressão que, Popul;:!çau heten,ge- te em (iar ao;; moradores de, P�·I,t..). sl'ndo ,d�tadn'i /!,. l!rx I WASHINGTON _ Globeneu, casas e apal·tamentos, de mo-I blhdade suÍlt'wntc · ..ar:, per- , , ,

so, em 1792, os apresentado;,

I
:\ guerra impossibilltou a

Ha' Uln l)ensamellto pro- d 1
-

bit I '1' '1
' - __, I PrE-ss)

- O capltoho dos Es- pelo Dr. Vv-illiam Thornto!l, continuçwão do plano de re-o gera, uma noç'clO as an e mI Ir a ! UI1unacao e,e uma ca-
, ,

-
-

aos lneus f d t . .

'

, I tados Unidos e tlpicamente por que eram ··simples. no- • cOl1strucão e d tun amen e cristão no fu.n- exata das vantagens rnaterHus sa modesta ('rJm CU>l�l) reduLl-

'!.
.

.

_ uran e nove a-
do de tudo isto, E a ideia e psicológicas de uma ilumi- do ou uma ilumina cão p.dequ.,- nor,e-Rmencano,

_

um monu- bres e belos". nos foram PtiliZ:ld"s andai-
.J 1 -

. menta em evoluçao constante A lJcdra fundan"lental da .'11" mes o'c aç'\.:a a ma imortal e da su- nacao realmente moderna, En- da a uma casa mais ]"xlI(,sa. ! "
o para Rl'S1.2ntal' 08

d
'

, ' . , I e que pro\'avelmente iamais setentrional, que hoje se Ch'1- te-Ihad d ' .prema ignidade do indi- tre e,;.,as vantagf'ns, mcluem- Antigamente, os espcl:",lJs-, " ..

' . os as (,'.taS cUfiaras,
viduo �i'; a rr,aior facilidade. maior t 'tas em iluminação projetavam I sera termmaao. ma Velho Edifício ou Se<:'ão que estavam d ponto d-.: se

, .
'

'1' - , A escolha dos projetas pa- da Côrte Suprema de ,Justi::\'l desmoronarem.Nova Iorque é colossal rapldez e malcr segural1ca de I a I ummaçl{o para t�d() um a- I '- 'f'
.

be Cõ. -,

d'd d l tO'"
1'a o levantamelhO do edI ICIO - se m que a rte Supro." Os trabalhos de recünstrn-mater;;almente ;faland':;,. A 118ao, m;;UOl' como 1 a e e posen o. novo me.o'lO, 11'.:'" ; . , '

. " ,_.
., .

. ,.t
-

d lh I" l'f'
-

l' I
feh 1110t1\ o de gra\ e" pr eoell- ma esteJa hOJe mstalada _ll,m ç[w da cobertur2 do Capitóli,'>maicr cidade do mundo, pro eçao os o os e, a em Silnp 1 !CactO. &e Jasera em

. ,., ,
'J

b 1 t d f' I l' I pações para os dois homens. belo CdlÍlClO SItuado at.ras do sôbre a ala oe ll'ad� !)e'o ,'",Há ruas onde o sol não em e czamen o o ormu as que pedem ser aD 1- ,
� ,." e •

L _. <1. " ""�.
•

i que. entre os fundadores dos capltollo - .lOl lançada ('m � nado e a refOl:m,a do rt'CÍf!tochega ás calçadas porque I
1793 N .f'

,_ I Esbdos Unidos, eram os mais . os anos seguint�s, J.o- fúralJ1 E,xcepcionalmente dhl-os edificíos são demasiado �.�"""",,,"""""""'��'I<!i."''''��1IV'.-_��,�, ,
-. t, �' f 't'l . ,

,
_

se-
altos, OitO' milhões de ha-I tp R (; R E

. ; c mpe.en es para opInar aram elOS a guns aerescrmos celS porque nuo se ·:1isnr..:nha
bitantes no meio de uma

r C Un t .� i ref'p0ito: George \1{ashington e o �difício pr�nitivo foi

in-Ide
plantas minuciosas do an-� ,� � I C Tr:omas Jefferson. eendlado pelos mgleses, quan- tigo edIfício e o trabalho tin!1<lexaltação do p.:xler COns- •

,,_o -- d.:_ I \Yashington procurava uma o tomaram 'Washington, du- que oe fazer nos interT'�, '10;:trutivo do homem. .. , ' "

Entretanto, nesta mole i Yollrll"rltl.:. & Stu:eber % combinação de grandeza, sim- ! rante a Guerra Napoleõnica I irregulares entre as sessões do
, "" 11 "" , pl1ciàade e conforto. Jeffer- ou Guerra de 1312, tendo sido Congresso.de c:imento e ação, esta ba- I En d

Ibel de COI'es e lnovrm'en to I
carregam-.se e:

- ·'m aprO\"Oll, entr� os proje-jJ: econsll'uido �ogO depois. Além de sua estrutura apa-ESCRITAS AVULSAS (mesmo atmzn4�s) A t
-

d tnão c:mseguiu atingir a ABERTURAS E ENCER.RAl\{E!\TTO� DE lt�SCRJ-
.

'(JS apresentados a um

('oneur-I
cons ru�a�. a pa�' e c�n- i rente, o Capitólio dispõe de

alm.a do individuo, TAS : , \
- - - - - - _. - - traI do �alJltollO efetuou �e I urna ampla estru1 ura sub:{'.fTà-

i REfllRTROS DE FJRIUAS �ntl'e 1810 e 1819. A vclha cu· nea. Quase a totalidade daPorque o individUlo COl1-
.. DON/rH..� ,{,OS. I\LTERAOOJiig ov; CO.Nn'::,.!\'fO� ! f)

_.

O
-

-e-�_.-O ! 1�'L�la d�. m.adeu:a,. porém, ,só I col�nâ �0br,' o qual estava lo'tinua- livre, Pcrque o ci-

fll
" nl<;;'t'H'.'!.TOS DJtJ SOCIEP.\Dr�� CflM:}�lU;Ii\à� A .... A R B E L Lo! substltlllda por uma estI (1- eahw,do. pJ'imitivilment.e o e-menb e o aço, a cor e o 1f!"CLARAÇÔES DERFjNDA" I f' d t G I

'

r
! Ad ri

.ura C e erro ltraTI e a ucr- diíício � donde 5(' origiuousubme- LlDHAl..IZAÇAO Dl!: J..IVRO� (j01\-n�n.G�.4.IS. ns. ;',' voga o l'u da Secessão, quando se es- a CXr)l'r,.'�sa-') ""'1'1 cl'nlU d�•. co.
, CAIS E DE E)[PREHADOS �

,
'-- � •

,-S • � :'HHJde em (juabqlwr co· ' <:utava na capital. através do ! lina" )l'Ira fie referir aQ COE-

I
Ga:rihe tempo e dmheíl\) confiando ():.� seus í: m:u'UâS tio Estado l'ol{Jmac,:i J I CU

'

flerviços por nosso intennédio � o , ue O e,e ar 1 w.ria i gl'C-:;SO - é um labirinto dl�
ftus 15 de Novembro, 642 .1.0 Andar. &t.bJ ao a t'

-- lU.Jtrl\lENAU f!·av3.dn, em Virgínia. elltre riS
I

::das c COfl'csdol'cS subterr{.-
"

".11 R I •�=uild,?I:I�c,g:�t__,eclli � Ec.lificio "INCO" ropas (la União c os confede- llem:,
rados, O Capitólio dispõe de umaO Capit?lio cresceu da -

usina elétrica própria, equi
mestn� l�:mClra que cresceu pada cOIn bombas Würtlllng.a REpublica e que as tre2C CO- (OH para alilIlcntaeão d� C l-i· . .... I • !I.

_
, olHas prnnJ dvas quc ocupa- dt.jra�, WASHINGTON (Globe PI'C!;,!

1.if'SenVOlve
novas t�cnkn'.:; de 111'1- para os QUlJ.1J StiO uFu.Jas: loto- 'constrUir um I'quip::l.nlCnio com l! AtI-' j

.,

- As guerras model'1'la,;: 'l'i.; fra- nejamento e repr(}du�,10. O AM!� g'l'<i.fiflH rt'tiradns da. {!.rf'(L f'm I tubos de C,,( .•lptU1H'h1'" ,'S1' "i'
vam as co,.; .,s (O all.t:co se! Existe, t:unbém, uma "t',,'I.adas co ma c:{;l1cia. e :;enu'\ln (Army M.app,.; Scrv:'ee - 8avi q��irl.�í.o;:n .('oI11ec�.iio f�togramé I de :1..lta j}!'es8ão r,ara. il ventllar,ào! �on\'�el'terall1 nmna U_ll�ao _de lrada dê ferro" em miniatura.de seus áspectoc: .s 1!1ais ln,por.! ço dc' Mapas do Ex�rcltoi Iam tru a, nome usrul" pelo AMS qUlin ,da t'álllarn. da hillquill:1 Multi- l8 Est.ados, com ramtÍlcaçot:s i "pc DUSSUll{lo pO' b

"

dt • t t 'j
-

� d ,- t �"I

'/'
! '., .. �

. 1 ;).n_o oance que fi. Cul' ografia. bem se mn.n er'll {('m contacto per· ,.) sao u_a 1m -o ogr ..... as que TJl,ox, Com o 11m d" !le lvit�r n"" em todo o Inundo. EUl 1940, C,
.

