
Estão Aó Relento No Sul Do

do cruzeiro: .

RIO, 25 (Ivferidional).·.
Ainda não foi .·asslmido

.

ó
côrdo '.,CiJI.t\Uel'.ciâl;!;�""niiasU".Ale
manha, revelou,·sf' hÔje' o sr.'
João Alberto. qüe
tou:
"Compete ao ·I\<1i.l1istí'o

Estado esclarecer a linha
ministrativa dos· tratados, E'
necessário interC'ssados a fixa
ção das novas normas para as
l'dações comerciais entre os

I Atitudes reprováveis I
Assis ClIATEAUBIUAND -
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Dülld,� viuhum ti .. contendores

� "0 .Bêelado llr, São Paulo" mor-e- que 1'"leja"[lll' com ;ifjuele.,> pa; cem r/paroles e cascudos, os da dl'õ"" 'de selvajAria. C de brutali
i �á.diQ e �!t _'1';;]·ZVit,ão TupÍ dE!OCl.- dadc·'; GllIICl Enta'.'amm? No
, lls.m peSCQçOES dE too;JOfi 0:< tama- [':ancó� Em C"tul,s cio Roehn?--_ __.;.. �-__--.........,.--�----........----....----�--.:tl>'o'-.�"-"'"--..,.--..-----,-__� �_�_��__�

.

nhos. poucaG "-ê2:�H o.;; pa.ullstns ['io BrEjo do ("'ru;;'_} ElTI .'\,IS.""

i nLUlUENAU (Sta Catar 'fifi) Sê t' f<', "(,"

'I
'I'1I!.t.I1Jl'O?"E· 1 o 9 2

" I
terão aseísttdu uma !].grr-:;.siío 1ile nhuessú ',' O "'�'rliin d();; hahnqua-

.

' • t M -� .. s: .,- ,H 'U, ,-,
End. TeJ.: "NAÇAO" N" 99 ; tr-uculcntu, f:("guida <1(' um r-r-ví- ras da Paraíba, 11(,11l [j, selva. da-- SETElY'IBRO de 1 9 5 2 -
C.Lu Postal, 111 1 �e m';is lnse-nsatn. Mata J\1i:n.-,irn vlram ef!nil_�, de�� "';'--' ""'________ _,_., --, '-_� .....;.;.'� ,_,-_ um 11oõ'),(I'I' "'i"l'hr!l msts <!i?SCOlll'-

GRÁVES AS APREENSÕES, DOS EX'p.O T DO f::��:;7�r���f��'��1f��1,
"

.., I � r-osturelro parisiense sr, .rac
ijW3!J Fatli. <: ""Píi::fl., cnni uma.

BR SJt.EIROSAN 1Jf'O AG RDO CO LEM NH�
eomttrva fie fumíl"F; ,'!U'i0!'llil,

"

'A tarn fi f!fiO Páulo razer um des
,""

J ie, em bl'l1C·fj('jo di- U1J1�1 mstl-.

" "

tl1i(�io li.' cal'idr,(]e. Mct.ívcs pa..
rn. o casal se!' duplamente sa-'__��-'-

--'--''''- � -'- ''''''''' ,_.__�_........ � -'- . -'-_____ é;l'üdo � aí lHll' :�t'l'('nl !lOSSO:'! hés-

114 âr�a ..se um prolesfD �a Inglaterra conlrf' o f.§:�d��ff����fi;��
,faquer chinês a �ois vasos �e : ;.�oerra �rilaDicos �!i;��l��:�i:J�s:�:��,���:���ESI'EiC\lH os CIRCULOS AFTORJZADOS lJM REI,ATOR! O. SOBRE AS CüNIHÇüES Ui, q\l,� o g"1;'·l'8.1 F!\ll'lyctps Fi-l nA AGRESSAO �'.iI[-in·tlo j,i t.írou :1 l'mpo. em.

T"1 �,...,.
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•

unta. p[q�"�l.la.
'
..L.. ínontnndo moví ..L01�Dh.E:::;, 25 (UP) - Cu'- I .-<_JCOlTCU ? "Amathist", no ini-' 1 r a 1 i. a 11 o s e norícv ] mento. EI'l cosnun,{ f!Jzet" edito-�u�os. ingleses geralmente bem CIO d� agõsto de .1. 940 quando americanos, (pois o encarl'Cga-ll'ia"R "h rcboin-s". Ou seja, emlpIOl'llllldos esperam que um este ultimo navio e�capol\ de do dos negocies inglêses re-

YC'Z de ?�"I'pvf..10-" n:F' "várí:ls",firme ?r�)test? JU.Il�O ao govrr- Jangtese e conseguiu chel?�r presenta os interesses desses puhllea-os ,'li! Jorrnn r],; i;{'l(.ç:ãoi no chlnõs seja fedo pelo =n- ,\ Hong Kong, Nessa ocasiao países ) detidos e presos na r' '1' E' ; mesma 'oi".t POl'qu'::1i C�1T�g�do dos negocíos l�ritâ- :} "Con�ori" tambe� teve de China ou em Tunisia. Embora l��oJ'se i�:o.nt'f�cd � t;·!�.�lição da.I nlct� em Peq,u.lln, sr. Lionel ll'Oeal: tiros de. canhão C01� as o governo da Gra-Bretanha "1;JOfiml", dos m-tícuustas 'ti::; '�a .•I Damo, a res�elto do ataque, bater-ias costeiras comunistas seja um dos raros governos 0-
sa.hoje de manhã, contra .o des- chinêsas e ficou muito avaria- cidentaís que reconheceram o Desta vez. ° e{litorial excedeu-troíer "Consort" e a fragata do e !)crdeu 10 homens de sua governo de Máo Tse Tung, to- } .. ,:.nl+�(:;lO daUM s.e un1. pouco. lJe a ..___��.:>.. l.-U s»: - �; rounts Buv", por uma bate- tripulação, A fragata "Morrts dos esses fatos lamentáveis -

um
I �

í.nguagem. além de anunciarrIa costeira chinêsa, auando Bay", de 90 metros de com- obsen'a·se nesses ciri;ulos, não,

acor,�"cinH'nto que niío se: iaesses navIOS se encontl'aVmll :;>l'imento, no ano passado to- são de natureza a Ir,dhorar as corwl'et iZ:1l' PJ!! freio.,
ém águas tenlioriais inglêsas, mau parte num bombardeio

•

I no \m'go de Hong-Kong. Sa!Jc>- \5 tropas comunistas na Coréia rclaç-ões enire os cJ.')is países. (C.onclui na �.a pág, letra A)

'�� iU�lg t�)�·�:f2á�:, ';�t�S��:;� �;��b��d�e ����n�����l��rSa�ut� �Iera"'o"a-pora-�as- -as� J,irrelul�rl'�a�--esrt"lzados ..esperam um relatorlO r

--"'"------------ completo das condi<:ões em

I Não conhecia o segre.. ���e;: !e�:�;�l���i�l����qàl� �I��; I \

do d01 negodos de p���:�gi�:��::f��\�;m�'��
1 DOm caso �e im�OMa�ao �e lin�o

Luiz Felipe tão, o sr, Lamb> já foi encar- S. PAULO, 25 lI\1cl'id1ü!::J·

-I embarcada. Ago,'3, ãp:lreCC o,'egado de protestar. junto às A Delcga.cia. dr, Roubos " T'" ·S.- cOlTei.ol' Vicc;,ü, Cid.,,,: a.l,:ga.ndo1lf.O, 25 f:Mel"idiona.l) _ Pm
autoridades chinêsas contra os ficuçõ"s do Distrito ]3'e{lcl'al, 3-1 ter '�il1o ag'ente <b OIR.:'l'l(::ao _Im;

tenE>nte d:� Acron:tu1ica. José Vi-
incidentes frúnteil'it;os em iendendr; ao requerimento '

...0 pl'imeir;l..� licl'n.ças, ,l'eclarandotIong Kong, contra entraves Banco do Bl<a�"iI, il;:3t'll urou in- ,'l.,ue o comerei:>nie se negavG. alar llibeiro, pri,ncipal aux:;Uar :los d d d 1f' e to a especie, cria os pc os quc'r"'o p"ra .�I)Ural' ;>� l'l'r"�'''l- lhe l,f!"ar r, eomi3.�ão corrC:ipon-"ellpclo«", declarou em JUJ7.0 ' �.L ".. , b

que', como os dema's\ não eon lê-
comunistas chineses ao traba- lar'daeles n9., importação do Ii- dente C'11 v;:z de debilar, o que

CiR O segl'é'Jo do 'wg'ocio do sr
lho norn1a1 dos cOlne1'ciantes e nhfr f(-:ta por Ai'Eatl BiUar, '�l a· fEda fe',o nas quatro impol'ta.Luiz FeÚpe, nem como empl'e-
industriais britânicos na Chi- bel2Cilio aquí. O inquérito veio C:ÔC�.

gava o dinheiro ou Obtinha os
na e contra as dificuldades en-

para aqui tendo sido ouviü·j o o

ii"
,:ontradas n.o país, l?clos repre: comerciant.e que disse ser um,

d·.J
• 8�entantes dlplomahcos .da Gra

C8$O de mal-entendido, Proellroli Gigantes
.

e �OiS mEhrOS�ret�nha, �ara �ssumlr suas

I fugir fi resp011sah·Udad.:; do .jPia·

lu�!Sm "a-� ii'"'h�f',� .. unçoês. AJeln diSSO, a 17 do
llH's. Aplll·1UtlOB que A>li'ad '�Hll- ulliJi II .II lin g.)

cI j
corrente o sr, Lamb entr::!ga- r.",guhl du".�, licrn::as paI"\'. �Jt1.

O'n .� . 'Ja -uma 110V<'t"110ÜI df· protesto I port",. lmho, me,iS tarde, lO!Ol-- coreanasg I reiterando o qlH' ltavin fpito ImOl,1
;1. c�rte,.ira .0 extr:n:io, d.a_s_,

.' 1 lorWCl �n';OUL. 2;; (UP, -- A guerra.1.' d .) .... I.' r ·'1 .' meSlnas, c:on.,q;llln, o o ..

na, no d c - I (e .1 )11 .•1 I.es- 1 mento da..'l segundas \'ias. A rc- "l' C"é''''h passem n, nprPBoninr
peJt.o do mau trutamento llrl- partição entrou ,"lI enten·.,limen- UIil 1"'\'O (, !,pibadonal aS}H;"to,
post.o aos nat:Íonais inglêses, tos com a autor'dad,; cow;'llar "(lia (J a.p:l..l·l·dlllditú i!f' si "m,tes.
C a n a d e n s e s� H U i1'- ';ta Inglaterra para o ('an�;_Ja- lutando l1a� l��f.tJl:)::; confun SLas.

menta du "isto de embiiJ"1üe, A T'(JtíCÍl:J. foi dada. "dos Qül:ia
mas a mercadoria já havifl ;; do d08, pOl'tOl'ciqUC'lll1os, que h:."� '\'á-

SAlGON, Ido-China, 25 ,UP) _! .,._____________ rios dias ;nfOl'lll,U1! ler '�níl'f'nta-
Treze oficj�is e sub-ofici:,is de. ma- ,

-'"---------.1
do soldados inimigos com 010'5

rinha fr'll1ces:, morreram, quando'

t
f E G U R O sr; n\Ctt'oi< 'de altura. e que (1C'v€!n

d" I f
. .' J • i 11Cila!' pdo m"no;� ('C'm qu'los A-�: l��:n���n����rd:n�:ig:��c�s ;;��:� � B O A V 1ST A�. i1 �l'edii2_J;:;l� quP essc[' conlbar2ttt�s

to ficou fe!'ido n" dcs:,stre, que tiS : I � : I ,;ej�m 1111.tUT'uí" <la :'vlougólia {'x-
autol'idades não sabem el>plicar, 1 _. 10'101>.

Diretc1"; FIAURICIO XAVma
flIIIIl

S. PAULO, 25 (Meridional. -
E1eme,r..tos do PTE desmenttram
a notícia. ae que a sr&· Aizira

. VaJ"gas do Amaral, Pe'xoto te
nha s�do· imlica.da: pru'a o Min:!:í
tédo 'do rrmha.1ho. a.fln�tl.ndo:
"Não I1Crc-dlt.o na notíci.L, w.l

pode ser indicação de algum jGr
n:::list.a.. Apl:nU3 isso".

A prollosHo, n. refl�:ri:'l:agi'm:
colheu a infornlll{:ãn de que Estão inquiéfos os

meios p.olíticQS
RIO, 25. (Merldion,q.l)

l<mdo _eriónm;··'
" ..

,

to, não há a menor dúvida, e
quivaleria, se o Brasil a:tender
tais pedidos, à uma virtuà1. e

lUP1'0;;, bem {'omo

5\13. l>I'oprif'<iade.

,,>GENCIA CURITIBA

da Lagu-

;nt e re 5 se
Em· entrevisfa à impre nsa blumenauense c jomalista José Vitorino.

- - - - suas impressões da sua viaoem ao sul do Estado. ..

de Lima manifesfa
EXPR1':SSO

BJ.UMENAU-CU�ITmA Aproveitando a visita que O.i S1.la excursão pelo sul do Es-, uedou-se, o sr. José Vitorino a Mesa Redondajornalista José Vitorino de Li- ! iado, onde esteve em estudo � concedeu uma entrevista coleti na?ma fe� ontem a Blumenau, 10-1 de �bservação sobre as pers, 1 \'a, respondendo às perguntas � Na Laguna, foram debatigo apos, a, sua chegada, que 0- í pectlvas social-econômicas da (bs profissionais da imprensa, dos, em Mesa Redonda, dural1-.cor�eu as 1�,30 horas, os jor�

I regiã? . c�rbonifera de Laguna Perguntado sobre qual sua te 4 horas, os problemas que�f;lS:��sIO�;����õ�:a:�:eo� ;l���l��oH��cle����I���d�oh��= !�;;O�����l': do sul catarínense, t �!����n:���:.it�o��� ��t�����: Em VIIII! f IlIiIlla de corlellllla�·"esteve .ontem em
�----�----�-.--...

----

---. -_ ... _ ...._-
- Ao visitar (> Sul catar i- tos, Presidentes das Câmaras

tl�m tom de· pilhéria· o· povo carióca �������7::��r���E�Yd���;f� 12�������:� e�?:'����S�(:J���� Blumenau O I" roaMI-"ta Jose' V'torllllnocomenta'o caso'· d'·a ·refor·m ·mll'n· I·st ....

I! ����a�Q��1;��1���':ã:"P�::: I�::'!01i�:�,:,f;n����F.f O i " I
. a

. erla' ;��llxe da zona earbonife- ;e:I�op�i::1'�;;:d�u�_6���:����� Janlar intimo .ferecido pelos ,': jornalistas locais
Caose'rva s'e dlscrélft o p "d· I .' r d

.

R bl'"
- O problema é complexo se, que representará o pensa- Conforme divulgamos am- ia região carbonifera. ).;,;.1.u· u resl en e:�. a epu ICI e merece estudo especiaL Le- mento de todos. Nessa nova pIamente. chegou ontl"In a es- Como idealizador do movi· A convite do governador Iri-_,;i_

•

vo elementos l)ara encontrar :::ntidade não haverá lugar pa- ta cidade. em visita de cor- mento pró-construção dc ul'�a neu Bornhausen, o jornalistata: o Ministério do Dia. E' mo- 1 -

d l'
.

t t·
.

