
II Yalor!�HAI�!.���_�
i l!.BGIFfí..:!, S di! setemrn-o -- ",;U" !Á.:! ii t�l'rn que o viu na...::;t'e!· gEl

St' .o'\.nlt-r:c.o é uma chama que' rns.ntt e,;th. tr:H.1O o \H:1., POI- [I' �.,s

.lr,1(·. nlilnentad:l :_le1n.Q sucos �:::-: purns. d.� inê.:tl�;VO{O nnH/!- r,..:. r
�!.r:,,�i;.;t,t):> Ui..) 1f:;;:pirllrL .:\_c errcuns- .eh'1�
l.'1.U'i"_:iU:i exter4Gl·�r. {ii uarn ;.:n1,j'e Nt:ldtuni dn }tÚ;; Ü�lH �l ['nn:�l'�'"

:l:. sua pE.F�::;onnHün.J.t! ruutto ruais encía da. vida. ir!Íg"iê:l fi;) �,. 'I a ..

fOl-tEmente do que temo� ltté:a., tiejo quanto eI", Shbe i}' cue '�

Ele é, por Isso mesmo, um ho- nossa natureza. do i'!;rtâN 111 de
mcm polít.ico nato, Sua f;d,�l'"Ja' 'nald:rasta, quando es.'êl.s�éia o in-

vemo, Não ignora o que a fuga,
das asuas no cêu slgl1.ificn. conto
an'iauidamento do cabedal eer

ü.nêjo, menos de pro5j)cdú.a·10
do que 'de 'alemelltares CO:ll'l'Çi'iê;>
:le sobreviver. A seca importa 1111

M!�3.ção da. nossa <J�jstell�;a fisi
("A'1� paz o homem Incompnt.ivel
pat'3 agir no meio que o cerca

porque é o: proprtn vida t1ttl' .:la;

d�.5crtoua
Como snstentar a vont.:h!e de

", ,:('1', 1d:eniro de um a tnlli(>llt�

que a não :1 firma: :,0 (:tllltrfLt'io

t r:l'ga, pob; que da, eng.mdra. o

r,f'�."inl.ismo e o d'i:'sânimn n:'l :11,

ó!1!1. dos norn cns?
No t'C-!1LI'O dni; nossas 1'\'"OCU

paç6ê3 vltais úx's!,' a iotb 1\10'
monto a. dúvida acol'f'a, dos fruo
tos do trabalho que estamos pro
,,�uzindo ou que \"C,n10"; produzir,
Deve haver- um ü""Espero 'nstin
tívo em todos o;;. "ol','lções, I) que
..-ai se.!." de nós? Que nnSI,é'l'lOS
encerra, cada dia que promete
amanhecer, para o hourorn que
planta, para o homem quo mou

rc·�n. para. o homem que espera
tlfj r.rmamonto a concessão do
'lua contínuídade 113, terr'a;' Por
mais que a vida 'lê tenha habl
tundo a sofre!', por menoa '11H? i'�

)!l. espere da pobreza. das forçu.s
crladorns da natureza) ela ê em

si tão maravilhosa, que o guit'
q.le ii anima. quo o condute qu .....

I n encoraja. se torna o il""·,,l r

; dn. mensagem divina mandada

i !titude de vilaliz8Cãti

I democrática de'

I mo 'i��!e��i��!�� nr�J13<'

I eut.lu vívamente na ímprer:;'" ca

rio .a, a can üdaturu do :U', Bor
ba ao govern» de Pernambuco,
lu:bra,:::Hio a uuantmídada em

torno do sr, E C1.-"lU L'ri r. vs
rios vespert, nDS procuv.u-am ou

vir o sr, �:OI ba, dai! '., rd:�'..o tJ

sua ntitud,:: que, segundo o pro-
prlo candidato, orienta-se no seno

tirIo da v.tal'zaqão (lcmonáti"a,
de seu E3Tado.

SEGUROS!
BOAVI�IAf

arrecadação da lésta do
dia 27 no «Carlos Gomes»

Em Torno Do Experiencla

Por motivo da realização, 'l:1do pela expressiva renda
sabado ultimo, dia 27 de Se- ' ;�;rurnda.
Lembro. da fésta na Sociedade, ARRECADAÇÃO:
Dramático - Musical "Carlos; Vendas de mesas e cadeiras
Gomes", o sr, Prefeito Muni- ,- (integral) Cr$ 13,.)00,00;

l,dpaI recebeu a seguinte car- nUa de um vestido (líquido)
ta:

,
Cr$ 3.500,00. 'l'OTAL: Cr$ . .