61',A maior e mai,� mooel'ua ul:i- J manente eom".'outras illstitui"õe" c.oincidem (,nt.re R� e são l)l'oJeta- -p. �'"l,nlíl� -1 di!' I 'h' -, ' . aplt lu, serv{' para l.rans-.. ." - �.' ,"1 " J},; o e le o o l. '".10 Ve(·tllcun<.lo qUi. algUIna� par-,jade Ue proàuçiio de mapa" l'(,' cartografiC&Si dos Estado'5 Unld).:' dru: sob forma f>Stereópüc�, gra proveniente das InaU'rias quimi<'as .. ,
]1eJrl:.r OS congrC'ssLstas at� eS4acha localhadr, n.'sta ('1<1:.<1<" e é I" 'dIa paliles �t.r-ange1r05. t;.as a um instrume-.nto deoomina- fotograiiC/lB, todo o ar c{':nd "!j,.

tes do edlfkiO necessltavam ('rlU,l ias i>ltuados ('In' edifío Sl)rvi�.{J de Ma.pas do :E:x';l'c-ito Nos OIiZe Bd,Cicios que o Serv:· do "ll.!ultlplex" e um outro J.inda nado que {> fornec{Jo :3.G� lahura- reparos urgentes e. completos, dos vizilllws, fjü<: f:oram ('OIl.'>noz Esta!dos Unidos, do C..,rpo de \lo ocupa. no.s arredore.s de V;'as· maiô: complexo denominado "'!lta- tórlO!3 déSCnI'rt,ga-s€ direi ;;me,.,'-r O Congresso ál.torlZOll o 1'.1'- t�t!Ídos J'U' S"ti '1' Z r 'Eng"nharia do Dep:u tame,ntü nmgton. uabaLi1am -1,000 Hnpreg.ô.- rop1.antgraí'o. I p.ara o ""t€['!o1' pDT melo de orlfi- 't t i (' 't' l'
" 1· .t. � :.;".e li C:OTL'+"

do Exército. 'I,,� .'1. b f' 30 oficiais do (,xl'reito. EVldentementr--, ,� pre.c:síio elos colocados TlD teto. I..[et,....ie qw. t· (J (Ü ;-�pi u H� li l'('{'om;· I tUllt.e JJl'o('lIra dp [.,;::érltóriOf..
Sob a dbeçr.o tIo Chefe di' En" €;l1g"nlwil·o�. g(·óh:lgos. lit"grafo�. êüni>titui (I mais imjJortante 1'(1- dC"3St'- 'desclllg:l (o üm'ftrt'gada J'

tnw- os [i'lHad�s (ln5; alas

0'1'
Essa proC:\l1':i, qu.. não cessou

genharin. " l'espünRavel ." T><,nte I GLl tOgl'3fos, m:ttemáticos, geó, �uisito 110 caFD. Os mapa..4 'devem secagf'� .das (ÓIJi,,� fO:vglál!c.as C�lPad�s. p;olo
_ S(.��d(� e pela desde 11'l85 pô.; CHI ri'levo ao DiretoM ele lnfol'lll'-'(}Úe� do

I
grafos, dl'scnhista:; ,otograme- tor 00% de ca:raderistica.<; f!"i!i� que é lHh p01: meIO <1e Sc-eIlClO- Cama! a cios Repre:>l ntàntC's. visão do arquÍÍ.i!to 'l'homaz E.E'Ft:J!do Maior, o Sen'iça d8 Ma- ldslas e muitos outros profisslo- caS identificáveis a uma distân- 1'1."$ de ar quente,

!W-lt .., f Ipas do Exét'c:to t<ln1 um amplo na,s estão incluidos entro ague- �, que não ex�eda 0,02 polcga- Todo (I oo.!f1cio .; 'cl.oüulc <.le 1" I VENDA DESTE DIARIO
a cr, "o or'1tu at' seu pla-

riio do ru;5.o, Cohlciona {JS ma- le" 4.000 empregados, junt.a.men- d�� Jj.e, ,;1•.'l, posição verd::u:1eira, condicionado _ tanto pam ;;,tlc- NA ENGRAXATARJJ\ i no de ámpliaç§o e ::'<:'.lbamen-
Pf'5 e x i :; t r- n t '''. detcl'- te com jovens de tunbos os se, ?';a? _P0J.P hfL""r qualquer c,ar'ac· fação como para refl'igeI'�.,;ão - PONTO CHIe I to do Cnpitólio,
míruJ. seu Yalor c os mantem 'Õll1 -1'08, que f'1>'1ão Ü'CiXk"Uldo para 0- tf>I'_s.t!C..'l. que tenha. um de."vl'.l de, produzido ('om cqllipUT!lell.toS ,',,""'.,seus a.rquivos juntamente 'Com eupar, futuJ'luuenie, postOiJ na mais de. <),05 polegada, Por exem- Worthington, Execmll.ndv um
os dadoH geodésiCOS de contr'Ji�'1 AMS. pIo, num m!'pa cuja e.<;cal.a. é dI' trabalno {fUe eX'g", um ':81<:)),('0
Pren..'ll'u modelo;; mn relêvo e eU! N t

.

.
1 para 20.000. 90% das en:racte-llão ('ont�oln!io

-

o pesf10al do,-
.

'

I fi uraIlllcut(l, oa ....elnos empl'(!' ,.

'd ... - .

d ' o I
',.. ,

,coopcraçUo com outr3s cntlJadp,s rrad' � '" " . "" _.

- I·u;LWU.8 1 l'o-rtÜnCaVBlfl eVl'I.l CS-1"''l:MS tambenl (",,'.l·alha nunH'!'II-'
(>3 �e �entt n'l o1'g •.1h080s de. tn1' !'l 1m,:,! dlstnnd.1 de !i3 p(·s no <'. _'", ._,

'

'�__'"-""'-....-'---__'_; �______ trabalho que de..'lenvotva'a.rn ,lu·

I .. . ... , ., ,'.

".,'
.Hm(Js1 •.I •• (onuula-di.L, 11lUltO ao,--

. t 1
m.Lximo dI SU,I '\ (rd,.d",lr.t PC) ,,- de"Uf!da. p�l a o ,,,,,r,' c'o ti .. ''l'1..q I. , lan e f4 scgun( a guerrl;<. mun- -

t .,'" R'- • ,.. , , ••

1, 1 d d '.:t1<.> no errr-no ,. n, nllum "'''' "i.lvi,dad�s .f la , qu.an o Q epartam<>nto 'UI' t t t t 1 t
.. . ,.

I'

t'
-

_. , ou rOfl pün os re..�.n.n i'.g, PO! e er O \EROPOHTO :CE' \\' !\SHING(ATARINA ( ít ClOnava cnn muamentc. "ln ;I,'S
um!'L difsl'en<:!l ,{le :mais 'de R1 né.;

."

,

j � • ,

J " turnos, mesmo MS clolningofi 1 �.;;., 1 d i I'
TO.'Í� •

foa:iados,
.. ( ('

_

sua po"u;�� :eH a era,
_ ViASHINGTON 'Gloho PrêSgJ

I F d t-
o uovo eUlf.C10 em que est<\ a-

. - O fenon'enal progres�.o da !l-oram prEpara os, en ao .' lojaA\o {) AMS é ',:" estrutura 1)1-
" ,_. .'.,.20 000 maj)!l.S 'd'e tod(Y,' 0.'" tlpOC _'" d'd 1 d naçao. tanto nos Estados ...mI-.

.� ,..

"

...
,

.,

tra-n'l",,-,eraa, ten o 51.0 evi'l o dos, como no re-';to da mundo, éou seJam uOO.OOO,OOO de fou,flfl. em cant;>. em seu '}roj·mo. tortost P 1 da Ai .

1
""...., 11- beln cOl1h�cido Ma.s aqui, na ca-ara a eampan 13. r,:ca, o os requisitos nf'cf'sslÍ.rim; prrm !:

Norte, durante a qual as troJ'as boa e.'Cecução de trabalhos cal to- pital norte-amer cana, ;·,.;,�e pl'O
nOl'te-amarica.nas preparara o ,;,:,- e:ráfícos. gTESSO é demonstrado. .gràrica-salta. ao sul da Europa forkm ne- A. CARTOGRAFL'\.. E AS GT:8R- m:m� na Aeroporto Nac!onal c}"

'lecesr,ãrio5_ 3.000 mapas, ou 10 mi- RAS MODERNAS

I
Wd.shlll��on, 1

IIhões de folhas Para a in>.a�ão ., ,_ ..
Const"lldo em _941. tendo sua

,

• ::5 AJenl 'l...la venn1:iç'ao ol,]Jnalla t,
-' .

. .-;,da Normancl!a for"lll n""d"sa' ,\'0" .

d ed'f'"
COl1S luçao custado Goze m11<1 )(5<. çy",-

exl,g! a para um I lClO üesse -
.

outros 3 001) '&tndo co'u os an- : <. , •

I
de dolares, 10 anOd ma!'" t!Jnl', (,

.

.., .•

• üpo, os el1genheu'os l\ullt'u'c <
, ,t,..

'
tenores, um total de 70 h1iJh"e�

'.
.

L, , .. _, ...... "1
acropOl o ,,[do pequeno P,H a () I

de folha«. A Call1pallnb de ""aj- que Q p.roJeLaranl

enea.rE�<I.c""1
formldáyel tráfego aéreo,

tos sobre al:' ilhas", no Plcif�c')
a ,':orthmgtol1 CorporatlOI1 de

Os prilllCiros nOVl' h1i!!:'L'B d.

mngiu a cOllfecção de um nÍlw<!' --- --- ---- 1951, por exemplO, .tra.paS�iJ",m
l'O semelhante de mapas , ..

- j'J expr,.":Ssso tdJ.o o ano de 1950. tanto u.o \lÚ-
AJl.IS. aI,tTMENAU-CURITIB1\ I mero de ....ôos C01110 no �1ú,mero

l:nd. 'relego: "LIMQUSINES" de passageiros transportados De- Abet_'" das 8 ;I!' 12AGJ<:'::'CIA BLU:ãENAU 1'0:, ,,<w I-crQP<,rl(>s de N""" Y<:>rk V t;:!,j
R.ua IS <le NovembTo N.o 31� ,� CtllC.H,O, () ele W�shington é o ma-I}'ONE, 1002 JOl do paIs. C('rcu de 400 ",'\'Iões

AGENCIA ("l'lUTIBA "uem e chegam u<'le. diariamente,!6 r::t

ir�n;:,porta'Hln cêrea r1t' ..j. fiOO passa ..

_�� ._� �_ geu'os

.,

nes, alcançou, ontem, uma

vituriR p:l1'cwl bera slglllfl
cativa ao sei- decid,Mo pelo
governo que aquele pI'azu
fosse reãuzído parJ, viirte e

um meses. Esta sofução ,'ç'

presenta um meio" camínho
entre os doLo;; anos estabele
cidos autes, per exígellci:l
do ministro da Defesa rln

reino, e os dezoito meses re

clamados pelos operas-los e

pelo Part.íde Socialista, que
se acha na oposição ao �·o·
verno católico e se colocou
à frente do mevhusnto.