I d f" 1 d 1\Sl'11a sl'dertu'gica na cidade José Vitorino de Lima estevela ser candidato à nlinj'v1.ro. a so.uçao esejada, Sou favo- ra a po ü}ca e os assun os se- eSia, como 10spe e o lCia o., 1'a' <·'1' e
.-

1 t d ,-

d b t'd 1 m reg'me de go >er d E t d onhec' a-e Laguna, debatendo atravcs em Laguna. onde realizou u'aNinguem sabe como fOI' crI· ... do v..: a r Ul1lUO r e o os os mI- rao e a·l os 1UI; V no o s a o, o c 1-

d
U

ne d C " _.

tI' pu'bl' d' l' t "c J 'V' d� tribuna da imprensa do mesa redonda dos prefeitos os"�"e e·stado de eS!Jl·rl'to, ra ores em um onsorclO cooperaçao e ln e 'esse 1- o Jorna IS a cano a ase t- "

b 'f
,"",v

•

tI' L d "v.,1 l' d 1\1 t· d L' b d oal'5 a necessidade do incre- municípios da zona car om ·e-
,

O sr. Getúlio Vargas sempre
e es e exp orara o ava ouro co. J. :lensa me11<e, em ca a . tI- armo e lma, mem 1'0 a

1';0 manteve fe.ehado a 1.'e"pei- que será instalado na Laguna, nicipio, haverá uma Mesa Re- bancada da imnrensa no Con- rnento dR ind""tria base no Ira, partiCipandod do conIe a�eio; No Rio Grande do vSui, perto da Usina Siderúrgica que donda, fazendo-se o rodízio grésso Nacionãl e chefe do 'asi!, cujas perspectivas Ia-,. outros interessa os na .so uçao·
::luii.ndo uma pessõa de sua in-

ali deverá ser instalada, em necessário. Na qualidade de Bllreau dos Jornais do Ir,te- �raveis são asseguradas pel�s c'.os 1)I:oblem3s economlcos re-
Umidade interoelou-o sôbre os

bases econômicas que perri1i- coordenador dos interesses 8u1- rior, que acaba de realizar u- condições econonucas propl- 1S.
,.nnnores da mi'tdallca do n1J'}'1'S

m a melhoria de salários aos caiarinenses. aconselhei a to- ma excursão .pelo sul catm·i- eiadas ante as imensas reser- Auscultando c Se11l1l1ç10 os4

tI' b 11 d 11' d d· -

·t m
.

.

d b \'''s de 1111'ne'rl'0 d,� carv'io, ia, ansêÍos de progrésso e desen-tério, o Presl·de>l·t··e· .af.l·rl'lOtt . a a la ores, lne lona a os que !lao perfil a a In, nense, em vlagenl e o ser· - � ..,

"q Bd' d d
-

'1 .,. t'
,-

d l't' 1 -. d b f' o tor' decisivo Dara a estabilidn- volvimenio das populações ca-que se houvesse qualqllel' ',1-
ua d e o carvao, POSSl )Id- rOm1'OSaO e po 1 lea la no, vaçao e es.u os so r � os pr -

.
-

D
U tando aS-'i (Conc}u' na <;ia IJáO' letra C) 'ble o

.

is e cco OIT ico' de da industria pesada nacio-. (Conclui DO. 2:<, pi!.g. Ie�ra )1eração, ial eoisa jamais ccor- ," 1'11, que os emprega- 1 "". "" mas 3 cla .. n I'..,
_. _,_ ___•reria na sua ausência do Rio \dOS

tenham uma vida digna, - - -- -_., ,--

-_--_. -_-_" . _de Janeiro, 0111 assistência médica e hos-

Olt- dE·"No entanto os "ministé- pitalar aos homens que ira- .mas O xterlorrios" continúam a surgir. Há balham nas minas c na Usina
nomes :9ura dez ministérios. Siderúrgica.

G -
.

,. iiiDez ministérios que o sr, Ge-
- Lucrarão· os outros 111ll-

.gantes mongoIsnicipios, ou apenas a Lagu-
(Conclui na. 2,11. página Idr:t u>: na?

E
..

"

'da al'-ada .. dD·pr-eS-I·o�eo-t.e' ��;a'�:,;��,:1i�!�:1;�t����� porto r rique n h a sI.. y de sub-produtos e hav€rá uma __�__� _,

111 II

I
distribuição raCional, permi- TOQUIO. 25 (UP) - Urgente - i PARIS, 25 lUP) - O principe Ali

I
UEPUESENTAlt-SE-A' O

Ia',! renO'vaça"O m·ln�ste·ri-a tindo melhor distrihuição das Os comunistlls chineses, reforçados: Khl'!n partiu cI!, Riviera francê,a IlH.\.SIL NA POSSE no

I,
..

.

, riquezas extrativas. Criciuma, pelos soldados verdadeiramente gi- para P:;ri�. hoje, l.'lim de recom'í-I GOVERNO Clln,ENo'. ",' . I
. pP�lrI'aexa'eTme!lrlmO,()�lleltmrl.c!)ao.nctoo1.nidec�a11_ gantes, procedentes dn Mongólia, liar-se com SU'l c<po,n, Rita Hay- SANTIAGO. CHILE. 25 fUP)

-II-
" inflingirnm, ontem, nova derrota às worth, d" ql",J ,,;, "eh" separado, I Anuncia-se que o B,."sll figura en- J�ON1YRES. 2<; ,UP! -- Segunda-RIO, W DIe61iollaJ) - LQgo {ra,ndo qualquer pr(}vid;'ncia. OU n"t'idade inicial de 30 000 unidades pOl'torriquenhas na Co- Segundo os intinlOs do príncipe, Ire os países que seriío convidadOS 'CU·" proxím:l será inatlgun\d� li.apÓS o.seu regress!} do Rio:Gr;l.n'- lell'Lend,nlenco do, pl'es,dente ·Je- KW. �êi'L Et;L� foi � "egund:l vez em u-; Ali Kbp.n estarã ,u",:nhã em Paris, " en"í�.r represenianies, ú cerimü- ! ('.�l1fer0neia do Partido TrabalhiSta!de. de· Sul, () Dr, Ju...."'C.elino- Ku- túlio Val'g'a::; ,manfdo a rcspei' O! - Poderá dizer algo sóbre ma scmána que os· gigantes mon- ; 'rais noticias foram dadas peja im- :,;a de' 1)055-: do novo pte�idente do I f,,.;lánic() em j\'r",,(:e�ll)1lJe, !'.liá�, con.

:�ff}�fft:":'q:"�::: intransigente a atitude dal:;·;I��::::�::�::::]E� V��;;"'d; gUerraC'b;lt�;i�";; ata
I �f:�ú��;f;:::f,�:����:f!;��rt�;a�:��O c��;�:��n:i� �:c1I�:� opobição socialista da Alemanha ���� ,:.�i�:��:��(:����E�:::s

ha

cadas pel�s bater.-as. de costa ��;;;:�n���: ����� s�O�'���e���� de�'�g'de.nle da RepúbliCa. D:ssc tam-

I 'C:VI CLT1MATV!\1 A" IN- -
ser substituído por ]111'. Aneurin. DORTÍ�rtiND;, Alémanha, • lenhauser. Acresccnbu ql!C o� GLI\.TEltltA HONG-KONG, 25 (UPJ -- As f'ando doiS passageiros chint5ps.
Bevun, t.rabalhista da esquerda.baterian dl� cUlita chine_'<lii tro'l Um destroier e uma. frag�lta })]'i- GRANDE PREê.1JO DE BAIU

25 (UP) - A oposição socia- entendimentos entre os quatro LONDRES. 25 IUP) - Soube-se
earal'l\ fo�o com r:n\'io'.< d"

�\'uel'-I
tânicos foram manda'lios em SO� BARI, ITALTA, 25 (UP) _ Vinte_lsta não cessará ntlnca de e. grandes,. Dara unificação da A ..

que o premiér Mosslldegh, do Irã,
.

- -

enviou 1.1ltimatum à Grã-Bretanha, ra ingleszs, quarCb estes aC.Jr- corro mas antes que eheg'to';Bm e oito automobilistas de cartaz m-xigir uma revisão radical do lemanha, devem ter priorida- dando-Ibe o prazo de dez dias para rcram em auxilio de uma hUl'ca
ao local, a. bal'CU já fonl l'm;�a ternacional, cuja maioria se com,tratado de !)az da Alemanha de sobre quaisquer outros a�. 'lceitar os termos d� última pra- que fa.z o serviço de ,HOng-K'1n,; I �m 11berdade, liel11 o,; llois. p351- põe de italianos, dispu�úr�o doming�ocidental e do pacto do exer- ;e;. Mas .as potencias oci- po�ta iraniana pura solucionar a e ::'. ColoO!" Portllgl1e"� de Ma-
"ageiros. Foi ness:', o""siüo que

1
proximo o grande premlO de Ban.

disputa petrolífera entre os dois cau. Uma. canhoneira. comtm 3-
m, batel'ias de costa ('hine,,:a" a- O favorito da proY� é o famoso 3.Zcito europeu, caso esses docu- dentais se portavam como se

ta. abordou essa bat:ca, forç'll,do

i
imliano Vilorc7,L

.- i_ .. ,aíses.
I

mentos cheguem a ser ratüi-! tivessem mêdo de sentar-se a
ALI KHAN ",\1 REGON- o mestre a atr>l.car em ter, J(O- llríram [ógo sobre os nl30S «('

._ �--------�ados� Foi O que advertiu'hoje imeslna mêsa com a Russia, a- CILIl!.R-SE COnI SUA ES- : rio comull'sta, o!'d:' ;;ual".b_" ''-''1:- g·uenu. que revidul'ant ao "ta· I J'j"ACAM SEUS AN[jl�CIOP.
o chefe do· partido, Erich OI-! crescentou o cheíe socialista, 1'08.\ la'!'A IlllelllÜ',� invadiram _o harco "ce, ,- 'lu".· NEST!il DLA.RIO

Jl!nd. Teleg,: "LfMOUSINES"
AGF:NCL� BLUl'flENAU

Rua 15 4e Novetn.bro .N.o. 311
FONE. HI1l2

Ena 15 de No.-embre. N.o 6��

-

RIO, 25 (Meridional) - A . to escreveu o ves:!,Jertlno "Ul
:;ra. Alzira V'a1'gas do Amaral' tima Hora",
Peixoto recebeu como pilheria
o boato de que seu nome es
taria na cogitaç.�o !pa,ra a. Pas-.
1.a do Trabalho: Interpelada.
pelo reporteI', não poudé I'e�
pl'imir uma gostoso. gargalha
da:

. '

"Trata-se da melhor ·pilhe
l'ia do ano".' Ainda a propmd-

"Tantos são os ministérios
em perspectivas que o carióca
com seu humor sempre vigi
lante, já invenk\u nova batu-

la, pa;;lna

" Atoruic.anlcnlt" derrotaram as

guerr8 da
forcas

li

Coreia

", Comentá.rios:

1110)

N6t;ôes' básicas
betculõse na;. Expa.nSão

('O�TF.RL:-;CV\. DO PAR
'1'111.') 'nt\I>Al"IUS'1'.\. HIU-rinense

,Il AS jo.ias da

l>eth Ir
,4,a 1)agllla

Vída Sócia]

T.\NICO

• palavras
Cinema

• ReligJiio.
5a. PAGIN,\
* Espórte5:
,. Olimpico, Dll'Iue

e C.A, Catarinense ca.ndi�
da.tos sérios 20 titulo dO- Tro:',
féu Hlmnenau

* Va.rios cn.cks do

Renaux" nO ,uEstaleiro"
� Problemas educativos sobre

a prática do atletismo·
.

:-:oticiário esportivo de Gas..

par
6a. PAGINA

Coluna Católica
Notas locais

\.,..:
!r'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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��"�Ç� �E_RVMA1 E MEfU�I) __ . _. �I,
li (asa' de Sauide' Nôssa �ellhofa da Gloria �I ..

.� ASSISTt:NcrfA i'fi.É'DICA PÉRlVIANENTE A CARGO �== DR ESPECIALIS'i'AS �

= A;fiERTA AOS l\'IE'DICOS 'EXTERNOS ;:. Continuando o sucesso desta conceítúada. .,

Ê ELETItWluADl); ME'DICA - UEPOlISO - DESIN,
= jWia(:ulos, NlIô RAS'í'I}\O l)rOl)Orcíonará;�lG publ�i::o

-_�=', .

TQXICAÇtlES'.- ALCOOI.ISIV�O '-:"fRATA1VIF:NTOS ::'Z rnenrru uma noitada inédita nesta localidade. '

+ :. ." -
.

ESPECIALIZADOS, -

AvENIDA MUNHOZ DA ROCHA N; 1247 • Fone. ;{ü5!} ª l
- ENDEREÇO TELEGRA'F.'ICO: PSIQUL".THA

'

=- CURI'trBA .PARANA'

�lltllUlJmnllnmlil�lIfilllmjilliiHlimmll!limllmllmll!inlll!i!lIl1m;:S.
�--o-o.-o---o--o.......Q�o-o�·f.I'�o�....o--o.,.._(j·-o--o·*o-·

Em numa 'Jll fti'.ca e dos bens
costumes de São Paulo, os. na.

boelcs dU!3 duas malocas Tupís.
.tocando >às . i:p..ubl�i;, c:tm!�ttám

, ipara �. da.n.tütga.'Q ieaso lhéit, f"",...
illiIliOlJiJfO DOllia a sangue.".' ':real. Jutat:mí.

UIOIA.,6iiIO Ut:Oli 6. CAI::AU XAVflla !l. A.
J61J<.� •

1
. t 1 d HVingança. às moças ca.riocas da

.

�
t 'lDRCPOlS (_ t:;'. mSI,-uta:o'slé10V'I.toO�taba Tamoiu, e tomara.m-ns cum li e ex. o ]orl1a 1S a d, _

'3; .abonlma.vd bo-iolidade -ele � l ( ta,rin�nses do sul, o sr. Jos.é I r i �o, .'fi. c o:m );1"a ti;h!a:;ÜIcudos. 'sé há porque cen..�a.r { ,

" ,

Vltonno deu tIma prova eVI- ,d? d�, s i.p ,r o t I � s l.oasperament� ':.0 !Datado", h{� 11V,-el associação, A Federaçã,o - Volta, eniãJ, satisi'ei- dente do alto espirita de com-I
nms da 1l1ll?rensa .locals, es�e-porque r�cnmmar d:;rame:n,_e :0'0 I acolherá, com simpatia, aque· í to'? preensão ;gela causa coletiva ,ve ·el!l. ,V�slta ,ao ,sr, �efelto '

seus: oposItores: que _oram as .db 11es que desejam ajuda!" o Sul - A homenagem que, o Sul, não só do Estado, mas tam- Herclllo Deeke, onde fpi rece
cabo. como" Cm'.�ur2s. 'lb 'sehll-, eatarinense e fiscalizará os in- catarinense e, em partrcul�r; bem do r,aís numa demonstaa-', bida no salão de honra, o,ca:-
puxados pela 'hl' da JungI�. 'diferentes, dando, assim, a me- a Laguna, nos prestou, servIU- 'ção irrefuta�el de civismo. (' sião em qu� o gov�rnad?r daTOOOSl tiV!;moB. a; Gensa.çaa de I rito ,ca ,quem de direito e o si- nos como estímulo para COH- t cidade mamfe.stou ,.sua slmpa-
estar nu� ter�elJ�o p�aJban�, do

J1êIiCiO aos indiferentes. tinuar na campanh.a qt�e 'encc- Fazendo-se acompanhar de tia Dela ,missão nobre e editi-
.

alto sel"'..ao. 'E precIso ,ca.stIl'j8X, -,confia no êxito da Fede- tamos pela emal1Clpaçao eco- 'sua eS!)Qsa da, Dalila de Arau- cante do ilustre ·hósvede. O
com toda severidade;,: os. peq1.H�- ração? .