às chegava ii neerõ-

1
""1 ?Q'91�'J 16 500 00"n umenau, .u�,' ,�_ , , '

cq:rtcjo, No fl!'grante acim.., Exmo, Snr. Todas as despesas necessá-
co Ilrtdu na Praia do Flamengo. vê- Prefeito Municipal de (Conclui na za, pâg, letra Dl

se par'te da multidão que acompa- I Blumenau
'lhou !'- pi' �,té o cemitério, o cGr- NEST� ;:.!l.. d li. '

Prc"zad; Senhor: I !JSens�Ot,ye1 a'i.50�ar� OU"
1'0 do "R.ei d't Voz", (Reportagem C:111 máxima l'atisfacão a-,

b � d
fpreSt'ntarhos a V, S. o llíugní-I iro ri\iO ue guerra":"",,,;;;,,,,,,,,,",--,,,,,,"-.:._-,--�-,---__.----�-':'_---'-":_----- I fico resu�tado obtido com a 1jeml_Jolgante Soirée Dançante" Em ViiigêIH Com E'seuhower.
i:realizada e.ln benefício do c.;\_ 'f3 ,CPI .:..' O 'Zl. E!scnhawi'l' {;stá

jSILO DOS VELHOS" úe Blu� .. ,"B ,,,�"i·l.rl,, viâ"e�ll para o n:'!'

menau, na S,D,M, "Car.lÜs Go- te, depois de revelp.r que espe-
,

Ilnes", em 27 do corrente. ra, redllZ r as despesas do go' ar

, Dzse,hmos salientar o abso- )]0 federal a c('rr'a de '3e�senta

luto anoio da Sociedade Blu- hi!hóe, dA rió'é','es em quatro a

menut1ense na campanha pró r,'l�, 1<'"j"<11'1" ('nr"lU '), r,,,itp. {"',

Ab 1
'''rtS,IO aos Velhos", destacan- Peor1O., Estado fie Ilinu s, F.!se·

SO U to
1

do-se ,principalmente a cola- nhowel' refer u-se ao bt''l.do de
.

hnr"1"'5n rl"'s I'!entis senhoritas guerra adotado pe�"s do.n'o<'r'·,·

que apl'escniaram, como nota tas: NUNCA VOCES PASEtA ..

elegante, o sensacional desfi- RAM TAO BEM, E dis.i� que

,le de modas, organizado pda pretende ri!�pon.cid' a e".;·, iélll'l
PER'fH, Au�trália. ;; rUFj

I Casa Peiter. �om uma peq;unw: ··VOC.t!:S
A {'XpIOHtl,Q d:l lll':meila arma (l

I O indiscutível êxito vel'lfi. : N.ii.O GOSTARIAM rn"� :PAS�,�R

<Conclui na 2'a. pág: letra H) cada, é perfeitamente con±ir- IMElLHOR 'I",

de vulto. tnterremuendo o, mente

quando, numa. ca l'r(,t!t rto i !,ole o

l:orpo de Bombetros foi ""n,luú
tto l)� 1 '" " Cemitério de :; Jair"

Batista o corno do "Rei d ", V<l7."

�r; metros do arqu:p:l::do ele Men-' .:" l\1AÇ.'i.O

,,� B-,110. ES'..;�s oOP(ll'vadfj,'cs a.' _WASI'IiNG�'ON, :, ltiP) - E_"
V1SÜl UXll, sub.',amen c, C.Uj" 1'(" ta (j/'"P ;' an�o graój.e n e,', ',� i"

la. manhã, unia espécie tl' '}(.IIa.::1 fll'imeira, explo�n,] :tU'mic,,- hl i·

luminosa" com (} l}rilho do La· tânica, verif cada. na Austl'á.lin,
manhQ ar> ox mado di meta'3;' ,segui do o eX�ll1p!0 c'ac1 p<'l',,;
super'o,l' ,lo � ,'>1 à. hora de na-CEI' proprio::; EE,UU" a I�gl-l."cCI·I':l
Pouco d;;p;)!'�, chegava o ruiriQ de' tem mantido n!,,,oLIto ";"�II':i.:l
ma O(P OJ'lão, e i.1stantc:� depo's: CU', torno (':I ,;'w 3,' Gmh"l ,;"