Os telegramas expfieam
o mecanismo do recuo ope
rado pelo gabinete belga. O
principal argumento esgri
mido pelos grevistas e lJelo
Partido Socialista, contra o

serviço de dois a!10S era que
a. Bélgica e a Grã-Bretanha
permaneciam os (lois unícos
países europeu.'; membros da
NATO nos quais aquele pra
zo Iara fixadq para. a reten
t;ão do.s conscritos nas fi
leiras, Os d(,ll!:1IS, illelusi
ve a Fl':UlÇã, (IUe Ü:Ul gt:ln
des responsabili<httles no que
se refe.ré ao fOl'necimel1tQ
de efetivos para as forças
de rer:ra do Pado dI} AtIân
tlé'o, m.antinha.1u. 'ii'ill servi
I..'il, em l"ê:!rra de demito m.....
ses. Ocorrê que, llClõ'Si' 1.':1'
l"ê'no. II €tPfii'il;;;l'io dá Bél�il.':t
se ide1ltifiêll. mais êo.m l). da
.f'r-.:mça da que cOJU a da
Grã-Bretanha, jWis lHluelas

HARltf,'l'O l.F.ITE FlUIU

autunnma, como es E;;i:Hlos

� Unidos, embora fazendo par
te da NATO. O gabinete
belga tinha esperado que os

demais membr-os da Cornu
nídade de Defesa elevussem

tar p�ra dóis anos tambem.
Mas anteontem, vinte e- qua
tro horas depois de ter o

general Matthew Ridgwav,
comandaute suprerno das

forças da NATO. declara
do que o serviço deveria ser

tluas nações Iazem parte dá

, COllluttidatle Européia. de

I Defesa, e os seus exercítes

I
devem ser- fundidos 110 con

junt-l} supra-nacion-al do E
xercito Europeu, ao passo

I que esta. ultima
. _

Um programa que bf::neficiará
ln; Ibões ele lares

I ambiente doméstico . cadas em casas diferentes e a
O programa terá corno base I \)OS('I1t03 diferentes de uma'

rr.a is de 20 "receitas de ilumi- [mesma casa. Por exemplo: a

ação", cientifIcamente Org{i-; receita para a iluminação des
rrizndas, que rüzem respeito ii tlnadn i\ leitura numa poltro
quantídudc !' qualidade de luz

I

na ê u mesma para a sala de
O{!I.:fSSÚl i,iS p •• ra cada aposen-

! .'"tá!', quarto de dormir ou (,R

lo, E�;5[lS receltas básicas. 01'- 'l'ritol'io. Essas receitas espe
garrizadas por espectaltstus ('111 cificam não somente as carac

Hurntnacãn da GE, fornecerão, ,
terfstícas funcionais da lârnpa

Jcla prlflH:ira vê?, padrões

Ida
de um "abat-JéHlf'" portátil

!limplt's, ma!' etider. tcs, 1),,1':& (lU dE' um "plafonier". como

l�tiiar Os I,;om:rruto!'es de c"di- hl1nbém SH3. posição reh.tiva
ficioR residencini� _ê os

oeu"l
mente à tarefa \rjSUül que Lle

c-eitas", \'Isa .nostréll' uns cons- pantt'H dos 4 Omllhoes de 1'e- ve ser eJeect!tada.
trutoJ'es U(' rasas as vanta- sídi,ncias que dispõem de Uu- !. A fim de que o público pOS
gens de uma iluminação mais mUllição elétrica. 5a comprender o;; benpficios
adequada. �stimular li pumi-. A.s receitas se baseal'i'io nas das "re.ceitas" de ilullÚnação,
fit:açtto f: ... atuaçãú de vário:: nr.('[-;sidades relativas '1 i111" Ú "Programa de BumiJillção
"etúrr·::_ ria indústria de Uum!- min.a�o, reveladas graça::: a DGm�'.lticf1·' �)l'çtende criar
naçiío c' Instalar llumina!;ão amplaS e cllidad..:;,;a$ pe;;;q1.iÍ- 10.000 r;::;ideul'iUE'mod":!o, do
!!H,êh·ln.l em ('asaB novas e· ;;as, qUe acabam de ser com- ponto dr> vista da iluminação,
(lWl!lOl';!t as instalações ex.is- pletadas, e que for;1.m reali- o qu(' t'ürrl'>:ponde à média de
tentes (>1I1 cusas já construídas, zatlwl p(Ola C01l1iss!i.;) de llUTlli- tUna re-sidfonciu lnodHo par:,:
O programa, denominado nação Jtesidencial da SQc;eda- ('ada 4,000 mMidor('s ('l(·t' ic03,

"Programa de Iluminacão Do- de de Engenharia de llumina-

CLEVELAND (Globe Prcss 1
- Um notável programa ví
sande melhorar as condições
de ílurnlnação em 40 mílhõos
de residências dos Estados U·
nidos foi ernpreendído pelo
Departamento de Iâmpadns dá
General Electr!c, quo tr-m sua

séde nesta cidade.
O programa, que se apoia

l'Ú em "I'c'cc·itas básicas para
iI tll,lill:l.<;fio" e em 1 0.000 cu-

m(-�tica", f'stá destinado a s('r

ü pl:!no mais Importante até

de dols !LnOS, o-s cinco uu

t ros membros da Comunida
de de Defesa - França, Ho-
lauda, Luxemburgo, Itafía e r\ Alemanha - reunidos em

'

, Paris, decidiram ao contrário, IImantendo-o em dezoíto me",

ses, como 113. França. ou no I

maximo em vinte, come
também se llrol>ôs, de acor

do com outros exemplos. A
partir daí, a resístencta do

gabinete belga, diante dos

�p'eristas e da sua opcsíção
potítlca, não tinha mais sen

tido.

Do lHH1to de vls ta estr ita
mente teculco-míjitas-, � f'a
di de compreender que o

general Ridgway tivesse ra

:tio· O seu argumento era

que a guerra moderna exl
gé' um treínamento tecníeo
tá(j; :1perídçaado dos comba
tentes que em menos de dois
:.tUOS os recrutas não pode
rLam U'cellet toda :l instru
ção necessarÍ!l_ l�le alt'gou
ta.mbem que na. Russia. os

soldado.c são retidos por três

e quatm anos, :L<; íileITà5.
lH••s hiO oütr.tS cÜIlSidel':lçÕE-S
li", Mdé'In t'i'.vhiHnll'ã r- P'''
litic-.!(. qUf> niu pud�m §c,'

deSll'rt'2:lfT.:1S, JHanrer pôl
{\Q� anos em servi<;o mili
tar a jl1ventllde de n:lçik�
como a_r; européias, que já
lutam com escassez ele flO-

um. IÍl'élíil de eonerghl:j, ruA

fJe..a úl,;:x,lilên'(.;u'h.l ió,m Ui;l

Ue-);,t:a,»te IJSl{·u!ogi{-ü. p-elãs f�'

lf'arlalh:\t:'-õ('S que Isto eansn

:1 vitb das c:icla.dãO:'i exata

rnenre qu.mdo eles vão ('.00

rneçar as suas carrell"'as, que
só com grandes dificuldades
podem ser suportados. Pre
cisamente por essa contra
dlçâo entre as exigencias
dos militares e as contín
gencias sociais e Ilacln..nais
é que o generál de G;mllt·,
no seu celebre livro so-bi'e
a mecanização, l)rôpús .j res
tabelecimento do exercito
lU'ofissional, causa dccístva,
no rundo, de nâo te, su{., a
ceita a sua teoria que C<lU
trat-iava a tradição Irance
sa do exercito nneionnl tle
massa, instaurada pela R.e
vo luçâo e defendida por
Foch, ainda. na geração d.a
primeira guerra. mundial. O
caso russo vé diverso f! n.lo
se filia necessariamente::t
necessldades tecnteas, mas a

nat.ureza do regime. Tam
�em no Imperio Otamanu e

aliás, no exercito tZ:l.l'h.tll,
os sold.ados serviam, ni&
tr� ou quattOo anos, ttlUS
muito m.:tjs. }'O1" 4Jutro lado,
OI; stlld:ulos rus!Ws, fllhoo de
um país aind!l semi.barba
ro, llio r..bstant" as suas a�

f.ll'f'trfmrla..ç ap:llijJ.ef.a� sooia
ii.'ita..,>, deYt'lfi, em regr-a., a.
pre-<'....c'liUl'·,,<" :ti' fHeil"3$ t'nt

um i..tvt:L tle etÍUI:ãçií,a te�Dl
Ni. nuJttJ. lhfel'iôl- ao dos eu�

l'tlpeu:'i, p:tra nãlJ falar dos
nõl'te-anu"l':'iranos
l>roduto de um.a

Uleé!lD i<'os,

que são
nação de

NOVA IORQUE
quanto a

venc�:::: Nova
nhar.

Com J lhe dizia no meu

a n1esa.

Est:.::

há
certo

que
gran-

Ulll de _ t'l.. C' ·:wssanl
ind r.'Jdualidade.
Reeonio lU11

àiHS nas

Uns
bem
j:',un de

Endereço Teleg "INCO"
Cr$ 22.500.000,00

27.500.000,00

Cr$ 80,000.000,00

Cr$ 680,000,000,00

Como <'i fácil jmaginar. os sis·
temas de comecção do,> 4ua:?aE
"ao IJ1UttQ comph!;�...s e altamente
técnicos. De 'Um mo'do gel:::'], ]10-
l'em, existem três melodos: II

Confecção (h' _111<i1J3·.> }Jl:'quenos e

ll1,édi.os, media.nte a. reduçã.o o1e
tamanho dos mapas ori;inais he

grande _
formato COUl a cllmin.n'

ção de dadoOõ 81lpçrfluo�; 2) !�

\'iaao fot';lgr�ca, quándo ..:nl

1113pa corn l'''ll.s da.\:li(ls '01'9f,Tafl
C:o� c da controle e::Klge nl't.ldanças

SEGUROS I
BOAVISIA�

�ADVOGADO -

&eshlencbl e escrlt.ftr1.1
-. 6UmtEN}\ ri -�

IItle. JI)'Uiqft«l, iIi 4 J!'i:.�Ill: H i!

E s C r i t ó r i O!