� nômica de Santa Catarina e jo Lima, e sua cunhada srta. sr. José VitoJ:ino tambem- 00-
tios facÍnorns tabajaras, ,q:u� _l"'" _ Confiá no' novo do Sul' Espírito Santo. Devo ainda a- Amelia Leite de Araujo e do monstrou interesse', J.:K;ios,:p'ro
vara.m a �ua desfeITa 1}3J'!l. além cata:rinense. Ele saberá fazer crescentar. que a home.�agem sr. Nereu Corrêa, secretárÍO blemas' de Blumenau.
do per�ftldo;

, .
_ v'aler a stla VOlltade. O Gov"r- : ql."e r,ecebl da Assembleia, Le-. particular do governador Iri-

, co
I d S t C t neu Bornhausen, o jornalista'

-

.

,... •

. '. o nador Iríneu Bornhausen ao glslatl\ra. e an 'a a 'arma e
José Vitorino de Lima chegouSão Pa.ulo ,)3. atm�iu um f,�._u I tomár conhecimento da n�ssa prova eVldente de. que os 1'€-

�� vida..?iv1llzada U\ccmpa:lyel l' iniciativa, declarou acreditar: presentant.es catarmens�s com aqui ás 15,30 horas, sendo re-
De acordo com o que foraO o atItude desa.lmada aos I preenderam bem o sentido da cepcionado., nos .limites ur.ba..- ',' 9 h ;" ,'al'-xou'-

c m �'
" '. ,�

"

: ._ :ql.Íe havia prestado valioso se1'- -

" �.,
<

no" pelos JornalIstas MaUrICiO' previsto, as opus) l"e �
J

,bugres', das duas Tup,,,,.. Prmcl ! viçó ao Estado 'de Santa Cata- nossa campanha e, J?r:t?S 'mar. X;�ier, Honorato Tomelin, se no Rancho' Alegre, o JantarPalm,e7'.te porqu:',elfJ&, batl8.�, em rm'�'. ' charemos para a vltona do 'nt'l'mo com q"le os nrofl'ssio'
- "

- Raul de Oli\reira Fagundes'e 1 . ,c ",. ,

-inocent<!s;· que, âS 'vezes, =0 f,.e.,
> " nosso plano - a COl1struçao .

d
.

blumenauenOrlando Silveira. naIS .a Imprensa -

bem o 'que fá,Zem' nem poque <

das Usinas da Laguna e Vi-
se homenagearam o jornalistafazem. ! ' " :1�) (ória. Visita :11} Prefeito Munici}lal José Vitorino.'

.

............---__."--;.,,,..,.........;_......��-�"":"!""::'::"'=-":""=-:--- SIM - -- ,_ - -. - -- - - - - - - - - - Além do :hómenageado, 'que
B compareceu ao âg_age' aco��PAO QUENTE 'A TO. panhado de sua esposá é cu-

DA. HORA túlio Vargas ignora compl(')' tal' sorrindo. sobre essa chuva nhada, estiveram presentes, co
OIf�RECE..LlIE A tamente. Os qtIe conhecem d'e' de 'palpites para ministro e a mo c�nvidado� .especiais, o sr·

. P A N I F I C A D O R A perto o governo, sabem que reforma ministerial: Prefeito HercII:o Deeke e st�a

I
ninguem é mais reservado c "Aparentemente existem espose: da. Naml Deeke e o sr.

. T, 'O E N J E S
mais discreto. E se divertem dois Getulios. Um que nós co- Fedenco Carlos �n.:'nde, pre-·R.ua '1.5 de Novembro eom os boátos que enchem as nhecemos: discreto, reservado, Is�dente da ��soclaçao Comet-

Completa. variedade de llães colunas dos jornais", geral- incapaz de uma leviandade.

I
c131 e Indus.naI de Blumenau,comuns e �speciais, fabrica- rnente bem informados", O" segundo, o que os outros alén� dos jornalistas Maurl.ci?dos 'par 'FroCe500S modernos

E' O caso do sr. Lourival onhecem: falador e indisere- XavIer. dr. Af<,>nso Ba1.sml.
_.i Í' ....EXPERIMENTE UMA Fontes. por exemplo. Sendo to".·, ! Honorato Tomelin, R_au1 de 0-

t!llIImmmUmnllmmmmmlmUIlIlfIllUIUUmmmUmmllmmmIfW::VEi' . E CO).Vfl»RARA' lum dos homens de maior con. I '.iveira Fagundes, Joao 'Gomes
_, , �_

SEl\-n�RE
.

fial1ça do presidente, o Chefe ASSINEM ESTE

IC
Humberto Mazzolll. ;5,_ 1\1:\t"UII'�A:f:."',.·umUftSAf E., MI:U",;JI,f i'

__�
,

da Casa Civil costuma comen- JORNAL O jantar transcorteu num UVB;fl\iR.J ftIlK'I" A;J �I'U'A i)
ambiente de 'franca co-rdiali- :: ;' ;"" é;, , " ;, ," ,

. , .... , '

=

Idade,. em que a familia jor- ª
,,'

Dr� Arnaldo GUberfi §" nalística de Blume�au. comun = .'

CA.' A E
-

,gou nos mesmos.senti.I!t!!n?>s,·
__5;Dp:;E.TORC��CO·DDt(moS(lnp,E.,_'S_:A_U_'D< DE N. S. �! de confraternização, tribuÜ{n-' A;

I'
do ao cóléga homenageado �à:s'S- CONSULTAS: a.& 2' ãs '4 horas na Casa de Saúdé ª
honras merecidas. li: sobrerrie- = de_ 4.'à$ ,6_Rua Candída de Leão 3ft ,5
sa, saudou ti hótnenâgeaclo, em $5 Fonés: 42'12 é a05'S

.'

.:::

)nomc
dos jornalistas IIoeais, ! --:-:-' CU1R.l'l\I.BÀ\·_·-' ª

f) sr. FederIco Carlos Allende, ·.f",U,U.I, I.U_I,tll, I.. UI,1,I,IIU,i,I,.llilItIUfUmml,nn,I,III�.mm,iiilillimiIilUlll,limm.jr,.:me em feliz; -improviso, inter:- '
.

pretou os sentin1entris di clâs-

I se alí reunidâ e exaltou a per-:
sonalidade e' os riié#tos. incoh�
fundíveis dó' jorp.a�,lsta Jo_sé

I
Vitorino, cuja missáp noblli�
tante constituia·" iun apaná;'
gio dos homtm(qúe labután;.

�na
seára da im!)rêrisa, dos que

,estão integrados na':.corritmháo
de pensallli.'ntos e ideias em

I b;n��icjo da ci!l�sa' é�inum da'
• f}atlla. , "

.

,.
Seguiu-se coma ,palavra, pa

ta agradecer a hóme�?<gelll, o
jornalista José Vitórino.' que
em bréves palav,r�s, disse. da

I sua satisfação e dQ seu orgu-
lho -em sentír-se entre os éo-

11égas da imprensa blumenau
I ense, cuja homepagem si�gé-

I· lá
•
e exol'essiva 'era ''ufu

tçst.eriltmhõ ..eloqÚerrte,ll.f!. s�:
í pt:i.Ia

.

e sadla confrater;llzaçao
i Dirigindo"se no '51'. Prefeito,
I Hercilio Deeke, 6, homep.agea-
do reafírmoli o seu desejo dê'

! colaborar, atrav.$!'da sua or-'

I '.ação jornalística na Ca-

I pitaI
da ReputiUé:i;,no sêrttfdo

de Drestigiar e defender pro-

I blemas' que interessam a co...
'

nnuiidade 'blu.rnehal.Í'ense, fer-

II ârinando 'I)or enalteC'er o es-

pirita constr\ltivó que caráte
I risa a missão dos jornalistas
(locais e louvandd, as' in�êi.ati'
! vas 'l11eritorias 'das' -campanhas

I de interesse publicos.
.

: '

Por ultimo, em breve imprÇl
viso. falou o sr. Hercllío De'

_I_j?ke,' que :reiterou. a Sua sÍln
;'Pátía :!_)eIa visitá d9. jornal�s

'1 tá; José' Vitorino de Lim,a a
esta cidade e ,,-agradeCeu as

I provas de aPrE$> e considera- .

c;ãQ
• díspensa.d� pêlo ;C4()m�l1a�

geado ao govelÍl0 .do munici:-

',lpíOHOje peI;."!=i�::���g'dt
rá o . jornalista -;Jose V'itorulQ
na sua excursão pelos demais
lnunlcipios, visiWPJi9 _J()!l,1yj.l.�
1e e Itajai, retí)tnal)do mirá'

. R ia de' Janeiro no' próximo'
domingo.

.

-

,"I\CI\O.

..

n",dítçã6. Adimintl'alii.ó ti'Oflcirl,d: au ISIe h'iil•••
iHr� .� Foüe 10.'2 = Caiu Postal. 3S. .

llIêótfil': M A. II g I C I o. X A V I s �
_o .!� .

��PJ1j:QI:EN1'B
Assfnatin'�:

ANUAl, . . -; • �, �.. • • •

SELttESTRAIJ • • • • • • • • • • •

N. AVULSO •.. " •••••••

SucursaÍs: ruO:'..:.... :RUll do Ouvld6f' D. IH ...;;..;'J!éJles
: 43"'7634 e 13-1997 •. :-:- 8110 PAULO: -:atua '4 de
Abl'U :11.,-239 ...... 4:.0 andar - Ifones: 4-8277 e 4-4181
BEL6éBORIZt},.'lqIDÉ: ..;_ Rua GoiáS,'U. - PORTO 4-
LEGD: ..,;..;..�L'luão��lontaurl, - :U. 'CU,lUTIBA: �
Rita Dr. Murlel, ''168'';'" 2.0 and:n - Sáb 233• .JOL.�.
VILE; ..... Rua S. Pedro. 92.

'InIonnaçõés Ufais'
FÁB.1\'IACU 'DE

PLANTA0
Acha-se de plantão,

de 22 a '23 do corrente,
a F'arrnacla Clória,

.

à
rua 15 de Novembro,
591,

Dízln, fi nota 'do. "O Estado",
puhlícnda por tírntdea em forma
.de matár-ía paga, mais lÜÚ' meXlo'�
:isto; "Um gruPõ- de devassos:dó ,

:Rio de' Janeiro. vos vai trazer- ':1

fiSii.o"Paulo O equívoco costure:ro�
,

,etc. Quem .eram es� ,de.vaes<R:
:A fior' da; soctedada. cariol:it. Se- f
: nhorns r:·�nvllUi.eixos, ,da ,boa:, ee- t
pa, que não pcdíarn tolerar

.

e ,
tratamento i:'rUél que lhes inflin
gia a mor'dacld:ule dos 'editor;:!.
lístas do "O Estado ". , Não 'ilr:l

demnls es'1e modo dasprímoroso
dt� referir-se a pessoa:'! que íarn
aO :Siio 'Paulo re:aliZiJ.!' um' servi

ço socíat, tom bc,g:liefício d6 iU.<:ti
'tuíçâo '.le U>1s1Rt'énc'n: a cri.awp3
desvalidas? jêôra possível ima
ginar-sê ato d� maior irref1'f'Xii,o
'para; e'!:.primir uma-: d�fc;t'1'a to-:

.

mn:<m. a: cdnr1'à.d<i", éOmpEtid.ori'9,
àtt3.vésl de ·'ielJ�a...,. que � ti>m
corri as rl� de publicidade em

piro'tinlngal'
"

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA .:,.' •• ',.. 1018
BO'n!m1li.IIiOS •• •• 1148

: B O 's P I T A I S:
Smta !zabel .' .• J.l�
Santa Catarina .. •• 1133
l{mrlçiJil� •• •• •• 1208

' •. .Afl.!'it�tj,';ne't.a. Publíea
A' disposlção dá popu

lacão 'local, encontra-se no
Hcspltal 'Santo Anttln10,
ti! ambulância de "Assill�
teneta Publica", ql.Íe a�

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermídade ou' de
ferimentos graves, li

qualqlwr nora do dia ou.
daollbite.

,.. .

'PONTOS DE
AUTO.MOvru:S:

AI•. :Rio Branéo �. l�O �
PraÇa Pr. Blumemu 1102.

e 1·118
Rua B. Retiro ;07., _: 1111

Durante este mês está
sendo cobrado o imposto
sobre industrias e profis
sões - 2,0 semestre.

_c.:...;;...;_-'-"'- _

BLUMENA.U .
.:. JO'INVILE

Viagens rápidas e segura&
só no

EXPRESSO ANDORINM

2a. CONVOCAÇãO
De órdem do sr. nresidente e co�a.nte. deter:mina (} �r

tigo 35. paragrafo 1.0; conVOCQ aos associados do Clube �atl
tíco América, para. a Assembléia. Ge.ral, em .2a. e-onvooaçao., a
reaH:!ar-.se na séde social do Clube, aS! �O (vmte) horas de, 2a.
feira dia. 29 de setembrO' do corrente, com a seguinte:

..

,

ORDEM DO DIA
".

l.o - Prestação de éo-utas da Direroria.;
2.0 -'Reforma dos Estàtutos;
a.o< - Eleieão- dOi Conselho. Deliberativo;
4.0 - ASsuntos diversos • .'

. .

HIumenau, 25 de S�toembro de 1952. -
Martiriho Car(foso da Yeíg3 - Secretario

la,CONVOCAÇAO
&lo convidados os srs. Acionistas para a Assembléia Ge

l'ul Extraordinária, a realizar-se na sMe social, ii rua 15 de
Novembro urso 330\2, às 20 horas dó dia 6' de Outubro 'proximo
vindoüto, a-fim-de clelibet'arem sobre' o seguinté:

mWEM DO DIA .

'

• 1 ) �- Re:vogação .Parcial dtis resolqções m.s •.1,e 4 da .I\s·
sembléia Gi'l'ul Ordinário. '-de 24 -de No-vembro de
1951.

., ., "

2) _' Outro..� assuntos de jntcreSSé social.
Blumenau. 24 de Setembro de 1952.
H. \VJLLE.'CKE - Diretor.'

�jjii«::iift'i;::m::m::m����'E
ª

' .