outra maiui", se,�uid'3. ele t;m ba.,' modo qlLl 0'," n 'I' e'3om l' �iil� .:,

ruIho sNnelhante uo de um tróh !não te..m '!"a'ql1et' irio:'s:,l;l::itO
pamanGo num túni!l Tem�"e a quanto ao 5':'U 1amanho, tlpc e

imp:esE'ãi de q'le a pt':nwíra ':!x not'llcí:L. Acred ta·pc qUI" d'n;ll'Q

plosã:l serviu pa!8.. de�lag3,r ? disso, os EE.UU, se n!},q\'t"

sGgunda, Logo depois f' rmuu S'; $�ol'a di�po'.stos a um ma o:' in,

a nti.vem quet conforme já foi Te tercâmbio de infarmaçõc�,
vela�o, cão te'\'e a forma {Lo; co- yonl senMo l)!·c(,011.'zada JI ·10

gumelo hr;bitual da" explosões

t
Chefe do Estado :Maior conjunto

norte-amuo uma.;. Em çvnJuT"t::.. general Omu,;' BI'ad�e,\',
os obseX'vadol'e'3 dizem (l.'e ':' 2X-

P OS3.0 se é pre�e 1tou m, T,'" .. s-
----

petacUla.r que as norte U,,1 :'Ú;a- EXPRESSO

nas; mas fontes cientific,t,; afir- "8 A O J O R G EH
1 t' 'I "I

A

• Viagens diárias entre Blumen.3u.
maIn g,le o- reu,l"nc o (,1 oI, ,o It.aJa.i e Florianópolis
qual p\?rdurcu nlllit') {e""p" oe· - AGi,NCJAS -

pois da explosão, indica que os EM BLUMENAU - Hotel Holet7,
"

� ,
- Rua 15 de Nov.• 313 • F, 1065

br,tanlCCs COlls2gtl'ram, EM ITAJAI' - Mario Maeh"do
bomba roais d c'ente, - Rua Hercilio Lu:,:, 36 - F. 333
NÃO TÊM OS AMERICA- :mM FLORIANO'POLlS - Caci

que Hotel - Rua J? Schmidt, !i3
NOS QUALQUER Il'lFC>E, -F'cnc 1449,

'

DIFEHE:\f'l'e J?A FOR�,,[A
DE COGUMELO

,--_' ,-----"

Projéto para o d€senvo I vimento
da formação profis.c:;onaJ no

,

paIs
nEZ ESl'ECI.\LISTM; ESTRil.l'>GEIROS YIR,1..0 COOPERAR CO)l o G o V E R N o BItASILEIlto

PARIS. � tUPi - "O Buren:u In- rn onde vão oURiro outros. O gru ...
� trc unla organização ';nternacionnl

tel'oacional cio Trabalho" anul1clou, \ 1'0 será complet?do, mais tarde, por: e um govêrno. Com eféitn, pdos

hoje, fi partída para o Brasil de quatro outros instl:'ut,;ll'CS po,a "au- i terll10S dos acôrdos assinado� entre

dez especiaJisjll" que váo ajUdar! di-visual", "" carrosscrias de auto- '" govÊrno do Brasil e a BIT, este

"l!! coopel'açf!o com o g'WÉ)'l10 bra- i móveis", "classilicaçil,> e ocupa� últilnc. fornece às escnh:s tin SE·

"ilell'o no "Sérvico Xacional de ções" e "cursos de con.strm:ão'. Es- 'NAI quatorze especialii:tas <;,ue per'·

Aprendizagem Industrial" rSENAIl,' sa missão, que se inscreve no qua- mitirão a essas escolas .1esenv·,'!ver

desse país, a rlescnvolvc'r a Iorma- dro do programa ampliado de as- Seu ensino, ô!ssím como material es·

ção de instrutores n!".s diversas e5- sistência técnica das N'w5es 1]ni- colar, Por seu turno o SENA!. no

Assembléia legislativa do Estado

O pro lema de estradas preocupa
os representantes do povo

quadro do me�mo projeto, deve

fornecer cem aulas por .::orrespon

dência para instrutores elU materia
de forma�ão profiSSional, escolhi

jus de acôrdo com OS planos esta

belecidos entre os div.:!l'SOS países
da America Latina, Além disso,
"em bolsas de estudos em cscol:4s

io SENAI já foram concedidas pe
lo Brasil a instrutores l,jualmente
escolhidos, de acordo com a BI'l'

em outros países da Amerlca Lati
na.