EMItiU BOM1NY & Clt l/I
Comércio & Indusfria CurUiba

Agente nesta praç:: - R U BY lU E L L O
DLstribuidor dos afamados produtos:

Sal genuino de MOSSORO e açucar "DIANA"
SAL: Moido, grosso e triturado

AÇUCAR: Refinado, Moido e Cristal

De pós i f O�

Praça Coronel Fedder.sen
antigo prédio Cia, Paul

Telefolle: 136�

Edüicio "A capItal" sala 5
TPlc'follC: 1 1:;4

Açucar

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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b ! AHIVERlAFRIOS:
III· I·." '.' ." r a n t a I - Fazem anos hoje:
_ ' .'"

_

- a srta- Jovina PicoUi,
UM TOQUE de branco I brancas que passamos a lornamento da . socíedade-

urna eandída mancha é de t descrever:. local; . .

:rigor este ano nos conjun-
I Num tailleur azul, em - o sr, Henorato Tomelin:,

tos primaveris, Seja um linho grosso, vimos os bol- diretor do jornal "O Lu-
estreitíssimo "vivo' nas sos inteiramente debruados me", desta cidade;
costuras de um taílleur de branco, mas em debrum - o sr, Alfredo Emili.o: II
escuro, seja .somente uma fínísstmo, quase invlsível: Bruch, residente nesta ci.
:flW::llr na lapela, ou num pe- cem este tailleur, palma

f
dade:

,

queno laço-gravata, o bran- lisa e o dorso iodo em in- - o' sr. Cervasío Coelho;

fco está sempre presente 'rinhos. Silveira, residente em Gas-
nidS conjuntos para a prí- Um "duas-peças" e]n I par;mav_é:ra que se aproxima. grosso shantung, marron. - o sr. .t?--ntonio Manoel

Vnnos, nos desenhos re- exibia a nota bnlhante de Borge, residente em Itou-

pnoduzindo um desfile de uma flor em fustão branco, pava Norte, e
. ,

modas de um grande C05- colocada quase sobre o om- - o sr- Carlos FerreIra de
tureíro '�arisiense,. vários br? e�quer�!>" deixando

I
Araujo, do comercio 10-

'modeles SImples, mas en- -cair deis botôeainhos, tam- cal.

cantádóres� com notas b,em em �\:stã,<; �igados a
I ";li!.dmento5

Imos roletês finzindo cau-

I
.

leso b. - Com o -nascimento dia
Sobre um vestido cm! J;) cio f�uêntc, na Secção� de

"pois" verde sobre branco, IlVlatermdade ,.

do Hospital
l' t bl" mco "Santa Isabel", de um ro-

um aço-grava a <,' ,
.

terminando a. gola tam- I busto menino. acha-se em

bem branca; nos punhos o t l":St::l!: o ,lar do sr. Pau]�'
mesmo motivo, Linck c de sua. eX�la. es

Um. vestido de- popol ino posa, sra. Anesia Línck.
,

I
. �, 'I'ambcm () lar de' sr.

laranja, tm la T.iequc:umos
I botões de madrepérola fin- Herman Busch e de d. Van-

!
.

d
.

'1 I 1 ela Busch, acha-se enrlque- - Estiveram hospedados
1 gm

o- rrunuscu os )0 SOS, e
na cidade:o cinto, �o l11.eSn1'C' tecido, pO.�qll"IS§� HOTEL REX: srs.

era listado de branco pGr ii� iUl na
meio de srrrachcs. Udo Oscar Grota, Jo5'(1: Pi-

DUHl nola branca, {,is �l aflUleologicas doní, Ercldío Slavero e ia'

ordem para ti primavera, I'�L\_ "'�t'Íi' dI" obr-as de recons-
rnil iú, Giandi Ghírardini,

1 - lVlen'digo; erigem. 2 - Re- _. Ett r GOl'" Ernesto Gal
,

mna ordem mu íto aarada- "'!I,;ao ",,·xplol'a,:fin nas mftl,S � o C I 11, ,. -

p�tiçã.o: sapo daa r�giõ':3 nma- � o'" I d
zonícas. 3 _ Caulinhn.va; apo- vel de eumprh-, pois ü i j'�lJl)"�:i::t<:,;_�.z�-'na.� :Jr,�ueOIÓg:���:" lu:,er, Samuel Leite,. r.

br " .

.
...,�

,
- Idu �\]<--�llO. vru 8('1 Ievada a IH' .Wlls:J'11 (!O'IlCaluns e iJroge-geu; f-elçiiQ. 4 _' Animal ,:.tfrka- lauCj I' "['11.('!',":1 .. .- , t'"

V '-.O J
., b' " .... , I TC, pr,lfl. (l!r(,�,l[) ilp mOTIHmel1 (0:1,. "i".r . Aldj' L' tI-- rê' So-

no; agíota. :i - Braço d2' ri.}: (j.i .

Vi'2-nisto!'>ico::!,
li1 ,c 1 l 111 �1 ;-s "

varIo dos pc;;ws. I) �Sufiy.o Ip"n-! .......___::_-'-c.-

i'í5!láO); desaI"Lrecpr, ., ._ Rui':,

'R E'j.,.'nada. 8 - Arma branca; um

ins.tantil !) � Ccinfíança. n';;;.:ic-

so; qu�nto mês dos hebreu'.,,, 10 ._.

ROCA"'1
Corcoveio U{; cavalo, muIhêl' r:o 1'1' BOLE 1 Feito istu, espalhe Cl-

peoue;n-a estatura 11 - AC3rici,,: "Cinco 0\'03. 5 cJlheres I iI�c... ú recheio e enrole ain-

Imnhal \l.9ado pelar; romanr>s. n 1. das de sopa de açucar. 4 I da quetlte para não que-
antiguidade. colheres (sopal de farinha i brar Envolva n'O' pano

VERTICA.IS: , t' ':l I'
1 -

t'
1 _ PT'Ocedenclo.; ptu'enV'. 2 ,_

ne ngo PCUCH';]( Ll, e €55011' UIlllCtO e quan:,�, es lver

8emelhn.nte ao. ar, 3 _ Prnnom,> eia de b::tlmi.JhH. ::'12 g0�;L_X. ,cümpletamente frio, retire'
do casp oblíquo; disputa: uuieo. Bata bem ilS geínas C'O!"(; I do p<tno e pnlvilhc com •

4 - Praça. na taba 'dQS indio�; açucar lo, junw ,IS daras a(�l1('ar. Corte em fatias •

balnqU{·tc. 5 - Pandego I_giria.J; batidas cru neve; adicione de 1 cm, de llrossura, ob-
fralda da. montanha. 7 - Mau � �

cheIro; nome de mull1er. 8 f
.

I i.·:::ndo, entã-J, os enroladi- �
aos poucos a 3.1'1n 1a ii: a.

111-,'''''. NOTA', O "echel'c, _=_Dan<'._3S tilí'ica. brasileira; ponto ,.

t d ,1 �- •

!essencla, mlS uran O tUfÃO
(pt). 9 - Alternativa; sp.quioso

't b D '+ la deve estar pronto e �." gemido. 10 - Arvore cuja lllac1r:;- mUI ° en1. ehe a l'l1assa 'f' .,. "j d
.

�

d f·
,

I' 110, ",n.es amassa lT para
ta é propria para eonstruçôps, 11 ,em can1flL a llla Iltl€lO cen-

f P d
.

f
-1.t:etal precioso; trabaltn. timentro, no. máximc,) em

o 01':10. <"? era azer o
•

SOLUÇA0 N. 610 t b 1
.

tdI'
'l'cch",lO segumdo estas su-

� 'n t t-' ,3. o eIra un a o e po VI-I a--' -

-..,
.

b d ;'"HOrlzontals: vO o, <.Uo, ::tcor.
lhado "om farinha de. trigo, i. "e:;, Loes. ,ü,} gOla a a m,,�'

roer. saga. atoa, orate, avoar, dá- � 1 O i d alhar'
1 -" l' e, elll p n�o e esp 1

te, ira, atiça, fra!d!e, agata, uivo. e eve ao l.'JTno regu ar
b' 1 d tr d

oval. moer, rola. assa, asar. cerca. de 10 a 15 minutQs,
) mdartI?e a a dOU oUd 01 'tO-Vertic.aiB: Vaso, fuma, ocal', U 'd t' d 'ce ,0 IpO; C) oce e el e

ma vez COZi a rre o "

rios, togá, n:ves, orate, adora, eU-
t b

' .

'd t
. em ponto de espalhar .

te.' art. ataca, trave, agora, aoto. a OleIro rapl amen e, Vl- •

avos, leOa, tala, 0[':1.1', fillu', .Tando·a s::;bre wnpan::> luni

______....,.------..---1 do polvilhado com a�·t1car,

"
Com uma faca corte as

BLUMENAU �
. .fO!INVILE beirasrle todos oS lados,

Viagens rápidas e segura!> para tirar es pontas mais

só no endurecidas e facilitar' o'

EXPRESSO ANDORINhA enrolamento da InaSs.a.

PAtAVRAS CRUlADAS
PROBLEMA N. (111.

HORIZONTAIS:

COCKTAIL
CRUZEIRO DO SUL
1'2 de Ve1'mouth
1'2 de suco de abacaxi

gelo
Sacuda um poulo, e

Sirva depois de coar

'�-c'.',_ .

.----- ----"'-------------------------

'.

'3 - que, até 1804. acreditava
se que q Cllimborazo, na Cordi
lheira dos Andes, fosse a �ais

_

alta montanha do mundo; e .1ue.

Ê======_�l1IluBmlllo""ll,lIollmsmullmIlCllllmomllnumflllelllllintmQlIIlld1I11101llllslll11Il!===;: Vc h
.

'

s� naq�ile antl. foi.que se a'le-

. arln a ma�l·ca I f:���� n!�u�,:r�r:p���OdOs���:=
_ que. a tatuagem, ra:a cn'

MODElOS ARTlSTICOS, PARA CASAMENTOS, _ ;:ra��s'��:::::'d: PO����:i�O�j:n
siderando-se um, sinal visivel de

:: ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO E
C

aliança com o dem; da hUm.