GRANDE HOTEL ª-

HOTEL JOHNSCHER�// -

� MODERNO �
:: CURITIBA -- ="
:: 'l'elgr. 'Johnscher I Rua. 15 de Nov. 582 :::::

Rua Barão Rio Branco, :li).! í Telef. 1431 :::
ê I Telegr. "Hotel" ::
- -

S 'reter, 55,56 I �'.:::: I 3D quart<:ls, todos com
=E O mais conceituado e tra- J água corrente quente e ::= dicional Hotel de Curitiba: iria e telefone. - (aO apts. ::= _ ��', com hanhéiro particular) :::= =::: '10 quartos com agua (!oI'� --

=:; rente. - Apartamentos Elevador - Espac;osm:: Sa- ::
ê com banheiro particular c Iões de Restai.trante. Fes- ::
::;; telefone tas, Banquetes,' etc. :::
== AmerÍéan Ba];" :::
= =- OUma serviço de Restau- _

:: t - Diner concerto Cozinha de primeira 01"- ==_ run�
_-

dem - DineI' concerto -

§ Elevador - Lavand-eria ê: .

-

propria a vapor - Fdgo- I:íllvanderia propria a 'VR-

=_=_:_ rifico - Jardim j por - Frigorificos.
: Francisco L Jobnscher"' (ia. ª,'
-

.

. -: . _: -�
- .' .... � ..

. =�
�fllliIIHlilll'IIIHHumummlflmml,muunllllllllfujItUtulI,lnuIIIIHj�.
0,-_:-�;..>..'� -,;-�

-

-;;-
- - - - --

__, -�}

, .-1
, . ,� $.,; < ;�Õ�

Atendendo ás necessid:idese·cÓ'nveniencia dosm.�e�
a Auto Via�ã.o Hasse, acaba de eStabelecer DOVO horanos d�.
seus transportes c�leÍivos, (IS quais já ellttu.am ém Tirol' II'
que obedecerão ào Si'lguinte: . .," ,

'

PARTIDAS, DE BLU�IENAU: (diirlamentel: 6 floro ,,_
ônibas; 9 horas - onibus; 13,30 --- onibus; 1:1..30 onibus

I(vía��,�iiis"DE RIO DD SUL! !diári�e;nte)' 5,30
..

horas - onibus (via Ibirama);.9 ho�as � Olllbus; 12 1')')-0
.

ras _:_ ol1ihus; 15 ,horas - ol11bus. ,,'

•

'"

alivio
�e8uro

cm

:'ltIIIIIilfIUtllililfililiiillfilfíiIIIHllliIHíllilfUlururmnillOuunllnnm�
;;

.

:
.", ".

".'

"$
� Bolos Confeitados §
� MODElOS ARltSTlCOS, PARA tASAMEHtOS� ª
�,' ANIVEf<SA'RIOSr PRI MEIRA (OMtJN���l �
� BATIZADOS � .. ;..�,' §

·[ INfORMAÇõES (OM SRA.i MOU�R �'::: lhm Bôn Vista, (Caixa d'úgúa) La casa. ::

§'
.

,

Telefone, 1 ..) ..04. §
?flllllll!ííllíIIIIIIIIHllIllmUllmmmumIUlmuuuumnmfllUlllllum\�

F6rmwa da Df� ThJmííl�
gOill JllflllMibe, à bSlse d�
eoersna, a milagrosa plaa tili
da flóra brasilelra.

COGNIC DE
ALeltRDO
XAVIER

Jantai' intinio no Raného>
Alegre

'j ..

imediato

Sanado!' é um bálsamo de ação
sedZltiva cont.r,{l; a dôr, nevrálgica,
reumática OtI muscular. Ulfia -fricção
com Sanador estímula a circulilção
s�u:1,gLÍíne� e prOdl,lZ rápido al'ívlo.

UM PRODUTO DO

t.·IIUlftITÓRHJ LICOR Df CACiU XaVIER S. I,.
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o �:.JI)O Le,l1 o cor!:)o, ímpregnado' de um, liquido muito ve-

nenoso tinto nara o homem, como para QS aríímais? .

; 'Não é verda.de. O que o sapo tem. no él):q)o,· nll'O,'é veneno-

So 1o· sim eáustíco, llOl"iss() resulta ofensívo pal":l:lo vista. �.e·,
l'uf"lla ao-s animais. espeeíalrnente :1.0-'cão.

As cr'ianeas que começam a andar muito, ficam logo com
as pernas arqueadas? ',....

.

,',

, Os ossos se arqueam, DOI'" falta, 'de nutriçio. Quando al
cançam desenvolvimento normal, nunca é demasiado {,,,,do p�.
1"4 andar..

E' uma vrccaução inutil, averiguar a Idade-de um bezer
TO· antes de,comer sua carne? Desde o ponto' de vista higien!
co, não há outra diferença, que a de pertencer ou não; .à um
anímal são?

E! fà1so. O heZêl'l'O que se mata antes de cmn.pletar··seis
�tnan'.as.·queru dize!:', "o< be:zerrfr que mama", .tan..a C!U'lle tão
diferente das rêz€S liJiai",res, que as vezes, produz em pessoas
sensivels" dores de cabeça e até fenorneDúS de alergia. .

.

-ooOOi}-
A manteiga artificial ou margarina, é produto que não

pode comparar-se com a natura). feita com creme de leite ba
tido? Tem esta ultima, qualidades .fundamentais, como perfei
ta dlgestruílfdade c alto valor digestivo? .

_.�
Idéia muita equivocada. A margarina que atualmente se

fa.brica com oleína de gorduras bovinas e de: a2ei�s vegetais,
é quasi tão digestiva e altmentícta eorno a manteiga. de vaca.

l\'Iuitos habltantes' de alguns paizes, nãl1 conhecem ilutra.

P O R QUE!

exma- esposa, sra.

'Sena.'

Via iardes:
�. HOTEL REX:.�l'S, El

lore- Rugai' e sra., Haroldo
Perderneíras, Carlos Ao

Porque os primitivos povos da ant iguídade punham os
doentes na via-publica, na vista dos -transcuntes, em lugar de
coloca-los em lugar mais intimo e abrigado?

-

Porque não ,conhooiam (1 remedío !Iara muitas eruehnlda- Vl!lgi'n� diáriu.., .Entre Blumenan.des, Os transeuntes 'estavam obrigados à deterem-se frente Jiai>.'ií (' Fl�...rl[1.nóPAlisaosdoentes, pois caso houvessem padecido um mal sêR}elhan-
-

- lHa�NI,;L\.S·-·
.._ d d f d'

• - EM DLUlVIENAlJ. - 'HotEl Holetz
ioC, evíam "8clarar qual ol a me lema usada, para. sua cura.

_ Rua 15"ue Nov:. 'il'f::: _ ·F. 1085
,

--- 00000-. .: EM ITA.LU· -rr- rn..'lt'Ío .Machado,
Porque os passaras pequenos e leves,;' abitam sempre lu- - Rua �!!I'c�io Luz. 36 - }'.•38�

EM 'F'LORLÁiNO'POLlS - Cadgares próximos a superfície da terra e n .) vivem à grandes

I que; IIQtel --: flua F. Schrnldt, 5:;l·alturas, como as aves de tamanho maior? _:_ Fone ' 14·m.

'0 ••_. d '.�. . I
.- orque neeessuarmm e mun.....s �lliiS, ,!}!Ua. suportarem ,

PAR�'\ CASAR-.f1E
os fl;'ios intensos das grandes alturas, onde vivem as ',águias e

N'" d8•
14

•outras gra�des aves, �eves�idas com multas !lenas. Ademais, ao I'o-a listocom suas fmas e debets aztnhas suportam semente o ar mfe- . 3:.,.: ,
rior que. é pesado; porém não. e superior, que oferece ,resisten,.. ....:.:. No dia. em que eu"nH�' C3.83.1'
da. :farei o que tiver vontade.

--- QUOOO --- - Ode'o a ooztnha. _ ..

Porque o olho humano se equivoca mais que o ouvido, - �mI>re tenho razão,
dentro de uma distancia e em condições normais, quer dizer, - A muther não \i'eYe pcrmí-
que os erros de otica são menos, frequentes, que os erros audí- til' que o marido mande nela.
tivos? .

_ Sou uma mulher índepen-
..�.�.<":;"",��. denta.

Porque' .o olho não vê mais que linhas retas ao ser proje- Gosto muito de. crlarrças ...
tado o objeto! que olha- Ao passo- que o ouvido, pode confundir mas dos outros.

'

o. lugar e a distancia, porque a onda sonoar não lhe chega di-
'

_ Não vejo a hora de casar-

reta. sínão tortuosa e reflexa. ,. .
-

me para deíxae de trabalhar.
:t: - ·QulU1iio me casar. mamãe
viverá. comigo.

- Nada: há 'd'e mais ínsupcr
tá.vel d� que a mãe do marido.,
- No dia em que eu me ca

sar meu marido, terá que aprcn
der a (',\lidár, ,da. casa, ,

- Ah quando me casarei para,
tet' criadas. .

_ O amor é o !de menos, O

importante é casn,r-8e,.· .•

� Desejaria casar-me cedo pa-

_..............._.....;. ................;__.._ �__..;..;.;..;;.:,;;_...... :lra ill:2l2F .. in;yeja às minhas. aml-

, " ..

. ..
cpm' suspensor.q

Modelo de NADEJE
t.rATERIAL - 4 novelos de

'lã de 50 grs., agulhas n. 2 112.
PONTOS EMPREGADOS -

EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO TESTO
, SAlDAS DE RIO DO TESTO: 'AS:

G,15, '7,15 -e 12,30 HORAS. AOS DO�UNGOS:
6.15� 7,15 12,30, 16 e 11 H,ORAS

SAI'D-.'\S DE BLUMENAU: Defronte do prédio da
Mútua Catâ.rlnense�
DIA.S DE 'SEMANA: - às 9. 11, 16.30 HORAS
AOS nOl\UNGOS: - às 8,3'0. rr, 14. 18 e 19 h6ra.9.

Cine Blu
HOJE 'AS 8 HORAS: - Unica .:l.p�ntaçã() do documenta
:rio de' lnnga inetràg-em:

,� II

meia e os restantes sem a!tc
-ração. Quando se completa
rem 10 em, de !lonto meIa. ar

--...................------�.....,-=- , rematam-se as .malhas dos la-'
dos e continuam-se os restan
tes até medir 3 ,em. mais. Co

decote.
Um fUme de alto- vaJor 'artisticG e cientifico!!! Flagrantes sen- rl,_;._.------�-.-,--__:_'--..,-:-------�--
sacionah:l dos primeiros contactos de homens brancos com in
dios "carajás", "camaiurás" e "xavantes", do Btasil Centra1.
A câmera viaja mais de mil e quinhentos quilômetros por a
VÜOo, barcos ve!ózes ou lentas canoas, em lombo de burro ou

simplesmente a pé, acompanhando- pela primeira. vez uma ex

}Jediçã6 de expl'(lIra�.ã.o le contacto-, com algum.'lS das mais inte�
ressantes Vibus de indi{)s dQ planalto t'ent:raJ bra.sUeiI'(l.

.

Não percam.: - "SER'fAO" - Em sua única exibição.
Completa.m () lHxlgr�lm:t, complementos di've-rsot> - Préí}$l:de
c()Stllnl<�

tido :tproximoll-se de um 'se

hor elegante 6 lhe· pede, um
cruzeiro.
- Vais jogar tlO- bicho, não

é, - pergunta o senhor.

_- �h, não, nunca joguei.
- EIlt.io vais beber.
- Sou a.vesso ao aIeou}.
- Mulheres, então, 11cin?
- As mulheres não me in-

teressam.
,
- MaravHh()so! Eu lhe dou

{;cem cruzeiros se quiser aconl
panhar-me- �t6.:t minIm·casa ..
'Qllêro mostrar à minhã mu-l]lhe!' a. que coisa se rcduz 'um
:homem qué não tl'ffi vicioso

�
".

que ela fosse. No casO de rl'sb
..

i tência....adulta., sab:-a. vo1t::l.N3e pu
ra..·a scrianças' e D resulta.do ·quP.�
s-a setílpr�: :er.fl. proliutibo;, Certo'.
dia, depo·g de naver suado 'lU3.
tI'O- =m:i�.as para ·vender 'uma

. '(';neicIDp:edia n. uma d.orta Te ca

I pa;, afirmando Q;ue a. ocnciclopedia :
! 'era indispem'lavel par:à. elfi; pa�a ft

�

.; o ·esposo, . para. OS' 'fUhos, oU,"'\'·
I esta r.eSMsta: .

.

j,
-- Ma..<;, eu não sei ler! IO vendedor' não· dlls.ànimou;

nORIZONTA"lS: voltarsc para· úm pagueno que'
I � Pa1erma - Caminho falso. 2 - Dono - Chegar - Rio estava. ao laJkJ' da 'senhora e que

da França. 3- - Estudei - Receptaculo (91) - Nesse lugar. 4 : era,(le seus.',;filhos:' .
_
.. '.' '.

_ Decifra - Outra coisa. 5 - Donativo que o marido fazi� ã

I
.

mulher no dia seguinte �o casamento - <:ano de l'vIoinIlo - CUIDA.Do·COM'osGwne. 6 - Irra - TOXléO. 7 - 'Em seglUda-Salto brusco -
Cr.uel .(fig.). g - Suf. desig. o agente - Grande maJ?sa,. -.9 I ·FERIMENTOS! � ..

Praçalde ta,ba - Gia. 10 - Genero. de. serventes ,à: que, p.e_5;',. , Os cortes e
tence a giboia - Fahdango -:- Rio da França. 11 - Elevaçao i tanto das crianças omna
do tom - momento·

" dos adultos, devem ser im�VERTICAIS:
1 � PolImu. triunfo - Incal'}az. 2 - Aranha amazonica diatamente trafaqos, pára

_ SadiO - Sõfrimento. 3 - Porco - Omissão - Exúuio. 4 I evitar o perigo das iniec
- Qivisa - Letra grega. 5.- Fruta - Atm_osferu - Cabelos ções. Desemete 'c,

,a. parte
brancoo. 6 - EngOdo - Mulher do·povo. _7� Lucro; - M�n- atinO"ida com. uma· soluçãotira - Caminho.JS - Sobr€-nome-- Arnetra. 9 - Sol etpp-. d

<> ,

d TI", '.:',..,'
" '

elO. � ·Secular - PregUiça. da Amazon.ia. _ 10 _ Camareira.' e? gotas e �y����em,
__, Coração - Viscera du,pI&. 11 _ V.ínculo � Planeta.

.. ln�lO copo de, ag)la:, quente,
. SOLUÇA0 N •. 6:14._: '. .....

_ ,
. _ cu morna. , Se hou,ve ClOn

,

.. HORIZONTAIS; - �gach�da; Trapoeraba; Razoar _. tacto com a ferra ou pOé.iÍ'a,
Ag; lu - ora�a; Oc�.- ,Rl --,. SIr; Nardo. � Or; A;u:-:-.�u--I:lave demoradà:rnente com
neta; LongamlIas; Slrla5es. . c • ;'. �... '.. " •

1
-

d 2 __li..
,. VERTICAIS:.....:. '1'rionzl;·Araucanos; Ga� - Ar� Nl: A- f

Utna so Uç<lO e '�e:es;
por - Gr: Goa -:- R�lai � Heroil� Uma; Ar - Unis. pa - .d� de sopa, em melo litro
As -:�Ere, AbadlOtas, Agarras. ': .'