-

BATIZADOS -� �- =.' omo combater as rug'as ;�;�I:·�:����J�����;���j;;:�
- INFORMA(o�ES (OM SRA# MOllER - A:-; rnViAS icm pre'.Iile.:ã,) c.�astici'Jndp, tia pei", p,,!a Jl�r'-\a Mass:Lgei.:, corn dois tledos tem pouco superior a 30 anos; (! que,
-" 1"'" l!'f''; pontos (lo r08-t0: a tes- do tonus rios 'lHISCltlor.' Tambc!ll u'ntalJos de creme. em movlmrll- atualmente é 'tl'e 60 anos.

= T I f e 1 3 O 1 ta. :1" tcmporas c ri hoca. Podem I emo(;õcs. dare'3, saúde íragil. in- tos circulares 6 - que. em 1008, descar,:T"sé
= e3e on, _..... - ':CI' "'ll!'3all"" ])01' múu háhiio dr-J sa'niuB. pOdem fazer surgir as ru- As rugas em torno da boca são na Càmarn. dos Represt!ntantes'
= ('f)ntl'::I�ã(\ (tos l�lUSc\!los, pfila .:1i- J gas. COlllO pr:meiro J1a�'so, 3stll- talnbem ca.ueadas pelo hábito de! <ios Estad�s UnJclos qUe o (.on·

�mmmllmlllllmnmmmfllmllllmlllllmllllilmllillllllllllllllllIllHi;: ndnui<:iifl ou 1!cc,alJ3l'eciml'nto da: de fiO (-'Rpelho' o seu modo de fa· contmir e.ssa regIão•.falando, ou i gressista JOhn? Bowman,· 1>':;'r

__.;... ....._,_;.�--..;.........;........--.;...--�-�--------'---� Ilar 'de rir c evite U'3 conLl'açüp� pelo ar truste qUe mUltas ness02.S l\1innp,;ota, havia doze anos que
� I que marcam o rosto, que tornam gostam de. dar ao l'OSto_ O COn'.5e- pronunciava anualmente ,1 mes-

I

S::'� mais profunda'.;; as rugas l!xi,,· lho é sorrir sempre. ma!ô sorrir mo ld'iscurso palavra' por pala-

�'\'\ I
f_r·nl.e!{. sem foçal', �em fazer do S{Jl'l'i�o 'Irra.; e que essa do.;;-cobel'h, que

�.:_y.-, Na to'ili,a :lf� t'ug',c; ,f.m do 1;:-0" uma careta ... l\.flls�agei" Jevl'.- cau'.sou verdadeiro· escândalo. não

\\ '

I tüto de eleva!' u� Sohl'�,ncelll':U1: me�te e�a região. pa::ti�do .•10 'r fO.i feita por n�nhum memiw <ie

'rl' I . ,t·, J ,,,,' "

"_'" l:'···{ , qU(\Jxo e mdo na dJ)'eçao das tem Cmuara, ma:, sIm po!' Charles F.
I ' 1'01 ,_I\ln•.,,- I' ln C., .. l. l .. ,I'1 o p10- . . . ... .

1
'i - I" I I pol'a.!l, mas �em pel'm1tJI' que a i \V llltnf'V, \llll Slrtlp e.3 rr:pf,�t('t'

't
cure }lCrne- Q pl'ocurl� l'C rtxnt' \J .....

'"

,..

/i 1 f t I '1 \
boca se mova. Um bom lll€1O . e do "The New :York<'J''', {Pl?! .se

"
1I.U'.-Cll o �on a .Cf" 'ln ""1": CJ,Ul' \:0' manter a boca abertn, f'nqua.nto 1 tornou fif'sim famoso da noite
ce o santu- {'Ond'lll( n. !.sl.'l9 '3;:0

'

.. l'
[l!.: rU�'as mais difit'ei,,· .in fll;rni.. faz essa mas'zagem. par"" () ( ''7'

.

I'
nill� ou dh.;f:·rt'"'�l\ HIC:HfilO r\.:.:(>"nr ...

l"ndll á, eiY'Ul'gi!t r,:�! ét ic:;. P:u',',
'_'"mhHtê-ll]'�. mfu:,,;ng'<;ic' a t ....h ::.'(milmm.mln,.mnnmJlnnnmllnntim�lllmmfímlmmnmllllillo:.

! \·ct't.calmen(_e, en: :õentitia' tl>an�- =_-_.
'

IUME'wTE O votU1.4tE ª=I versaI ao das rugas com Ull' n 1ft

I
bom creme de massagem, ªDE SEUS NEGOCIOS ENI BRUSQUE E REGIÕÉS CIR-':ê

OS pés de gali.nná", as. rugas :::CUNVIZmHAS, FAZENDO Uro.iA PUBLICIDADE :€FI- =
que aparecem na',;; t.emporas' �!11 !:CIENTE ATRAV1!:S A ONDA DA·

,.
E.

redor das palpebras, po'Mm ter:: RADIO ARAGUAIA DE BRUSQUE LTDA.
. :t

varias callsas e é neCeSS'lrlO (\(). E . '. . Z Y T-20 _ 1.580 . Eles. .. ,. .' ª
,termin.'1r fLual seja entre esta,:' .5ln!otnlâçíles e anúncios nesta. cidade: RADIO CLUBE. Rua:;
d<)l'e5" lh� cahef;a, má vÍ'3lu, lentes = 15 de Novembro, 415 .

=
deficít'ntf's. F;"it.e a htz im-tc qlle �lmlmniínímnmmmmnmnimllmni!immJmílmmIIUmínUIIII";:

,
,

'

::

REUMITIS "

R

POR QUE NÃO, EXPERIMENTA o.

---�-=
RlIE!1MJ.TOL). ,
........- �

u..>,nt\�I� 1'-
'_
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Ainda. não acertou com o

remédio para seu reumatismo?

Então experimente o REUNIA'rOL

que é o remédio que lhe faHt hem.

UM PRODUTO DO

... LABORATÓRIO LICOR· DE CACAU XAVIER S. A.

JORGE DE LIMA
�-�-ll 11-.-=.==:1
Este poema de amor não é lamento
nem tristeza distante, nem saudade,
nem queixume traído, nem O: lento'
perpassar-da paixão ou pranto que há-de

transformar-se em dorido pensamento,
em tortura querída 0\1 em piedade

ou simplesmente em mito, doce invento,
e exaltada visão da adversidade.

E' a memória ondulante da mais pura
e doce face (intérnrína e tranqufla)
da eterna bcm-amada que eu procuro;

mas tão real, tão presente criatura
que é preciso não vê-h, J1€:m possuí-la,

mas procurá-la nesse vale obscuro,
-------11 t:_......"'---------

cido de um interessante 1 Abdatla, Hermann Buck

menino, cujo advento

seI
Osmar Cahn, Izal'tino João

verificou' dia 1& do correu- Pini, Walter Rosa e Otto
te mês, na Secção de Ma- Philipp Zwetsch e sra-

ternídade do Hospital - HOTEL HOLETZ:
"Santa Isabel". srs. Carlos Bueno, Helio

ViajaRilS: Garcia, Ju�1'ez Pereir�,
.Walton Burígo, Osmar Vi-
eira, .Jucy Silva e Bruno.

Krueger.
- HOTEL DURMA
srs, Salomão Levy,
nío Carlos Pereírn e

nio Delfim.
O í)t,'er�lti"t �!) §"H.,

_- MAMÃE,� diz Paulinho

fui um bom menino, durante to'

da a semana, como to prorne
ti.

SEGURO,S!
B O· A V' 1ST A t

OJ'!,8 Plm,NAS� curas sem ope:raçi..
OIM".WSiÁS, PRISAO DE VENmE� COLITER,
'\IV�lnANA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUS

CORACAO. PULMõES, RINS, BEXIGA, FlGADO

---DR. ARY TABORDA·-
-- ME/DICO ESPECIALISTA. -

CUlÚca Geral 'de Homens. J!,!ulheres e Crtançaa
.

EMPRESA AUTO VIA(AO RIO DO TESTO
.
�,

.

.

.
SAID:I!i.'S DE' R10 DO TESTO: 'AS:

6.15, '7,15 e 12,36 BORAS. :AOS DOl\UNGOS:
6,15, 7,15 12,30, 16 e 1'7 HOltAS
SArDAS DE BLUMENAU: Defronte do prédio da

Mútua. Catarinense:
DIAS DE SEMANA: - às 9, 11. 16,30 HORAS
AOS DOMINGOS: � às 8,30, 11, 14, 18 e 19 horas.

Mas existc ou niio
do.

VONTADE SUPREMA

Nas sombras desta vida atormentada
Seguimos pelas rotas do Destino; ,

Sem noção dos perigos d..'l jornada,
Sem da meht alcançar o descortino

./
Na grande confusão da senda' escura
Pululam as amélias. do egoismo
E, do orgulho, a :feia catadura,
Conduz do sofrin:cnto ao paróxism,o!

.Tá periclita a fé nas cousas santasJ
Aviltadas pOI' torvas sacripahtas, .

Morcêgos, que preferem .r trévá â hiz!

Não obstante, a marcha. evolutiva
Recebe a grande Força, que a ineenUv;l.
Na su!)rema vontade de Jesús.

{inédito}
.

C. LiHw,

� I.
.-

, ..

'l;'

AS" PI,I\NTAS que V�V�úl. ilen- te '

J a._éspe-tró: de, casa neces:sitam de 1)l;;,c�.l;; eie;
cuida.d-os especiais para �pe '''se' ';} Nãq, Íazer 'lS pl&.n::<l'-; '.oofÍ'e-
c,'I:!seryem belas e fortes,

.
São I!<i!'

o;:to os, pr,,('eitos . para UI!:"', naa rem mudanças hT'ti� .':�·3 �';e t;:m·

C<Jn·aervaç;;'o \1a.<:. plant:J.s, CSjJl!' peruturas;' ."

,,' ,

cÜl.lment.e. as que v,vem em (',i-
. 8) Adubar a terra [requento-

.sas �l:t cidade: mente, 'Usi1.nda arluho:: bem &PW-
príadQs;hl:::a�·c� . �

+

Isto 'PQrqU"e se, 3!3 '_r11nn!a'3 qtm
vivem no jardIm ü!:'tl nece,�gIda�'
de 'êo Jú.rdineiro isto é, ti c) ,,::me

cialistll.j que as trate. ma:" nAC'es-
pó, e lavur as 1'0- sidade tem i,_'s plan�93 'lu::! vjyem

d�ntro de casa. nas oidade.s, f·m

;ambientes.' nada a-L1ft'"it�dos ào

O seu desenvolvimE'nto i: :1 ;:ua cr;·n
servação, Portanto, J prcc:'so pro
CUrtir cain n\eios arti.:ic,j:2i1. COll1
({!one!ui na l:a, pág. leua.· D) .

IA elegancfa
\ NÃO acredite que sómente 03

homeM olham as suas ,pevn.3.S"
que sómente eles olham você de '. Você nunca rel)Urou no 'andar
v,lto a baixo,., Não as mulheres de ul'Í1a m",lh(;r á sua

nesse ponto, são muito mais (,h- .'pa mulher de .lindos
sorvadoras, e o, que reparam mais anda.r- ,lev�? E" um pl'a;:er 'ptlrU
o que examinan'l min.u�ios,anlen� ,os olho'sr DleslUO para l..1ns olhos

t.e, '3ão os pés. E' preciso então, femininos.
'

,que no sou próprio inter�se, Yó)· \ -Cuide então de seus tOl"no..t�..:i<s elegantes nãJ;;l perca a' eoragenr

& "aiba que os seus pb r;stâo, E' de _.!Ieus pés: Sua saúde 1ucl'a- 'Dois' pares de sapatos bem .felto�
I
em forma. Se ::L pdm_eil'a '''''PI'''i; -r{t , você returi.1ani a chega<1,! e 'de; acordo com 05 ó'C:13 ,es um

;3[..0- que voce dá ii d;: m!ircha ,�a,,'- rugàs. o cMl'"aço da

ídadc.1;:par.
pal'a..dur'ante ,o d�,L c um par·

I P�O\"u. ·ca.usa'da, po: saI?a_VJiI mal E'(,ns sa,patos ,áo uma !)};Cck',:,tc ,para. a .rr:üitc ftI:ai') Ü'ê r'''.�!·ej0.J
. ajustados a seus pes, dlflCll ln� l'iJ�e' pat'a um bom 'esta".., ,j',W- l';ão suficientes par;); �i"'l gua-en'

CINE'
-

B'·U·
,

..

�C'H'.

.

,rn!:������:i�:�l�:�i�ee,���:;,:����:; ��

I
.

'

;'.' '"
'. 't::J. "

suas. roupas, Utie .. "altOi;, h.,h:�s, I" HH::J'ios ou nUoR segflndu n� eu'-

HOJE 'AS 8 HOfu\S: - J. ARTHUR:RANK apresenta a ohra ;!lll1�!.llncl[is r: I-H!J;:un<h (j fl'H tR-

II de W. SOMERSET MAUGHAM:.
.' .

. . lhe..

Q U A R T E T 0/'·
Cuide hem dos seus '�ap3.to3;

". .

eles seriío mais bonitos e dura,'

I'
.

' ! ., , rãó lnai:'. !-iludando 'de .sa.pato�

1 com BASIL RADFORD -- MAl ZETT.ERLING·- DICK BO- iodos'()'5 dias, mesmo que tenha

\
GARDE _ FRANÇOISE ROSAY :._ GEORGE COLE - CE- apenas dois pal'es,· dural'ão I!l�ú!:

CIl� PARKER. _. QUATRO SENSACIONAIS CONTOS DO c favorecerão OS'S�U5 p�s. Esc.),

MAIOR ESCRITOR INGLEZ N'UM FILME QUE VALE POR ,c-os, engra.'ée·o:;,; cUl'dar\osamen

QUATRO MAGNIFICaS FILMES! _ "QUARTETO" UM PE- te. Tenha-os sempre em bom eSo'

I' DAÇO
DA VIDA RETRATADO COM REA�ISMO E CRDE- :!.ado. Um· saJto gasto não ft:'U'l

\ZA, COM HUMOR E SUAVIDADE! desênlpa, Seja. impecavel, ablli1{!}

Acomp. Compl. Nacional - Preços dê costume. AMANHÃ: .dos to�ilOzel�s: � �m :�nnI d,' e",MAIOR QUE O ODIO. leganml1, r; f!f> c1lstmçao.

Ladislau Illaiate'
ELEGANTE OFERTA PARA A MÉIA::ESTACÃO

-- ROUPAS DE _,_.
-

-----�oo-------
CAl\lDRAIA

GABARDINE
IVC.o U L I N E'
-�---ooo-------

Corte moderno. Francês e Americano
novo metodo de acabamenfu

venc:tis com terino de :gàriúitía
--------�oo,------__

ECONOMIZE NO PRECO
GANHE NA QUALIDADE

COMPRANDO NA ALFAIATARIA
- LADISLAU_

RUA l� DE .NOVEMBRO, N". 588 ti 596
, .

BLUMENAU,-
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.A NAÇAO

-�-

ste ano o rertamedes juvenis
partidas

dos
serão realizada·a
Outve.s notas.

COU de.ibel"ado, que o campeo
nato seria disputado em dois foi a seguinte:
turuos e por séries, sendo a SERIE DE J;}LUMENAl:
prhnelrn série constltuídn })e- ,1.0 turno
los clubes Oliml)ko, Palmer- 27:9 - G. E. Olimpico x

Guaraní F. C.; 4�la - -Put-

Campeonato join·"ilense
I o futeból, em Joinvile, de São Francisco, cem 5,' seu jogo A.mérica e Operá! rrc corrente ano, atraves 50. Ipíranga de Sâo Fran- rio. Os entendidos pre-
Sé! um período áureo. Con- cbt:o, com n pontos rJ'�·j�·;i- i vem, pal'a (; clnssico Amé
quistandr o certame cata- dos. rica x Caxius, uma renda
rinense de 51, o América São artilheiros, até Hg,:' l'xiraodlilúr.iêl.;[ )
fés com que (JS dcsportís ra, Alceu e Wititz, ambcs Para a próxima rodada,
tas daquela grande c.tladr- do São Luiz, com G lt2t!t'lS. islãn nnunciadcs os seguin-e
barr-iga-verde vottassem« n total de rendas, mU:L' res C'111b:1tes: Em Joinvrlo
ul'i'mpanllar ('OIn in!l'r(·�,g," hom, é <)L. CrS :i2.fJ'i:'.OO.1 (.)!it'l·!IJ'Új x S:io Luiz e flri_
os :lC<111ti'"l:Ínlt'uios rulncio- sendo que a maior ar"rlo'('[, I S�lÜ F'I'rlllc-lse-:j Ipíranga x.
'nadüs cem o esporte -rei, dat�iio ):)!"oporcionaral!1 cd, lu16tico.

;;;�:,:,:�:od��f��;!:��� , Imnortantes certames em 9utu�ro,,','.�,de ha bem pouco tempo p
_

,

1eixavam de comparecer A Federação Atlética Cu ' Os campeonatos em apre-
I tWS gramados, resultando tarinense, entidade ([UL' I co terâo p"r )oi'al I) Est.á
�isso, ü. registro de rendas têm sob �ll.a 1'(,sp;H1S�lbilirln-1 di,o . S[�nt:J _

Catru-ina, em
fraquísstmas. Ao; mesmas de �u; atividades l"dCl'C·Jlic:,;· FL!'!�Hwpol!:; e para neles,
r umentarum consideravc.. ao d l' S !) o i- t U ,Il,WOt)!' I intervir, prepara» .. se des-:
mente, coma poderemos neste Estado, levará a dei- de jú os clubes pnrlicir:ian;':ob-crvar mais ab:1,,':,J, to 110S dias .:1 e 5 de- outu- tes, notadamente, aquelesf nandc dar-emos a situacào bro próximo, de- acordo que já se sagraram eam-..uual do campeonato da com o que reza seu calen- peões em suas cidades- 'E�j
L. J. n. l\ c1assifi�:-'r:,;ir-, dáric esportivo do corrente de S� esperar que tambem.
�,;jllal é esta: Vl10, os carnpeonatcs esta- os campeões da Liga Atlé-

.1.:\, Amór loa, com 1 pon- duais de basquete masculí- tira Blurnenauense facam
i,J perdido - 20. Caxias I1C'. voleíból rnascuuno e boas figuras ,em li'l::n.. jái�o-;2 - 30. Operário, e Sà-. feminino e de lance livre,

! polis. . ..Luiz, com 4 - 40. i'.. t1��U"0 I��.P"�

sq e
:

.

( WILSON .SANTOS)
.

.de Cr$ 6.000,00:
iNrTRonUZÍ»o -O "BINGOJ c. F. "Maria Luiza'
soem" ,NO C· E. PAI- ;\1xo ao C· E. Paísandú) c-s

SANDU' 3.000.00; Sra. Ivone Appel,, ' . ,

pres.: do Clube "Maria Luiza"
- O Departamento de Se-

tarinense x Uniâo de Limei
ra (Campo do Catarinense) -.
Juiz Henrique Qnidot,�: Gua
raní x São Pedro, {Campo do
Guarani) � Juiz Pedro 5:11'
de o popular "dentadura' '2

fínalmente , no campo do Ai
moré. teremos Aimoré x Ope-
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rárto com Antonio Kunitz 1�<1

arbitr."-;:em.

seu favor. ou sejam. campo e

torcida, Não ficaria bem, à. SS'i;
ta :!ltura,· uma derrota para;
os alvl-ncgros, qur- estão na 0-

brlgaçâo de defender com,
unhas.e dentes um galardão
dos mais honrosos, que aca
baram de conquistar domingo.

sacional, tendo mesmo sido a- passado.
'

nulado, vindo depois a se rea-! Em vista disso. cresce' o in-.

Ilizar 1.1O\'a contend�. Em, am-I! tcrcsse em torno da porfia que,
bas tnunfou mereCIdamente o dentro de 24 horas terá iugar:
onze eruzmaltino, surgindo,' em Salto Norte. cspr:rafldo-se"
na tarde de amanhã uma óti- quI' a mesma atraia as clten
ma oportunidade para que os �'ões c a prcfm'encia de u:rn
tricolores blumenauenses re-, bom nílll1cro dp to!'('cdores,
videm à altura, já que con1.a- l

I '

I rão com fatores decisivos a I

tar ina c quiçá elo mI do Bra

sil em se tratando d(! entida
de esportiya_
DOMINGO PRO'XIl\10 A 3a.