- -. oi ;., p.e agua quente ou nlOrna.

O'IIARA - no nl.ais

t'
. céu.-
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e_3,��ijg.. dp_,!·.,,�g�ei ti)-
'

tJ01fb..-i� ����ticQo Q� ��
Xi.L'.no Q.�' :;ért;"-v�e.�, óim
sí&im � .it�iu. reWa õi
C��*' t�b ç;;-� Z:Q" ;zi��
bI� d:� t�lôr,:;..�.ÃÀ� A�.i(�:r.;
C�� ç' 'i,w.c Ó ;'1"cpr.o §:tall;).
r..s Íi'� ü;tt<:i .ro. l{('zm,i, io

lnesp;;-r.1Ó,... pGr' 'mat�
,

qne
rdnguern possa duv-lilar, da.
autenticidade de tais pala
vras, pois Cros.sman é um
homem de alta' J'\,P,UUÇã,6
moral.ce ínteleetuaf, e ,Nen.,
ni. não �ria motives para
menttr-Ihe contra,' as 'Stl3."l

proprías teses.
,

() "gula #,enial" tamhern
não eSIWl":I- qualquer aéortío

para a. ti1lll'icação da ,\lema'
nha, o que anula (}ut:i-a .ale
gação da sua propaganda;' E
mostra-se absolutamente de- ,

eidido a p-rosseguir no- que
está fazendo, sem admitir
qualquer concessão ou a-:
paziguamento dos l'..stados:

(l,nidQs, que inão lhe fazem

medo. Só nos resta,' 'asslm,
esperar as. zepereussôes des-

.

sa entrevista que, 'se for es

tudada com cnidad� modi

ficará c�ntr-:t a Russla mui· .

tos dos dados da. pMític.a.·.eu.
ro_[)éia·

Ric�rd', C�n. bi'i
Th.án.te· pai'lsmentnl" e p.. -

:GJi.:ist.a jn-it<õ:m�ó, �lfm�I�
Q,.-1o aí� e"'�&�td" do r ...&1...i",
I'mi;:·�ihlst.1... t0ve �� ::o��\c;
��

. i�ii�" 4;;z.il � �1it:::ijrn,"'�
com i'iê:m,) ;r?am,.ii.�aii�l'.m
f;i��o do râÍüÓQ lSWi>üi'i
ta peiân.'ral�i'..quI' se tomlru,
hã. v.\rlo.s :anos, um apêndt- guerra com os Estados Uni- dêrltc. Stalin uiio se must.ru , \ ;;lUft Inquleto pelu rearma-

ee d-o; ,Partido Comunista. dos Co as' notencías ocíden- por exempíu, de modo al- mcnto da Europa Gcídentat,

Nessa entréVista, Nenní re- tais, mas ão- mesmo tempo'
Iatóu a Crossman o que OU- ,manücstou-se lUSposto a

vira. de StalIn, em uma C6n- prosseguh- por ruais 'dez ou

versa mantida, com este, no vinte anos l1a guerra frhit
Kremlin, em julho ultimo. ,Pds está eorrveneído de que
As deelarações dv -dltatlor o bloco MISSO pode supúrtar
russo, através do italiano, multo melhor a tensão dela.
.foram publicadas p�l{t ln- l"t·su1t:mte, e a corresPDn-
giês, no ulth"ilo UUTIJero do dente IJl"o-grama de arma-

famooo semanarió socialista' ruentos, do que os 'seus ad
de Londres "The' New. sta-. versados. Isto mostra que,
tesman and Natíon", do qual co-mo os fatas já tinham dei-

, ele é um. dos principais re- ;m(10 entrever há mais tem-
datôres-. Os teIegr:i:nias de po, a agressividade russa

ontem trouxeeam, Um suma- não- c).ecorre de uma sequen-
ri() desse artigó. que deve da mais ou menos ocasío-
ser lido por quantos se Inte- nal de circnnstanoías, mui-
zessarn pela crise internada-
nal dos nossos dias, pois

tas das quais talvez evita
veis; é rigorosamente delt-

contem passagens da maio)' berada e obedece a 'um friG
ímportancía, relativamente cáíouío dos chefes totalita-
ao pensamento de Stalin.
Infelizmente não l}Qdercí

rios de Moscou. E' importan-

repI'eduzir aqui nem mes-
te cous,iderar 'que nada 111'0-
Vil. até agGra, ser esse cál-

mo os pontos essenciais des· cuIG erl'Gl1eo. A cGI'l'ente do
. tacados pelos cOi'responden- Partido RepubUcano (los Es-
tes das agencias. Mas há al- lados Unidos. para tomar-

A d ,_ fi L b�::::::�;�::e:: ::en::: r��":,:p��:��i��t�:� .. 5 jo;as a ra;nna .izaoet .11,
blema centr:::ll da. crise; úu ante da qual Eisenhower LONDH�S, IBNS), "',e! p�úpria cs.c01ha - colar, !Wl-lde_tulle

e re:eda. cinza e �zu-l
seja, au perigo de ,iuerra, as acaba de capitular, sugere sua co-;:"oaçao, que SPl'd re:,]:. seu·a c brll1cos. por exemplo, ludo. Dura usar com o colar de ,
palavras do t.,ado poderoso que Stalin pode ter razão. z::1da na Abadia de We!'lJi1 i:1S-

,
Como qualquer mulher, ::: Ra- safiras e diamanfes 'que lhe

Ichefe supremo da' llUl'ocra- se ela. vencer nas eleições
da s(}viética. oonfil'mam as de novembl·o. t:'r em julho de 1953, em L".n I inha d� às Sll�S joias um gré',l'- foi dado por seu fi�ado pai

avaliações que vinham seu4 Hi. pO-l'em, outros pontos, dres, LI. l'aillha Elizabeth II' de valor sentImental. Uma de George VI. O brilho das safi-

do feitas llli varios anos. �- que p-ô<lem ser qualifieados usam, além elas magníficas I
,;(1,,8 jóias preferidas é 1;ffi ras forn,ou Uill contraste ideal

bre os métodos e objetivos como de detalhe, em i':tce Jóias da Corôa, flutras de i:1W l'liadema que lhe foi oferecicH) com a nuanrll discreta do

,da }Wlítiea extern& russa. da magnitude daquela'quM- '� ,__ __ !pO!' sua ;)VÓ, a Rainha Mar ....
Stalin declar(}u que "faria tão, cl"ntraI, a res!}eito dos S' E G U R-. O l-'-'

-- :;nido,

tooo () tlnssireI pa.� ",vitar
t i como presente ele nupcias.

...� .'" '" quaL,> a franqueza de St.alin I
'c

qualquer ação prO-\'ocativa", a Nenni, e de Nenni a Crus· B O A V I S 1 A .I
A Rüinha Elizabeth escolhe Em certas fotografias, üra·

I
suscetível de denagl'ar uma sm:tn, se torna, surpreen- '!

.

om apurado gosto as toilf'ti_es da>' para os souvenirs de ceri-

! _ -

I qllt' fazem sobressaIr a beleza mônÍa da sua coro�ção. a Ra,

Coquete I no Centro c�t;rinense i�:';:�;"��:�,::�:e�;� �:,;�� �;'�t:�:i:"::���":�!��
I !COlUêUt.ãl'io P01" Arna.ldo Bcan·· Cata:ru1ênse udessc Se �' "..,

. "

I "S ji O J () R G R" f<"feddo por I/('J:<i.ãO de S<'u

I
dão) . r ",'

p
, .

n t'l e

f
l! lnalm.>nie. f"i "'"1'\'1<10 ]J'" J 1 ,1i.\t:l'll:� rij;,ti,,'; entre BlnméIl:m.

Embora o mau temnro 7j
p Cl'....<:egull· em suas at''V'l\:Ill'lGS, Conielt.1.ria, CO!Of>]!wl. UH, l.!lU I

IrQj",í e FlorJanópoils

,'.
L

1
J'W re. an� encontrnitldo, em cada. catarinen- Cúfpietel. _ ,_ ';- A;H,�CIAH - ea:;ament.o lX·l0 Nizam de Hal-

te na t.arde d-e sábi>.(,-o. 6 ele S<,)- se um antigo \ia. c:u;a. e um IL<>-- I E t . I EI\1 nu. i\IFNAl. -- BoteI lIaletz rl{�l":>bád. Es';e diadema é d�-
iembro I!orrente mesmo assim 'd_ f t:ul d

• tI. r,I [iS pei.'l'�03;, 'l\t·' ('Dln:)('�-
I

- Rua 15 de Nov" 313 - F. 100:'

ti • 't .

. . . SI uo requen or e nD2sall 11'€cerrun J1,ot!lvam-� '" rlf'�t ·'.cuch o

I
EM rl'AJAI' - Mal'lo Machado montávelo e �s l..)€(j_uenss p-e-

r:-a ,,,.otl-:<,, o. cO<[U€ "II (Jl'é';I�- r<mn:ímSl Continuando, em bl·,'ve flf,'Ur.a.'1 ',la. polít.tc�· r.t'u�l
.

c

.. '

7 nl�a nt>1"('illo, Li.1Z, � - ]". 38;3
,

n,ente an\lmuado pela, Dlretor:3, alocução :falou-nos de Vitor M-.'- rd.o d- ,_ .'
111<) }� fiLORIANOPOLJ$ _- Cacl- çat'. de· que é composto podem,

,n.·Y Centro :Cat:u:!iHõIl..q{'_
,

1-
J " ,

"

:
" seu;,r l'es., "li"tadOS e 'llfa� pa

I
qu,:.Hotel - RUfi F'. Scr.midt, 53 ,"Cr tT�� .>�� �m ��r.�-.-o('(
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com as represent.n.ções d08 d�'- l'as. saras de televisão. Natura.lmcn- irangeira.
maL" Estados. (,levu'dtls -de-.;pesas, uchando, em

te,.o fato tem �do come_:>Iu':lo e Quando -empregado no

-crc'lo que os leitores terao nte-
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E' interessante, aliás. ohservar- ções ü'ansin.íssôras terres

se que a fotograf'a tt'!11 uma im- ires. Inau<turcp,-se receu

portância coou vez mais acen- , "'. '
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tuada ''_'lll yários '-'utro" set,rc3 tenlente, ' 1))::;:1 sudoeste da

das atividades humanas. além Inglaterra uma. nova cãd:eia

do ci:nl;�n,a e .da televJsão..Na
�n· de estações; com

< o, que a

�.ú.:,--trla.. ,POl' ex8m?�o. a. fotogt:a· rêde de navegação ext�l"
!la. veU1 'sendo utilizada. �Ul ns- deu�se O .' � ", ..�.!.-,1,.;:
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tema.s téeuiéos que facUl.la.n1 .' S ��V10S j,..J\J'JÇln .

. consid<lravelnlente os pl'oce;';;I}S a�o;ra aproxunar-se dire�

I iudustriais, �l'�l1S a êS<lcg úte, mente da. ,�s�a em' C:J1:lal.;.'
mas, !LS ffillqm'nas, podem sc. que�' condlçaD\ de tempo:
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Si Steve!lson e I'j'sel'hm-'e1'

quizérem que Heus discurso'_;; se

jam televiSionados por alguma

gastar mais dinhe;ro. E' em te-' das quatro grandes redes de

it\'isão.
-.

_

video ,terã.o que, pagar quasi 20

I
mH Cl:"'qzeirOs por m{nuto.' Cm

Nen�!11n (103 �oh ���idOs�:J_ 9(� discu!".5o de meia ho:-a custa.�·�3-
um Otçan'ênto 'def.m�ni-O paLa. a' v, qualquer cleles ma s de :n310

tevê, neste momento. E·nJtretan- milhão de cruze;ros.'
to, é fora de dÚVida que r:ecoI'-

redio ao novo meio de divul.ga- E llote, amigo leitor, que esse I
São em i'or'Jrul. cada vez l11al� preço "baixo" se l'efere api!rutS

mten;'>& ao chamaldo "tempo. livTe", lst�)

A balanç3., -dos ca.ncl:dalos "s- é, si �, ho!':� do discurso coinei

tá Djlais ou menos cquilibr'l.cla. clu: com o período em qilC a;�
Qualquer' deles poJe vence!'. já: rêdes di' video não pc&suem pro

que amhos- d'asfrutam' de m:<1'.te'S-' gramas comercialm2nÍ'<! puh-oc!.-

tionlave1 prestigie,'
I ,nado.�".

I;:.{,() destrói toda a !Il'....pa
g:1%tda russa relativa ao pI':.
rigo representado por aque
le rearmamento, e retira; u
ma das bases politicas da, a
CJ:i� da. esquerda trabalhista,
que se opiie a. esse esi'arç.o
dêfen."l.vo; em parte, porque
elt; pode ser eonsíderado co

mo um desaf'ío à Rllssla�
Ceossman não tem qualquez
simpatia pelo eomunísmo
ou pela dltadur'..l. sovíétlca,
E' o editor e preíaclaãor nO"
célebre volume "The gud
that failed", no qual alguns

, ex-comunlstas de reputação'
mundial, inclusive .snone e

Koestler, explicam porque
se tornaram antt-comunlstas

,..� ao ir.�iivjduo em casa,

.::1'0 e_qt;i descansando e. póc1e

IEntretanto. o cu·"fo d...1 tehwí

s't.O ê (} mais alto entre todo-:; OE

meios 'àe divulgação do' pensa
mento.

Viagens rápidas e seguras
SÓ no

EXPltESSO :A;"'DORINBA
BLUl\IENAU JOINVILE

Fundo de reserva .,

Fundado em 23

Capital in,tegralizado
Aumento de ,Capital' ..

_;_ l\tatru: ITA 'J A I'
de Fevereiro de 1935 '-

. ,- .'.

'rotal do não exi·givel .. .... . ...

apresent.a. entre

.\ '\SlNEM ES1'E

OlAHlfl

culase dos Estados Unidos. em

1�olaboração com a FeClerac[l{.
InternacIonal para a Educ·l

ção Visual, a questão da tu

berculose é tratada em ch,ta

lhe, s�ndo analisados a origem
da 'doença, sua propagr<ção e

Hã um motíYo para Esta

preferência contínuo há
mais de 17 anos. É que

os cigarros Confinental
•ao Feitos com fumos se·

lecionados que asseguram
um aroma agradável e

um iltlbor inconfundível.

ADIO-FU E
PARA O CONCERTO 00 SEU RADIO 80' A OFICINA

f::ilAND'F. SORTIMENTO EM V�"llULAS AMERICA.

NAS E EUROPE'AS.
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PEÇAS E ACESSORIOS. !tADIOS NO\"09

S.I:!:}l..VlÇO 1tAPHH) F'c:_)R PREÇO .MO'UICO

�UlJ, '1 de 8etembl'o• .; q. ti
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·P:QI1.:tos -q�e D,S $epCira .... Asce�Qao 'notável dos
com'

,
'. .

interessa a e,tep·-: á final de outubro jt:; (�l:�j _s�:;ã�.;,�;��\:tP::,

.

",. ,. .. .
,.

.

• . .

.' WalIy WiUitz (S.Gin,) - 7,S!), '.', '.',::" ; Soeiédade Ginástico :,�:.., "tán�'Q-se mais uma vez com S60m .(l\-Iaseulino) rn.; 3.0: Hanne lore Líndner
Domingo passado, em I quéia progressista cidade- aquela sua costumeira efí- ,.1.0 lugar: Jair 1'. dos Reis (CEDC) - B,C3m; 4.0: Maria

Joinvile, mais nove provas I Bons resultados fcram re- ciência, que o tOn1CU o va:" (c. Aí letico) - 2'11" 1;5; 2·0: Natalina Leite (CAC) - 7,21m.foram realizadas- -Quatro gístrados e dentre todos Ior mais positivo do espor- Trogildo Esteves (G.E.D.C.) - Salto Extensão (1Uasc.)
delas foram, vencidas ,pek, se sobressae o de Valdemar te-base catarínense, Jeder 2'11" 2\5; 3,0 lugar: Bertoldo l.o lugar: Rolando Puerchel
C:A. Catarmense,'duas pe- Thiago, nos 1.500 metros. Reinert, do Duque de ca·lda Silva (G.E.O.) - 2'17"; 4,0 LGin.) .. 6,31m.;·2.o: Curt
lo Olímpico, duas pelo Du- O atléta-anão fez 4je 24" xías, também conilrmou Ósní Moních (S. Palmeiras). Jueger (GEO) - 6,055rn.; .Ú>:
que 1fu Caxias e outra pela para esta distância, por- suas apresentações 1;luterilio;..! 1500m (MasculiuQ) . Geraldo Guimarães (CAC) -

res, pois bateu nos 100 me-] 1.0 lugar: Waldemar T. 5,93m.; 4.0: Francisco M.
tros, notável corrida, o grau Ide Souza (G.E,O.) 4'24". 2.0 Gonçalves (GEDe). - 4.49,5m·
de

.
Argemiro �iz::a:u. de, ;lugar; Ro,ul Diog� (c. _:\tleti. .��_�7� �Atlétíco, pçit" :lI)$.tgnlllCante 'col - 4':12" 1;5; 3'0: Joao Bu- CONTAGEIU:DE;,]lONTOS

diferença. Foi sem -Iúvída, : doU (G.E.D.C.) - 4'44" 2:5." Feminino: lo. Olímpico,
Uma das mais espetacula-] Salto Altura, (Masculino) com-52 pontos - 20. Atlético,
res provas do pr:ograma. í 1.0 lugar: Aroldo. J. M: {la: com 40 - :io. DUQl1e de é�
Ar:aiLdo Veiga destacou-se (Veiga (GEDC) - 1.63,5 m, 2.0; xías.scom 25 "'- 4.0 Ginástico

I
D'O salto em altura, pulando Nilton V. Ribeiro (C. Atletl- de Joinvilc, com 12 pontos.1,635m, enquanto S:·ileika co) - 1,53m; 3.0: Werner J. lVIascülinô: Ío .. Duque de
Lanterjung, a grande até": 'Kle:ln (GEO,l - L58m; 4.0: Caxül�, com 9:l - �o. Olímpita do Olímploo; deu outra Heinz Krehmke (S. Gin ), 1,5U" co, com Ii-{ � Atlético, com
vitória ao seu clube, tríun- Discl} (l\I�l,dino)

.

31 pontos _ elo. Caravana doIando no arremêsso do pê- 1.0 lugar: Erico Straetz Jr. Ar, com 32 - 50. Ginástico
W. (C.Atlt'üco) - 33,44m; 2.0: de Jolnvile, com 16 pontos,Faça-se aqUi .. \Jm.a refe- ,Edgar Anuseck (GEOi - 29,50 Total: la. Olímpico, comrencia toda especial ao, m.; 3,0: Lidio C,.Maehado iD. ·]37' pontü..'S .,__ 20. Atlético,Clube AHéÜeo Catarinen- E.D.e.), 26,n4 m.; 4.0: Hen- com 121 � 30 •. D. de Caxias
se, que, como já di,>s0m'cs, I'iIJUP Runge t8.P;ilmpjr:i�r - com: '11 ri '_:..' 4.... Caravrm� rl�I obteve quatro prãrnéíro In- 25,96m.; 5.0: Norberto R, Ar, ,'mn 32 . - :'0, Gínástíeo
gares, além de outros três

;Wf'nd:!�li('·-4..-.IS .. (?ln;J 24.51rn,!fÍ"_ J(!in,vilf-, '('6m"2fJ �_fio,segundo lugares. As pro- P,esu- (t>ernUHfiQ) !_J'almE,ras, corri 1íI pontos, .

vas de domingo passado, €'m
Joínvlle, ofereceram os se

guintes resultados: .

161} li (iUascuíil1G)
1.0 lugar: Jeder. �. R<õinert
(G.E.D.e.), 11" li5; 2.0; Ar-·
gemlro Plzznní (C, A.C.),
11" 2;5; 3.0: Aroldo Stroh
meyer (8. Palmeiras); 12"; 4.0
lugar: Marcos Krepski (G.E.
O.); 5.0: Norberto Schoen (S.

_ Gin.)·
'

100 ln (Femlníne)
1.0 lugar: Sonia Terez:inha

I GO�Ç�Ive.� (A. AtIetic�,\ 13"
e 4;5, 2.0, Ruth ;KrepskL (O.
E: O.),' 14" 115,; 3:í:l: Eltridés
Zendron (G.E.D.C:), 15", 1 ;5;

.,

'. Viagens entre FLORL.I\NO'POLIS· e RIO DE:- JANEiRO
Escalas intermediárias em� Itajaí e 'Sant{)s, semio neste úlfinlo apenas para

.

o movimento de passagei ros. .

.

PRO'XIMAS SAI'DAS:

de Fpólis de Uajai do RIO
12/outubro H/Outubro 19/0utubro
24/0utubro 26/0utubro 3110utubro
5/Novemb.ro 7/Novembro 12/N'ovembro
l7/Novembro 19/Novembro 24/Novembro
aO/Novembro' 2/Dezembr� '1J'f'1ezembro
12/Dezembro 14./Dezembro lu/Dezemhro. 20/Dezembl'O,

Para mais informações dlriJam-se aos agentes em:

Bhunenau� Joinville, S. Francisco: CAnLOS HOEPÓrE"SA. CÓl\I. IND.
!tajaí: Companhia Cgniére.io e Indústria .MALBURG•

FlorianópolIs: Emprêsa NacionaJ de :Navegação Hoepcke
llua Deodoro Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212.E' com inrusfarí'..6vel an' ,

do ,apenas,' enquanto os

sie<lade que' o :público es� companheitos de' Alvarcn-
portivo jlçlúlVilense':;uguar:" ga, embora estejam com mance.

..;.... ;.;_ �..

da o próximo domingo €S- ckds. pímtos . perdidos, tam- III II ..

E;Portivo, quando América e
bem vem mantendo sua Dr. Aires Gonçalves Otl'l r

.

s·pOCaxias, ás'dU'aS forças .má':' :invencibi}!idade, telldo em- _ ADVOGADO _ �
.

ximas' do a<;Ísociation' daqe:.- .,.
' '

&ealdeneiá e e$cl'ltó11.t:1� 'grandé
.

'Cidadé
'.

catàii.- poata.d:D :cornD:°dS�o. Ltui� {'
_ BLUMENAD _ DELXOU A PRESIDEN. mk, que vinha presidindo feít.o realizar hoje rigorQoo

,
' petarlO. ,a o (I ('ll USWB- aUA Bl'UftDce. iS _ F&ne: un elA DO m n tom ciestaque desde longo treino em conjuntú tüman-nen.'::e que e Joi!nvile. encer- tI'" ".ER�� O SR. AV-

S"
.

. .

rarão o tÚirno d-o campeo- mo que o ceI' ame vem {(iS·'
RELINO iU�VES tempo. em duvida uma ·do J:t

.

as pririleirns
.

pre-
. T'l"""'t"'nAn. "'snera sr, (Pj'" O ::rrande perdrt lJara o' gl'ê· :,CatH,'õees l)ara', O J·c'fr�:::j de do-nato de' 52,

,. �.ravando tun ;'-J":" "'"Y"" .�.t<. -. <! .' ,_ O notavel .uespol'ti.-;ta Au- ..
. �

, . .

l1t d f
.

d I
mio da Colonlnlla que teve- 'mingo. O tr'e-ülO que c::m-éliÓqué de g.,mcle' íjmpór_ l'es�. a. Q lnanCClTO esse

S E" I! U' ·R· '0 S' t r�lino Alv�s vem s? de des- em Aurelino Alves um :tou com a lJreseca de todoSi
_ tânCia par.a a � deciSáo, dQ ma�th seja·o maior de toda ."'.' ..

'

t
ligar em carater ll'revoga- 'dos seus maiores preside-n- los titulares,

'

transccrreuª -titulb.
. .' I a,��tória do futeból join-, B O A V 1ST A ! vel das ostesdo Iberê, grê-:- 'teso ,animado (; n1'8yimentado,= O onze de Antomnho e vll�R':;=. .

.

.

GEPI RESIDINDO :córresnO�1qeUqo aos de-sig-=. lider inVicto do. certame e ,-..,....-----�-...,.,..---��-----------.----------.----.....;-
RiU GASPAlt mios cl':J técnicc� bem como.i çonta cç::m .1Wl"ponto· perdi- O llqtavel futebülistv. 'a grande assistencía que

Gepi, centrQ médio titular OCOITCU ao estádio alvi
ida equipe do Tupi, vem verde pal'a lwesendar o

itransferir-se c!cm malas é primeiro ensaio da semana

!bagagem para Gaspar, pois' do Tupí.
'

.

'agçoca .

foi nomeado para ,JOGATtA EM lTAJA!
:ihl.oalhar Í10 Posto' Flsêàr .' ....

O (SERil:
:: idesta cidade, te�do já .lS- Segund3' fomós infor�a�

;sumido SeU noVo c�lrgo C()- dos 0, lbere jogará quinta�
_ imo " funcionário daqu<;la fe:ira à noite -ém Itajai co1f:-,
- ,r�parHGão publica Esta- tra, o Íamow· Icara.i, r�ali�

dual Fa�ando à reporta- Lando parÜdas:de basquete
'gem Gepi mo�i:rou·se bas- c voleibót fe:niÍnin:::i. Está
tanfe satisfeito em morar aSsim da paràben.s�,(li publi�
em Gaspar. co de Itajaí, pois Iberê e
NANICO E Icar3Í. estão . apt)>)s a pr9- ..

TREINARAM 'Pr�cionà��, sensacional noi-,'
. TpPI tida .·de. basquete e volei�

Para o seu primeiro com· ból·
.

promissa do ca:mpeonato Como vemos mesmo não
da L·B.F. que se iniciatii send? feliz no cam'Peonat�
.dôming.:)'- p:ró:ltooo a Tupí a turma dá Iberê lião.desa

:5 terá 'uni grande' adversário 'lumou c;o;ntmuando. em

SI nela fren!e, que é � Cados intenso movtlnento' ài: suas
r

=- :Renaux. E assim e, Que o seções eSpOrtivas.' Conti.
Viagens diárias entr� Blumenau'e Curitih�',' de 'domicílio à ,d�mícfi'�.: �\,fe-.neias: !l-Tupí vem. se preparando nue assim -Iberê� pÓis o per-.BLUl\lE:-lAU; - Rua 15 üe N{)vembro, lU �H.}t.el Uoletz} - Fone., líll}�!.

=-1 culdadtosaniénte para não der está dentro das ,conjec--CUR1Tlf:A: - Rua 15 ele Novembro 6�2 - fune 634.·
.

:: d:
,

•
," . "

•. . '�_"....;. ,
.

. .' . .' :::. ecepClOnar na sua. prrmef- turas.WJ espone, e o que,
,_

ACEI'IA"'l·SE VIAGE;-';S ESPECIAJS J>AR� Q'JALQUER p;Utn:· D ª ra apreSêi1iaçãQ, lendo Oi mrus í.n.teressa não é vel1,cer

rllllnmmUlllnUIlIUIUUlllUllfllflllltlililUllmllUllUllmnummmmmlHlUlIJ!ÍnmnunIl1nllm�lIlmmllir técnico'Osmar Pettermann e sim 6ompet.ir,

'1:!l...-",. ..

�.'"

:biplomadó pela FACULDADE NACIONAL'
, ':DE ;'MEDICINA, da Universidade do� BraBll...

'Rio de Janeiro
.

.

,-

.( Ex�in:ter.no efetivo do Serviro de Oto�fihola
rlngologia"do Pro:!'. Dr. Raul David'de San
san. Ex�assistente"da Clinica de Olhos Dr.

:Mol.lIa Brasil

.•

'

P,A,RA DIAGN�S'l:ICO E.1.'RATAl\:lEN1:O DA�'
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

5

-

-

-
....
-

,s� ';Motestiat'Df' 01HO& .-'OUIIDOS, . .

NARII e GAIGAMTA..
lII;.

�sté InStituto Especialisado está. M�lnUica·
.

: ménte 1\Iontado e Instalado com 1I':tnlils
,.

MOderna Aparelhagem. para tod'ô �
.

.
' Qualquer Tratamento da SI1�.

espeCialidade

Todo o .s�u Instrumentál foi Jtecentemente
AdqmridO' e Importado d;lc��1�4,.

Alenmnha e América 40�' '."
,

,� ,
'

'

Nort�.
' . .

--....._-
"

.'.

G A B I_N E T E D E R A I O X
.

, .

_.* ..�

APARELHO M.ODERNO SIEMENS :eAltA
lUAGNOSTICOS IrXCLU:8IVOS DE nOEN

çA.S DA CAREÇA.'
..

__
8•••_

Gabinefe�de fisioferapià·.
BISroll;I ELÉTRiCO (plll'.a

.

operações sem
'sIingué)

.

INntÂ�\T�M�tHO '

� .AmtÓSOl.'{A'Pái'.elhb Úl�
.

glei pari .nel,Julliaç� no tr.ata��ªi� � .stnll�
.

,
. slntes s.�m �pt!r..a:ção). Electl'ocoagulaçio.

,'" Dlàfa1itJàcPPia lOm. .
'

.

'"{_'"_''''';'''

•
� � .... "

•
":-� ,.:'.:'� �.<I ""

·t rlnaR e

BlurnQnau�'
Ilhéos _-

Vários craks. dI Carlos
RenaoxJtDO «Estaleiro »
Estão de "cabeca incha- eficientes cuidados médí

da" C'5 dirigentes � respon- cos em Curitiba. Agorasáveis técnicos pela equipe cs problemas são Otavio e
de profissionais do Clube Petrusky. O insider direi
Atlético. Carlos .. Renaux.. to está. sentindo' . uma dis
Para domingo próXilllc, :'Ü$ tenção muscular.' enquantotricolores tem

-

sério corri:' (I ponteiro se ressente da
promisso , em Gaspar, f'ren- quele foul que lhe' fez Ju.
te ao 'l'upí, sendo que a ea, no, Torneio Ini�io.

contra-se contundída.
Com:;> dissemos úa edicão

de ôni€l11, Pil::::lo e Bolol'i:ini
�stão fora de cogitações
pois terão que descansar
ll-iais algum tempo, embora
já tenham se submetido a

Caso es�

.