RODADA DO CAMPEQNA'fO
.DA L.O.D. :EWI SEU

UE (Jão §e e�queç�""!!!
PARA O CONCERTO DO SEU n}....DIO SO' A OFICINAl

.FU·8
GRAt.J'DE SORTIJl..1ENTO EM V.AL \ruLAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS .

_.::. PEÇAS E AOESSORIOS, RADIOS NOVOS
.•_" SEH.VIÇO RAP.mO POR �n.EÇO MO:lH.CO "-"

Rua 7 de Setembrf). " \f. !;\
Brusque, cujo "carnct" assina:
la as seguintes dis�)utus: Cu·

Noticiaria

QtTA'rn,O NO'VASE CONFOR'fAVEIS
MOUSINES . E1VI TRA'FEGO

LI·

11}2 154RIm 6
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

ª --------------------���������--��--�.
-
-
-

-

-
-
-

Horário Itajaí BIumenallFpolis.

I·· Cr$
I '76,00

s,no 120,00 I
I

Cr$
100,00

.. ITAJAI (Cbega
( 'Sal

10,30 ! 17,00 I Cr$
11,00 1 17,30 I '70,00

Cr$
40,00

I Cr$
12,011 I 16,{)0 I 100,00

Cr$
40,00BLUMENAU

�._,�,-----
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. armisi!icio

tllriU: J1Ü ta.lsll

811 Vt"�-\p'?�-:1� d{� Cllrr.l 1;!�!..1 h:.r?r t;:'d..as �3S!1S rádlo-emlssoras um re

oallet) ri{}� díabos. .1'\ 1T,ú:;l-:� ('L';25�ca, as 6perrls, 1:�. emudecem e cedem

ú lng.al' :.:t).� �":J_nlrM::; s: .ls cantcrías earnnvnlescus. Al.-�n1.ftS ern.i.$$ot·a:;

eh::tm .J.�: trus (:;:.('ol� .. s -;."ie :t<:tHC$.",,� ..';',:· Cf!' �·�I.rU�,J..S. do s.a.Dlba.". l\'lenJnos e n)�

nín.,c. cOlil voz de tarneu...., desmr.mado. t'N{uebl'wn-se unte Ü InieTofo"

PAN MUN JOHN, 18 (lIP)
__ Os d�1.egados à conferência
de arrnlstícío voltaram a reu

nir-se hoje.' E as previsões são

no sentido de que \.ornarão '1

adiar os trabalhos, por mais
uma semana .. Ero todo caso,

no contrário do que acento
ceu nas ocasiões anteriores, o

rádio de Peíping hojP -não fez
nenhuma referencia à .nova

reunlão, nem os' comunistas
r:presentaram ainda protesto
contra os últimos Incíâentes
nos campos de pr ísíóneíros.

nnu-Urusquc, .
terá logar na apra

zível e 'l"l',resca loculid\lde onde se

ach�1. in.;f,:-·1;:do o ::,p?relhó truns ...

Cluhe, em

BRUSQUE, (W.. santos) - Dil';-
.
mento. rejublhmdo-se lleb passa-"

gentes e tunctonàrlos das em isso- gCIU (lu dat!\ (lu(_> Ihes l_le-.C'tence e

\
ras P..ádio- Clube de,' 'Blumenau. e i. que em . todos os quadrantes do

Rádio Araguaia de Brusquc, no l.terrilOl'io, '.'·cion�1 ç" comornoru.
.próximo dia 21' do corrente, data I E e.lê ré;;istro se torna oportu

. em que se comemora o "Dia do I.no.· qurirrto mzts si levarmos em

Rádio". estaráó se expandindo. Ion- .

consideração, o 'trabaího desses o

ge dos mícrorones,' num eongcaca- breiros anônimos que, labutando
numa faina nas maís das vezes MI

M
li

d iI f
dua c· esfafante. dáo �\ eoletí

ais e mi pessoas O"', um 1>""';'" rie :lIegrla 11

Lnl,e{!tosü� d�',-i-: f-Tl'l ql.U..1\gQ'� iI
ram inlolÍtadas com I mos num mundo r,gltad�. cgolstl.,ef· .

'-. -t t.e:: ("t�eHJ t;.{e Jncompreerisões, ,

O bacalhau ,. J"·S�'Ú,i",o�e·. na- hOl'a� �m q�1ê se

podet-ia .
assísttr; a uma diversão ou

PORTO, 19 (UP) - As au- estar no aconchêgo confortador· de
torídades portu'guêsas estão

I'
",-, l��. 'lá 'est�o; .; modesto Jacu

investigan_do
.

�ma _ vérd�deira ;tor, o sonoplasta. o' díscotecarío, e

onda de. íntoxícacoes alimen- .os .téonícos., no desernpcnno de

RIO DO SUL. 13 (Do Corresp.j. pirita de familia e para os alunos Precisamente ao meio día, um tares atribuídas a bacalhau suas frrncões,.': compenetrados

-:- Dur-ante "- última semana, em terem uma ocasião de rnanírestar 'grande almoço será oferecido. ao salgado. Nestes' últimos dois responsabilidades que lhes

\L'11 comentário abordamos algo so- sua grrrtídão aos superiores. Por- Padre VW:.r Vicensí, petos alunos cês conquistou inteiramente o mêses, centenas de pessoas a- r'triouiaiis e zelosos para que

bre a Já tradtcíonat festa do Pa- ,tanto, é sem dúvida alguma uma
i internos, sa1esianos e. professores. coração dos mineiros. Nessa doeceram em todo o norte de marche de !lcôrdo· com os mteres

dre Dír�tL'r cio Giriásfo "Dom Bos- I g""ulde fe�la com fim educntívo, .

t A's 10,30 horas. no salUo de ar- primeira visita ele restabele- Portugal, sendo que três

Ises
da amíssora e dopúblíco ouvín

,,0· , I Na parte externa do Ginisio. a
.

te do Ginásio "Dom Bosco", será ceu a antiga união entre l\'lj· morreram, O 'Diário Popular' te, E tudo isto,. requer despreendí-
E.::';C'-:.!'.�c;:-.::.(io d:: Ct�gani2:1r o r-ro- . festa terá início com 1\IIls:::R Co.in-, levada à cena a beH�siIna peça nas c São Paulo.. de Lísbôa. afirma mesmo Que mcrtto, abnegaçuo e força de von-

.<;;:n:.," ck_.:·. "'2�t;:jOS, .0 PI<lclre Aiba-.j p:<!. dia 20 de setçmbrú, cemtl;!1<b I :'Uma Grande Vitoria", que ('cn-

--'{-�--G- '-U R"-O-';;'
-

," nrluigd de OI'l1il pessdo.ads foram�

a-·ltade.
'. .... cio às 20 hor=,s. um festiv".l come- II

;:,., t."" '''",0 meanSaV", procuran- • CG," a presença de todos eiS alu-. tará com a participação do can"a-
J I; .'.) � Na a�. s enten 1 o.s em p�s- ,�_Ob todos os llontos de vism,.a r!Íorátivo,'no estildi� "Curt Hering:' li

üo tüd:) fal:éi' para. q ..te o sucesso! no:; de".;damelüe \mifor;:llis:>dl'� " grâdo' artista Tulio Borel, o n0,s:) ca atrrbuem O caso a deterio- ld<:'l!l de se eomemorar, com maIS'
'

. .. J!

n �cr r.klln,;o,do "tn H152, ultra-: aian",s do G,násio ·�l"rlar!:;. AllXil",,- i :urugo Ántonio Kar!\l11. B O A V I S· I, A f" i ra\;ão do bacalhau, armazena- destaGue, o "Dia do nádio", mere-' l"_ novel agremiação, ,quo: con�re�

I
iI

paHge C-;11. bl'Hhkl1i.tiSitlO aos anos: ch.�·a··. Ora::ori2.nc\.� e Pr:roquia.n.o��l Nos e:ntre-:,It;os teremos discursos J do há muito tempo.
-

ce os Dlelhores ell.comios,. já pela .[a elelnentos (te todas al:J classes
_,.-.,.,,--_.,.

aill('rL)l·có. . ! em geral. i
C cantos ",UI',i) que h>go após:l .:.o--(}---O-(_"-ú�-(}--()-{}----()-o--o�--o--o-o-lpossibilidade cl� 111anter os radia- soci�\S daquele SUb':l'biO, propug-

1\" ..\0 é d1ft d.: ::!!1iY-:2!"":6rin.· porém j ..l\pÓ� a I\-1i;sa, haverá. Ínwlleras r..IiE.sa Crunpal, antEs das competi-· li8tas nunl (;ont::,.cto 111:--.is Íntin)o, nora pelo en...�randeClmento .da s�a _";'-"'-'---'---�.

um di:: de ie�tas, incluld J no re- 1 cClnpetiçõéS ('�portj\'aB, com a p.'11'- çÔ€S esportivas, haverá a entrega!L ,. já pelO fato de' unificar ainda mais \
formação cultural e recreatlva:"':l-

.R�i�I.�·nt:;1to .. Tl·,uta-'ãc de. UlIlt. ttc1..o} ticiPaç�o de alunos dos nossos cdu- de presentes aO Padre Vi�ár�("' Que I

a c""� \LI.!:t entre "OS
los que J!"lourej�ún nest3. classe. - sando estabelecei" unl clima de con":·

c''':'''' ",:;"',1:U:n. p:ll'a U\'lvEr o es- c�nà"nos. : deem presentes os que quizerem. I
.

c, w- a fi o
.