.

((EIRU· HOErCKE);-!
'CONfORTO - SEGURAN(A

. .

I D A ·V O L T A
de santos
.20 ;Qutubro".

l.0 lNovembr,o

13/Nov�mbro .

25/Novenibro
B/DezeD;lbro .
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(j�U'M o VêRDADtlRO CORPO
E

.

SANGUE DE JESUS CRISTO

nacional de

clfíação com a .Fral1(_'a em 1'H-

RIO; 25 CVlerid.) _ Foi cou-I
oito anos - Aire.s, agora, tem

firmada a infonnac::ão éi l'l'spe:· .
um pouco mais que trinta e

t? dos �dícionais ao Iuncioua- cinco anos de idade - deixou

11Sn:�' .s,�g�.'"!do �ontcs uutori- sua tqrra natal c emhrenhou-
zada", as d. SCllSSOC., travar-se:· .

. �o���1:�!�,��f!t:r�::�:: J ;:�;:��:f��:�:;::::�!:; I u·III POUCO �e' �1'stO""la soA�re 1Vila'�a-odlClOnals, flcando, porem. !lEI-I S"<> 1 .
.----

ra Diltra oportunidade a fixa- I
llC�( e que Alres, parece

.

ção dos critérios. A segunda I que seguindo aquele conse1h0 ...:. : ..
rejeita a fixaç-ão dos referidos I biblico de que "não é bom ((,ola.b()1-'-l�'(LO da _4.éro�Clllbe cl",BlumewLn)

.

critériEn<;; �ef.'omendados até. a-I que o hom�m esteja só", dei- - JHITOLOGIA,DO VôO --- fido sim'lar ;) aterrar cor.l

gora. fmalmentc,. � tel:C€lra, XOll-se cair pela beleza de u- Sempre, des:ie (l.U:; o homf>m· gua e QSi<OS quebrados.
manda pagar os adlclonals so- i ... . prehiE;torico hab:ta"� uma. A 't

- -

d

mente um ano dCDOis de con. í
ma mdw-smha da tnbu dos

,�ca- granaçao ·r•.'.o evia

. cedidos �)ara o ·efeito orca- j Kalapalos _ Diacui ou, se-
v('t.n.a era obrigado a perseg'uir conquistà..t3! por tais métodos

m' t
.

.

I
a caçu para H�U a.llm.'nto. OI! �er dime.ntares.

.

I.:n ano. gUlldo os usos do seu dialéto per:leguido por ela, ele '30!'hl.i\":'.

� pode �cr chamada pelos nOA voar. Ele tenl c:1ns�.do o espiri· Atr�vl�i-J dr' lfY r:;ha .Jr,.:.� '�f::clll()�

jlmcs.
J)n;sicais de Aiuti c Ka- to e c.:1"tigLC.:o (} corpo em :>te.:'

.- homem tem progredj :l<}. O �l"

naoJa. .

lados futeís para imitar G. agui::. .,. '�m, :.··h 'mio '.e no �.lt.:l

no ar. �.
unl pieo c{·b!·r� 'l d:o n;",·c t� d{;...'-'"e

Nas "úrül:-' Ü\f','R da. hi8tor·'1 I :H.Pc!O deg�i.'r ('"UI ,,,-pi,le,; a.�e ,

Faz quatro anos que Aires "emCl-'-lo subindo .'r:. :.1.1TOres. c' f
'",!e e!l\ h"iõ:o est::w:l habituado

iniciou o romance COi11 aquela r... h;-.u" ,tU, t.' (;;(:1<) de 'p�'ecipi- a. sc·ntnr .....,,� numa (':"I�a ,.18 1.!"VO

índia form,osa. Conheceram-se c.iog. pon; es lê c"'sas e (te,'t:l� a.', .: e escorreg�r a,te o seu d ��

lUT'U;; l1I"ecipitar-�e no c· �l[!.Ç"
tJ.UO ou, deseJando dc..,>cer pela.

sem nada. :rara atenuar a tt:'.o er.!:!osta. aha :xo, num h'onco �8'

t",,[' Ula papal;a.ln mo-;llfic3.do. V':- c:J.vu.do, at'ra,-a.-se pelOS rál)itlos

ra.qued:l. ou qualquer outro. arti� duma tW'bulenta corr:on(esa. De-

________________________.;_. Rejando atravessa.r a larga ex-

tensão de um planalto. suhjuga
va ooís e cava!O'il e Usava-os co

mo os meios mui9 rápidos dó'

tl·aru;r.>Orles. !Hll.i"l t:l.1J,:·(\, " 110'
mem clvilizado, escanchndo um

par de l'i}'i::.s, locomovla-«;, 1,i'I,�,·
I"Etrll.d&'i por m(\io .11'\ um "'1�'f,
nho m_I;Cii.nko.

A Bíblia Sagrada ensina que Jesus afirmou solenemente
ser a Sua Sagrada Eucúrisiia muito SUPERIOR ao alimento
milagroso ·(cf. São ·,Todo. 6-11 a 13> e ao maná ( af- Exodo, lô�

15). Eis, efetivamente, as Palavras Sagradas de Cristo, tal co
mo São João nó-Ias trunsmtte, no capitulo 6.° Ue seu Evange- nos I) sr, Luiz Migliora, ]1re
lho: (v. 26-27). "Respondeu-Ines Jesus c disse: EA1 VERDA- sídente : dI) Sfndteato dos
DE, EM VERDADE VOS DIGO, ÇlUE VO'S ME PROCURAIS
NAO PORQUE VlSTES MILAGRES; MAS PORQtm CÜI\imS. Bâu(�OS. Não se justifica .a

TES DOS PAES E FICASTES SACIADOS. TR1\BALIIAI NAO eonvoeação dos bancários :e
PELA COMIDA QUE PERECE, MAS PELA QUE DURA ATE' ,banqueiros em Lodo o país
'A VIDA ETERNA. QUE O I<'ILHO DO HOl\fEiU VOS DARA'... para discutir (lo assunto qae

I

Versos. 31-32: "Nossos !)ais comeram o maná do deserto, co

mo está escr-ita: Ele lhe;-t deu a comer O, pão do'Céu. E .Jesus
tem caracter estritam:ente

lhes respcndeu: Em verdade, em verdade vos digo que não :regional. Como !Wderia. eu

foi Moisés quem vos deu o !lão do céu. lVIAS MEU PAI VOS debater eom um emprega-
DARA' O VERDADEIRO PÃO DO CE'Ü". do mineiro ou gaúcho- as

E' claro que, se Ui Sagrada Eucaristia fosse somente pão e
.' ••·'Iclasl·... Pais� Ivínho, 'e não o Verdadclro Corno e Sangue de Cristo estas

condtçêes de vida de sua
.

'. .. •. ..�

�ti�r��i��e�,��)�S����s ��e :er;l�tr���l��;Ui���I�,l��g��c'��tts re��!;:uro que as autorida Pela segOunda 'vez choveu s·angue'VIVO, QUE E' ° CAMINHO, A VERD.ADE E A VIDA! Como ldheO� rd:coành:Iineisc:er'�� daO ;Tr.. oapboar� .' fj ,
-.

.

...
�

ss sombras da noite-se desfazem ránidamente ao raiar do sol
" " ão .... _

" \

�!���':�����l�i����ê�J:���n�:i��� c����a �v��n��J;;e�a �:���i�� �._da_de _da �un1_ãO._.Aua_li,_- ISO'bre a cl·dade p II&sta de Camp···&IDas'.I?outrlfla. Ao caro leitor aconselhamos, entre outros ótimos - -

livros a venda nas boas livrarias católicas. a PEQUENA TEO- Unl2.ft fAl>OROIn .j, I.
_ .___

.

.,
•

L<?91A DOCl\lA"rlCA, de Dom Láo Rndloff, BSE. _ "CTS- .v "'lo> W__ _-

ASP- C'C 54H;, Rio"
•

,
' si .. f RIO, 25 O!deridlon:::l) - A-I do Serviço de Metecrolo jia, en !

___ i palSes H a;;Ulopl nuncíou-se que tõm Campinas I
genheíro �ires Ferrito, de·ela-; D? Tté. .1;'��Lll·E .

E
Iii

'd· ã I
· houve uma "chuva de San- rcu o seguinte: . RIO. ZU l Mcr+dlonal) - F01

m viagem.,.. 8·- Incurporaç O'. Ocufental guc", o fato nso é inédito no

I
"Efetivamente, as chamadas f;i'C!'O em São' Paulo um oficial

..

Brasil. Registrou-se mais uma "chuvas de sangue" já são co- ) elo .Exercito que procurava ven

STILASBURGO, 25 (UP) _, vez o fenômeno. Ouvido ares nhecídas entre nós. Poderemos der dezenas de automovels. no

chegou O petrolel-ro G
ii ,_A,. Assembléia Consultiva do pei-to o diretor em exercício

leXPlicá-Ias, meteOI.'ologicamen-1
valor de cerca de dois milhões

.II O az\.\. Conselho. da Europa deverá
----- te, como consequência das lá- t de cruzeiros. O rival do "Fe,

'\ I " I VOt..'lT, hoje à tarde, a propos- SEM A ti A D O =. conduzidas por ventos su- f lipeto" achava-se uniformiza-

i ta que visa formar uma união
.

I periores, por correntes pode- I do e chama-se Newton Cas-

! eeo[lôm�ca dos países da Eu- E. ( O ti O M 1ST A r�sas, como as que há poucos' iro"

RIO, 25 (Mc'ddioual) - O um carregamento de óleo para ir�pa acidental, nas suas coto- .
t1;l.as procederam do sul. .�s I

NAO DEIXOU O SIto SA-

maior !N,iro[f:iro da Arueríca 11 Argentina, fazendo o frete·lnms e no in'�rio britânico. RIO, 25 C'ylerdkj!'/J,l) _- .:'-Ia. lava� .vodem ser lev.udns a dis- IVlUE'L DUARTE AS FI-

do Sul, " "Go iaz", chegou ao inicial de 290 mil dólares O E'·.sa prop-;sLu exorta todos os Faculdude de EcOnbml::1j e Ftr.a.n� tancías eonsíderáveíã" LEmAS DO PTB

�io de J�,r�{'íl"? em vi:'igeln .de "Goiaz" provisoriamente' 'est� nwmbros do. cO�'.>:elh? da

EU-l��::';)
ti·rá l,u�!", b1jP o: t�.rde, mds REUNlliO DOS REI"A- I· RIO 2" (M

..

ln(',"'rpora;:-i.o a :frllta d� naviO;';. fretado a lima companhia f". ropa a cOütnhuil'€m para um <lma ff;".'io.O l:omemoratrv:1. Ib. Se- TORES DO PROJE'I'O _ .. '.t ;Jd X er1d!On�l) A

tanques b,asileiros. Com date! . _

! n,)"'Vo baneo eu.roT)f'u. u s<.=:r for. r1':l.T].!J. do 'Ef'.OníJ.mi..:.ta d{l 1;'52. fl.{) }I�STATUTO propfJs! () os, rumorp", de que

.

mil e qulnhl'uÜl!" Tom:-ladà.:: tr�n�p:r:i, i" t�o l?gü fiq�l"l.n ITHH.10 com () ol;Jetlvo de .dF-

I-
8&rá OT;� �()·r ofki3.l o dr. RIO, 25 I.Meridionalj .-- Foi I '. ;''- . .Jar�,:.l' D.1;1arte ,havia

de desloc.\Du:nto e 18 mil e; i,r"nL�::'<: :s. re-fm_âr1.a� .brasllc: - senvolver a produção de nw- CQrddco da. Cor,ta. e Silva, ,<,ue transferida pal'a aproxima se- ������dO, o P 1,E, . �lVlIlg!l's� �a-

500 toneladas de capacidade, i as, pa_sú,�á �

a CunaUZlr p�tr(J., tenas primas nos t..rrltorim: t'al.u-á: sobre a Imr.orts.n.da da!! ·gunda-f.:-íra ã. reunião dos re- . ,,-;,C. 1, dt! far�da�t.I:t(}. NOUCla-
o "Goiaz': � o ante-penúltimo I i:o e::�luslv ...mE'IÜt' para ah:l!"- 'ultra-marinos; f>specialrnente p�sq1Li'Sas. f'cor.ôm:c.as ;)8f� lati.1r,f's d.o projeto do estatut.o ·I�;· .�Ile o SI. �iinfllél Dll:lrte.
de uma :'Iene dt' 22 oetroleIros!

cê-w.,. ·Afr1ca. '
_' de:1tenvo}-;; ntento d.a pl"Úduç:ao. dos fU.lleionárk.s públic'os 1'011-

pe
.. 3dS, :rjenunCl_ou aos cargos

_
_,

.
' , . .

' parti ru, os (.llle ('.
.

encomendados pelo governo do j

O
III

. ,

•

-:
'. - <"oeada pejo líder' da maioria. �.' 'd" .,. xereta no

��=:���:;�� .���!u:n;1 epOls de emlrenh ..se nas sélvas ���,�::L��'����;:t.i:l;
p"w u.

�á�fi1t�:::i�:�0�1�}�I:��ri I�cabo'use a p'a'
,

I·X'oD!8o·d·O" '.

'p''e''Ia .'11110'·:d·llI:a ·���:�f����{:lf���:rai;r�!r� II
_

.

� B '. U' quan.tum das grahflcaçoe;; e a-

\'1 .• F:raqueza em geral t •
• ..:.. .., '.'

. ,
.

dicionai.3. . I
j. \' 11\'110 CREOSO'l'ADO 11

E agora o SerYl�!O .de Proteça.o, aos InMos nega.-se:
.

â.' permitir Seu·
.

c a s a Ul oe n t 1)' I'
1:!!1l.vEIRA RIO ?5 (!\if(erj·dI·onal)· ·0" . .

'IIAVERA' 'M:ISSAS A'
,- .L fitas americanas.· Sucede 'que . jorriais todo o seu drama, to�

.

TARDE NAS IGREJAS Iuruguainense Aires Saldanha Aires, agora. quiz regúlàrizar. do o seu amor e. mais ainda, DO RIO

funcionário da Fundação Brà� á siti.J.aç:.ão,· isto é, casar; com ' tod� o peso da' sua'·consciên- RIO, 25 (Meridional) - In-Isil ·Central, está vivendo um Diaeúi e d S�rviço de' Prote- da, "pa� reparar' o mal que
forma o "Tribuna de Impren

grande drama.· Com vintee'
sa" que em 10· igrejas do Rio

'ção aos índios negou-lhe per- fez na melhor.· das intensões". de .Janeiro haverá missas à
missão. .: Assim, o uruguainerise· irá ba- tarde, aos domingos, de acor

Aires, então, veio .vara .

o
.

ter .às portas da Justiça e es-
do com a autorização que a-

R'
.,. cabam de receber da Santa

10 de Janeiro e contou nos: tá "esper:UfÇoso" :.. . Sé. Dentro de poucos dias será
posto em vigor o ·novo hora··
rio, podendo as pessoas nue

desejem comunga-r, aUmentar
se até trc'3 horas antes da co-

I'munhão c, em caso de alimen
·to ltquido, uma l-ora antes. IAs missas serão celebradas até
às 18 horas. Ill1a"

��l.· REESTRUTURAÇÃO li. GERAL DO P. 1. B.
l

ILT
5 T

Nao estão IS �alári8S �ispostos)!acDitlr
a l'Iulizalao �a·· mesa,redonda

I
reSlmndeu-nos:

I

"Nã() acredito. U, acôrdo
com.o Rio Grande do Sul,
já assinado. rompeu o senti

do nacional da campanha .

Isso prova que os' bancários
em geralnão semostram dis

postos a. recorrer às meüídas
extremas. O que está 'acon

tecendo é o resultado ela in

filtração de elementos co

nhc.cidos que desejam ape-

I AÇR ar o

RIO, 25 OUeridional) ':- zando a. situaçãg, el,ti que se

acha o aumento, a.crese:en-De forma alguma aceitarei
a re:llização da mesa �edon
da nacional, pLeiteada ��

los bancários - declarou-

tour ", .

,

"1\ questão esta �ra.tíca
. mente CIn _!)Outo morto e a

presenta menos unta co.n.t·ra
proposta que os bancáríos
recusaram. AgGra nos resta

ag�uard.ar os aeonteclmentos.
Ou eles reeüam, .. aceitando
as bases. que sugerinios,' ou
seri ;.inevitável O tl��i().
Sobre a propalada 'gféve, nas estabelecer confusão.

-- -----------
. __ ....:. -�'-- -�..----.--_;..--- --- ---

dok (segundo sucessor normal

ele Sidly Lamine) e seu filho

Slimane, atualmente em Pa

ris, de serem os autores".

ESTUDOS SOBRE OS

PROBIJEIUAS DE DE�E'

mar.

lerá jnlu a boje ã-seu}õia
El�e MascarooMs �B Morais
á�'feri�:Uí:ma!) :_ Fi· . de Juri, dona Elbe M: �earc-

VISJA-Sf
Serão discutidas
emend�s do

três
aumenta

Com Os ArtIgos

Casa "A CAPITAL" . Tempe$tade de granizo',
I d�$���!" T!!�,�r��,�
25 (M"ridiollial) - Viok nia. tem
pestade de granizo des bou n'a..

localidade ',�ell()minada
.

Fresca, llevac:,tando c 1ulO'età
mente vál ;HS propt'ÍE!!dat", �,4 ma

tandc'
_ ceiaçõ2s, derrulx _,do ea

::;'";"3 e' deST1"U';!ldo a� lavo�-"h�. _<\s

lj(:dl'as
'

...:0 g-él0 ca.íd:J$ l� .·�'a\"aln

,em média um qu·lo. Os !'1Jl'UtlO-

Ires.,
se ahrigaram debaixo .--te

U1CSflS, .('z"nas P. outros t'lúve:·:i.
Até as mata'" da züna '.�'r:'ida

_.ficaram 1·'riam(nt2 dani; c�;HI::H.

Noticias de'Gaspar
GRANDIOSO BAILE

DOS CASADOS

Rio, 2i, I.Meridional! ._, [';'1.'1-
se inststenteúlente na 1 er -:::-f'� r� \.1- I

,'ação' gel'al do Pl'n yiSRt.rJJ o

j'ortalecimento 'da l'0lit;c'L �ln(E
cali".ta .. T.rata-se da criu(::i!" ]1.,

;.;eio do }J:irtido d· um .; .. , .':\1",
shldicar', objflU·.·,{·:,n·_lo tl�1.;' 'iO

�iild:catos força polític·.� .'t·:1 iy-,

SeD1pre
. >Dovl,dades

ArtIgos de .I.perio
�

QUALIDA�E

Brusque

rinei in de
conceitu da

G:::Rpn.l· I DI) ('(JITfSpond"nt e'
- Os c[li-�'ldo ...; de llOSGa cid l...;,c
<'IS <leliciarão sálwdo pl"ó:�í Ji(l.
com um !:�tuJ}endo b:iÍlt", (J["g'llli
:w.dq e';1l�ci<1.1mentc.
Nun(';'. 11m b:1Íl.'. {(,·"tn tl"1.t1!"·

o
.

d'7n, h t! n� raro a q li i rll.!":-;- •• li

Jlcri:ou tanto illh�n'<'se CO,,,,) <) tk fqUI' O filIaf'r���,��r,'!��t',���:�.:I:��:�Ü �·;:�I .:; ;;�.�,'c, .

"

de n.")'sfXI, r.:t}Wjl:,
O r(·{'.rdo lmil,' �;Há ;ll,r1!h8!1· Imdo pela (:·xeeit'ntll orqüest"Il

.'

'"'l'".r.ajnl\"" ti" Hhllllen'Lll 'jH>'

I um enaupor Sl S{, Jft '�'-cn·;.ti!.I"" U':l�L 'l' J ;1-
.

F()[ m..
' n.o :�v€nt.ilib. !l mú,qui·

T ,. '" .

\:&'0. O sr. A\·n ün ,\!('h.i1UJ.l'a. jUl:' .

nu. I). voa.por e1 com el.'" o b:, 1','0
_

'Ç\ .}".ltlget·, Vlrgm:.a. OClden}.al,

tumen.te enUl O" deUW.i.:1 illIõur- .. , .. , .

'.. t'"
vapor e 3. locomotlva, t�!,:a-112". (UP) -- Os c�e:cs �o .Pn,·ti-

zaÓ01'es d€,t�. 'ólim;J noitada
J,,·.J'l·,."U· e t'tn 22 do COrT�'ílte, () sr, Frederico Fr.schknt'cht }Xl.> ram o homem c�p.az de vla.Jar do H�puhllc:>rto cst,1O Jubllantes

1Ja.n.,.:mte. vem tr�ha.ih[!:ndo r-.ti� UlJ:'�. ::"U!Ji:ío do Ci.rcuio de 0["'.1 r3. presidf,nie, o !ir. Acris o Cos- com m�jol' velocidade ·::>.!ndõ'.. As I com o desfech� 'da. cri;;e poliU

vamente para que u mC:'Otlla. se :J..'l!OOllloc' de �!um.:nau, com ,y ta. para soorztário e o ';'1'. AFi"!- raças civillza.das por tv\lo () :
cu. sem precedentes na histot:!a

revist2.
.

de o,mpla �eag,.',ª,"
[1111 de 'reorgamZãr !l. 2Qc:,êju.l.l.e, do ICSe;.;.tner p:u:s. tesoureiro. 'llumlo ti",m e.stado liga,:lns no' r. ,rtc n.m:J"icnu� que 'i!nvolveu

______�__ .
,_

..1orll'.3.r pl.:int3.s entl'f': os �c Og N�\ me�m:'. OC�qt�o, forara desejo de conseguir tl'aI:.�},ortf!. �(,u C'..and!da.to Hobert Níxon. A-

pr(,svnU's f': tn-.tnI' da .':�po,;içâCJ Süi .... ,..d"". diver,.;us L. .Tohngr.a- rápido a po.ntos distantes, cet'loil! r Troa.m eles <.tua a chapa E;se-

'1ue Sr-Tlt r<·alizad� em novemhro Hl.", L. Pu PllI'al :;.'l e ,"' :_;(""Os de de que h;to fac:lItar'a. aH comu- nhower-Nixon emergiu desse in-

. pró,jmo. \'ita.f1l1r i';!;�;,lf) todo:; Gil pr,,""'u' niez.çõcs e o c<JIJ:'.E.alo pe5-'1<O:J.l. Lo- 'cidcnt-a 1)1Ais forte do qUê !1U11.-

J :>fessa 1',,:"1"1;;;:0 foi el"it:;. nOV1J -e; muli.) Ul.liilf·'l'.')�1. ;;0 depoIs do lll}€rielçoumento ta. i � ImSi";
.liret.uds. do;; orqui,iófiloc., ';'l .... io A texpo,,·,.:1'L.O (le r,7Ver.1hro ..)sls iI) moto!' elétrIco �·9::.receu o cor-

____ ....., ...... __ -.. ..... � ,('.n:Jt. c!'t uda'l... TI"la !1.l",-:i dire- ro elétrico como maIs um tf":hu-

tori'L e í"ur'?C5il.W"".' ... "en'. br· - to ao gênio humano. )
lliarlte como as. ant,·rim·.)'!. Eventualmente ·Vt"U � •... , 'r

.

tA próximn. 1 êuniã.o que �er· gasolina e com elF: _.- ,_

-

--

din. ü de outubro próximo, ir' -e.paz. 'd� maior vc·loc·'i ". :;." i

narear ú dia �erio da cxpO.sjç-ãQ é de s'ltrpree-.nd(.,T' q1.le no��

e ..ai naver sortdo de n,,"8J ÕOi! Un'idos - <!>�!.�['

pl:J.nta.'l e. artlgof' parll. trat.!J.rrwn progreS"Ststas u. n: .... '.-", . '.'�'

to 'ue o�quíd"as.
cidns - a' m.ani.u. de ye'-;:l{!!l:"'"

A sociedade, c<mfonne eeu: quebrou todas as cu,:loia,; e

homenl voou no a�'po.ço com u

má«tuina.. Voar não é meram"I1:'

uma. concepção de tempos r:'-'

t�er.nos: mitotogi!l., lenda., mod�r·

r'lI. su.gll.. escritores e poetas d'

todas aJ'J nações contam· nos I'
'

..

los voadores, tapetes. mágicO,·
.rias dp. deuSt;S \�O�nO!�es; - cava-

descrevCll1 hon"!.ens con1 a-. {,

Conforme pn�"alll 08 rompe','
inerte desejo de vÓ�.r awnent"

dando�nos muitas adas relativas

aos \lietalhés de sUposta!3 n.Ve.'LU·

ras verdade:.ras \!l.r reino do

.,
passaros por sêres de na,tu.·o;<

. sobrehuma"a A exl�tencb <les

tu.s lendas de vôo tc.·rna. êxcep
cionslmente difl('.!l para o ,�,tu

: dIlAte de tlOje (lIsttn:;;ulr �dre

I'
f'xpariên.c'as reai9 e as mu;ta.�
fa.uta.'5i.a.s cr:a.d.a.5 pela pzna. de
poetas 'i'onnadorea. (COlltinúa na

edt<;1io de domlngo).

gostaram-se e amaram:-se,
igualzinho às coisas civiliza

das, ou n1:1í5 propriamente, às

em

3 n1e�rno n parbc:naP'Qn 'lO 1·1.1"

der. Diz-:!e que i;;to '!m" c/,
.

f

Jl.:i.rUdo a condições de rm[··'),'tt:l,

v&ntajosa.mN'.l;;, '} popu,i,; 111) a'

\:lemarlsta,
'

Mais forte do que nunca

a' chapa Eisenhower ..
Hixon

PROVIDENCIAS IMEDIAT.'\. Sr EVITARAM QUE O SINISTRO T01\-lASSI�
ÇÕES DE VULTO - - - -

Bruc;qll:; iDo COl'rei<p:mdente
Wilsoll Sanwi;) - Transeunte..

que se locomoviam 1,c],J .'Ix. Con
sul C. Rf"tl8.ux.. nl:l.!';; ou l11t.:nos

pclas 10,30 hOl":t!o'. ih ma r,l1ã de

hoje, dia 2·1, fO"a1ll atraúios ne-

10'3 gritos úe 11 [}elüs q lIl; 1"JI"[,_m
do inte.t'iü1" fi a fi1 i, I ii!),

hNair", ·:}specjal ..7..3:�a

do calçados, cm cujos
I )mperan1 inadvertidanlente anlea

�ml(}rns <:h'lmas. Um fug:l.r"il'o

tÍr..;-a.do 1111n1n. das depO!ldcn "ta!'
{;unli.:;uu ú lo.;::., deu origem às

chamas, que, toda\,'a, n,io ,,_, in.,

t;irarn niáio.res proporq·3:;".::;! :!l�a

[;:1S à intervenção opo-rtuna 'de

po-pulares.. que com baldes dl

agua, (;lll poucos ,;egundos ('un·

�.egllil'am extingui-las.
Não fOf'".,sem as rápidw3 �)rov!·

déncias, tomad?s .cm bõ!! < hora,

N:!.ari:unos lUlTI�nt::!.nrlo óutt·o

l'ontecimento infausto. i1p.sta t;j-SEGUROS!
BOAVISTA!

1NDUSTRIAS TEXTlS lOU� ..
'lEIRO ..BAUER E SUAS;·
NOVAS INSTAlACõES

,

Heunl�as provas snficientes para
processar o Ii�er wal�isla Nahas
CAIBO, 23 (UP) - Cont;núa .. 'lban�'onar as ativ'd<l,des ')')11-

fCT".�;llldndQ a luta. eutre o go· � ra". ESSe procesSQ s.;:ria bd"sea
vérno õo general Nagilib e o iJO' do em abuso dOI podeI dura.nte o

dqroso pa.rtido 'V'afd. O jornal :rovêrno waidista, bem como '!o

lrideper..:le.nb "AI Ahram", a.logJ ore um rmpré"tlmo de llinllelros

hoje que o governo reuniu 1,;'0- I ·,·c, ..e; "ue l'hll3S. na qualidn
vas suficientes para inicial.' pt'o· I .. , ,te vrí:ll"íro �tinistrQ, t,�rh

C"'ilBO contra o chefe do partido, feito ao rei Farouk para as suas

1liusta.fa Nahus, quo se recm,oll I ,tegociatas part.cularGS',
-

.

mO'.5 ir.,fcrmados. t:.onta cq.m ma

de trinta l'ócio�, todos adiantn.dos
cultores de orquídeas e €'"tU-jl·
EOS de bol.:lnica especializada.
Uma socicila.d·i) que merece

intcreS'3e . do povo e do governo,.
à. qual of"re<"ul'-'" tono v nOE�

.

ápõio.

I.cerveja ··preferida pelos caiarinenses
Malle, tD�ulo � ..Fermento �Dieetona�us

(Do· Co·rr('$11. 'WIIJSON SA......TOS)
.

Erüsque - 240 - Dentro iie,
110 máxitno. d-oi.s meses, PS ln
.:ústrias Texti� Li>ureíro Bauer,
��::tarã(> as�::rn.1ando n1�_d� um.

maréo d2 notav01 p!'ogres'·o, ins

talando-se cru seu novo e n.irp'Q
çréd'o, sito h ehama'la Rua'·.'-.,
,. "' isto. foi ple'1f'mente confir

mado jJf>lo SêU diretor-geral.. :""

"'rJ1�ival Paes Loureiro, cuia tli1-·

míni'3tração à testa de �fu; im

portant-ê esta.belecimento text;].
.

h,ffi se cor.;titu'do

BUOS E DEMAIS

IffcçDU DO

COURaCiBfUIDO.

CotvejariaCafaj�inense S..1f.

loinvilfe
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