BlUlU"nau C Brusque. 1''':'' deixam fratenúzação e. c?munhãO de idéaL<;

__________________________ : Para quem. conlO nós. conta COl'a '. -:11
. .,

li u"Siii.tn. tlln pxenl0!o �.\ .':Lr seg:uido entre os seus lnUlneros associados
�-----

a valiosa amizade do :;:'adre Vito'(' i pela0 d�mnió c:;lic,:cra� de nosso TI O festival de hoje à noite vem

18
"'"

�
I

� t· I
: Vicensi. esforç;J(lo . Vigário dc�ta í Ei,(:ouira-:::e na cidade, ° co· C., e3tmVtO ;::t ualr,lCnte en\'C1'· Estado. despertando na Velha visível

CO�çgo e um 10 US fia . Paróquia.e mui di:mo D,re!o!' ti" Ilheddo pln:-::r Lacava; Que a- gando u c:.:rr;;sa eb. Concol'rlia, i\. te,t:> do� radblistas de Blllme- t"",asmo e interesse

ti U ; Ç;:"',,io �Dcm Bo.éco". c tpml'i"f" qui "cio tl'�lm' c!;:' uma ligeiru de Rio do Sul. Lacava deverá --------......-,.......-...,.....--'--'---

Diretor dt�S Escol?� Reuni.:!:!" <I:; I \.nfermidadl'; 'la vi:,:fa. ° joveHl retornar dOl�üngo r,ela manha, Noticias !Ia CapitAl .

got IDodOlos �rDSIIUeBSeS! !��'��;l:e:��laa ::���:f\:Ç,�O d� .li::�'l!'�� !�ll!U!�I��:�, �ff.����I�\lC����o!�= ,t::�d�a i�����r r�ae���t\;eq��
Emboam'

.'

O'. r'c"h'Qa'·lJZlfln''0""",'.",.U u Do U • lúe s.-ternhl'o de 19:'2 lnemc as r;on's dt) Gllarani r'. travará ':!O".l o S('ll rival Du-
,

.

i 1 VIH1.!. d�IS tllaiorf·� ·lll"dVriS d�_

("<i_I'
.. -------.. qu(.a df� (;:r{l .. ��. no lJle�rn() {UL�,

p�����': I: �l !p,witiatlê nul!.u:dúra do Padre \ii" R'ec Lo �u O gove r n o
fi tarde .

. \ E",(:l�,bd,- �;í·",qu. "-,,(c. I"',' , 'ti..... "C... le'�i:,l". de lluth n-i'hi- I tOI" Vic<:n$i, tivemo-h corn a c:rh- eu6 'I' S d d li'
'

tr:"., ':"" ,','ll,' de "'r:.I-I�lN, (1<al ln:"l:': ·Tol:i1.?-IO . d" Ze.J.ald� lW':""'} d". Vitor;o:u prugnulla "H""'lf' -" ,- d
Convern ilct'ntual' que o

_

1-.··,. e-rlurg··,. 1- 'O.a e agun·o·'....·.l� Ultu:,o, "11l '_''Vll(eetnlelllü 11:! ongu.... -LlIÜ,r·c 1',lr�,I"b<". dé! d,] Lili' , ll'rnd,ado uma vez 1,0" I rances as suges oes o embate clt) dOlningo prOXlmt) &:;
"""I "xi'l'"�,,n.u ,> l>el;;,,,'1.. (,O�:1 :1 :',l.ârleuc' S.'hil<;Uer; -Martim,' Ü<' i $�m�tI;" p<;l'l Hildio J'/ilr::dur.

L"-I rd AI
. entre os tluiE grawll's clubes

f,rand.· h,i."f·p!;:"o (fUC foi Ofer.,.�iI;,·. I.lllir.n Nl':l'Uhf.;. "A�.rua l\Ilr!tlh;l_·,·' ' ... ando " h1dm, 0$ 1:1.res UI .. .) !lll 11- prt\t� ente em!ln í riosulcl1scs, :.narnrá I) início
�

.

�,h u. .u i FPOLIS., 18 (Ag. Mercu- 1m sincera preocupação (·ro ,dümarchcs junto aos proprié-'
<.lOS lOi)d('los (j'le <1e;;filarr,m n�s d�' Dulc': CorreLa: :Garo;",". ·:k Au· "i.l�ef!l de !{, '" confIança no, dt,", i dü super-cumpeon"t.(} entre os

riO} _ Em palestra coro pes- 'trazer paru nosso territorio.

ttál'iOS
dos cinemas dtf!dinos,

f�'St!vldade,� <ln AtlHh'ü H€l".:il"}; Ce Sch,lt·ff.-j". "'l'ur(!" �_ l,',,'.,O,'�,," l�uü& tIn noVO brasllei··o., O U�dr., PAHIS, J H (U1>1 - O go- dois gremio:;;. pois como é sa· .

I I
'.

1
•

tI
.-

_ u, , �, _ 4' •• � '"

sous dC'sta cidade inclusive indústrias de base, entre' e é'S na nOite (e ontem a . maO:
11., c<ll1fort..n·,;;l oi! suntUOf.3 t,�"ilj ...!l- de MOf'h1.a do Livramento; ",;»ic'Il', V!túl" VH;"""i ronseguiu' fhzer da I V('l'no frallCt�S brlixou um co- bido, chegaram ambos em '

f d b h' C'· d Estu t
'.

tom o Diretor' da Aaencia uma abrica e orrac a Slll- a,&r,nCl1SC os ("ln es .

.

cia do ,'.2_,,1 Dr. Rdf:h e Ei'rul 13\1"'>' de Llly Ana Jüehinger: "TenlUi'ú", 1"nUl'a
do La)", o programa mais' nnmlcac!o, di�ellclt) que �'�ce- �gualdadc de pontos no final

!V[el;curio, o deputado W�nder- tetica, qUê será instalada ye-j delibêroll decl'eta�. �r grév�'
l(j·'��fu".. _ I <le ::&ria 'I'€f,,7,lnha &h" ... t'!t.r; - siT,o NWp.'t,úrI' Li.' "!ro'lll€-Titn I bpu as .�lIgL'StoC� do pre�ldt>n- do certamC'n da C'ntidade lo·

lcy Junior informou que ho- lo sr. João Alberto. Para bn- ,branca, a .qL1al tera mI' ri) na.
)',,1 ü.ua If:.,ta d? rafa l'elK:c.;. �, "C·}lnail". t1(. :'.1-8'1;). Oddt" Seh:li'f- ! Hu:n.l!w' I'" l!lf·�.IClllIO Mlgud Akman, cal.

..

;.c. à tarde seguiria para Làgu- to, aqu ..le eminente brasileiro r pl'óxima s(�gund:1-fejra.
!Íeslumhl'ament<•. (>flde. li �·.()·if'd:I· j ler: "Pk"'l'as', d., N'rma LeHV i Pt,r p:crtr l;" Padre A1L>:lIlr., {J) I'dativlI>l ú qucst:·l.l da troca Lacava, íalando à reporta-

na; onde se encontraria com esta de rnalas prontas para vi-l pessa data em diante,. ne-

<l.e tJl'U.,;qUd""·, teve,' a opm:twud.l- Dlê-,;;o!;' "Ji"_''-'><'-J'', ll'" .,., •••... r.;" 1,,','. ,i ,':,,,,mlco POdre C()il�elhelro1 dn I do prís,i. ndro,' na C01'6ia, O gem, se mostrou muito otim;,,- . I t 11 • '

_ -..'c .. ,�_

1 h 1 d o jornalista. José Vitorino, já !'ntar-no:>.

,';11
lum ('$ l (a(lte Ir;. a cmema

ue <1.. , uma vez maiS, sentil a uHo. . . ..... Gl.,'",:io -Dü!íl Bíjfeo", Tecebelllo� ('o1l1unIC;'" o pr,;sta otnt:nu·!a quanto a mn rl7su ta i) fa- d t d • '

fíd:l!gula e pródiga ".."tilexa .j() in-
! ",a M"Y\;'úl'CH": "N!ght :iI1d rl!i� .

"kr."Í(,�(l "om'lte }mTa a festa em
! ghl1 [i0 profundo sentimento vOl';'ivel à sua equipe, pois pu-

ele regresso de sua viagenl E1VJ:. GREVE BRANCA e cu a um li o .tara para que

dustrlal Due(·krümln. ! (j<, Iw[il v"� .!'" i1eo"ux i' �Rh- h<""�,,,"g<.ta [.0 Padre Vili.iÍrio. in-' �,[lI'i:i:>;t?l (> hmnalli�ário, que ra illSO tudo fará, dando o mil Tubarão.
•

OS .�.?·ruDANTES �a�ü;� g;��,,��s�ias nossas ea-

Toda li oi'namentl.l'��O do palncç-! i'lmf"lü", • .., Zltn Flores, 'C<lnclui na 2a. pág. letra C)

'I !l!SIJll'Ol.1
essa tentativa de rom· xim? de seus esf?rços',lutall- N"ssa cidade havera uma DeeL<;M tomada l�ontl'a fi

I' Ha grandt> espectativa
te resI�enC,al, a con1C-cç';o dl),; fj"j _ _ _

_.

per o unpasSi' de Pan Mun· d? e claro, se� .dumnmr e fe. espé·de' de Me_sa !tedo�da s.:�- :!lme:nto das entr-adas de
'torrE}' dessa decisão dos

no� qUltutes e !guaríúS deü".,d",.. .

II John· . '. 1'11' o adversáriO. bre a il1stalaç�? (�a. Ug�a ;:'1' Cl�e�a �.....
, ! sos universitários,

e. a dlre"áo da festa. lOl'r.Jll í no� I
. ,-(I--{l-O--O--(}-O--o-��<>()'-tP�O- derurgica na �1Stor1Ca cldad,>. Fpohs:,_ 18 (Af?' Men'Ul'l?? Deputados (lHe

:::;i!�: :��:le:r�:'��,p,�m.����� VI�dela quall·'I·cou de grave �s�c e���r::���á��l��;aJ/:�: ,t�-tn%��a�o�J::;.�e�=ed��S�;� Rpr1rr,,�������m o' deputados
que, embora t'�L!v<-o�e au,,",uU', ,�

VISTA-S� B�M tl'(>la(;am�'llto: económico COl�l anunciou, promoveu
..debatt:; F(�I�n:nd�;' d';' OJh�il'a, repr�-

vill!lem n;cl'du pül'.j ...,; EE. ,Y;'.. outra llzwa JTl�ütlada ('rn V.,-

fem
t?rno do rec('nt� <tuIn:-ntt, .senlante de CiinoÍohas, e de-

tudo 101 <{,,,riv ..do de S\US 'm,lr:l-

a,
-

I-t- 'd eh-'
Loria do Espínto Santo. (JS nos mgressos dos ClIlema�. A 'putado Enori Teixeira Pinto
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