E"e projeto contribui ao mesmo

tempo para o desenvolvimento da
:ormaç;,o prOfissional. partindo da
tll'odut.ividade do Brasil e para o

aperfei.;-oamento dos numerosos

..ns1ru.tores dos diversos pníses da
',merica Latina, o que � de impor·
Laneia pal·Ucular para o conjunto
:ia região. Os dez especialistas da

.:l.I'X que embarcaraln para o Brasi.

,ão os sr." Agnun, professor técn:
::0 adjunto do CoIE'gio Técnico dr.

Dorian, para Tratamentos Ter,7Ji
"os; Ber1illoí, Chefe dos Trahalhos
-io C"l1tro de Al'redizngem de C!'c

piem; Ll' Lape (AIN) - d.esenho

mObiliál'iú; B01lffilh, ClUti:€: dO!i
Trapalhos do Centro de .....prendi.
�agelU d", Cnlompes - impressões

i (Conclui na 2a, pág, letra {)

"I colas dessa organizaç:\.). e!l1. par
ticular no Rio de Janeiro. onde os

I dez especi<llistas deVem exerc:er

suas funções e ,,!TI São Paulo, 1'0-

das, instituições espedali''Udas pa

ra países insuficientemente ,;.,sen

C'onstitui um ex-:mp!o
1;11-

( ...l\.g. Mercurial - l1;unerosas máquinas cujo funelo- 1101 no sentid� c�e con::,eguil� ur- reparos necessários4
ontetnt o deputadç IJ naln-ento precisa ser atendido !)ur gentes reparos �:,a �str3.d.a que liga Pal.-a tratar da situaçã"J da es-

YIX11ar Correa comentou o fato:de ,1.l."abalhadores espeeializndOs, aquela cid:lde â .�strara .!'ederal Toio trada Dona Francisca, ocupa a tri

terem recebido :n;so prévio, di. I O deputada Coelho de Smlza, Negro-Caxi:-.s, pa� ..nndo por Sama huna o deputado }'ernando Olivei-

versos trabalhadores da Oficina sub-lider do Governo, rebate fiS Cecilia, ra,
Central do Esh'eifo, afirmações -do deputlldú Ylmal' COl"- Hã nli, um 'rc'�'1,:l de pç,ucos qu-i- O nobre reprr;>senlante da Canai·

r."êa e explica que o Govcl-no do lÔlue1ros. que esU, in1ransU"'1vel. nhas. lê carta dirigida pelo sr.

E�tado adquil'iu número grande de Os caminhõ<,s t.�nques que tr:m.�- Martinho Ziperel' a um jornal, na

máquinas novas c as eBpalhon em portam gasolina j:í n'io .,od('m ia-' qual.
se n;>rra que o Estado, nos

div"rsos pontos do �st.'do, Essas zé-lo e Caçador vi!.se na ;minen- Ser\'li:0s mandados faze1: na rde
máquinas, qllando necessit:ll11 de cia de ficur �lcn� o prêt:iosll com-

ridn estrada. �rn vez ele llJclhorá

re!inrOS, náo podeln Rer trazidás ti bustivcl. fato qu�'!' yiria sacrlflear la n V(In tornando a.iudtl toais in

Fl?l'ian�polif;, Oai, :� necessida,de, de ,ainda mais I) prospera municjpio. '�síla\'el, p(,i� ('st"" colocando

Cl'lU).· dlversaS ot1clnH� especIaliza ...

: tão east igtido cnrn a ct'is� da mtJ-
barro �obt'e o nHl('�dan1e. i�.. C_'l.-l

�as: Para essas ofi('inl:i;>. foi tl'ans- ; deira, O o1'lldor eonclui pedln::lo que tal proe'esso P. contrário :\

lerrdü pari!' dn p<,ssonl que' 1robl1- 'um telegl'.unn ".., sr, Govel'n,-"lor do (Con{'lui na !I,a página letra El

lhava na Ci?lltI"al do Estrt'itn, Os
_ E,;lado pum que mande [azer l S

OUtl�{iS ou não quizc-rmn ü.i�ei1 ar a I
'

tNmsferenciu ou tiveram que ser .. ;.... ,

dispe��ados, por niÍo ser :rruUs ne· VIROU A JAUG· iDAc�sSária SUl'!, lltividnde, o orado! '1' � IJ..
dlZ compl'eem!,'r :\ slluu!,'fio llfl!-

( EM ALTO M A R

lliva
{'lU que fieariin l'()1I1 �:uns "r", -

•

UÜ]Ü1St QS opcrárlos dh;ncnS�ldos. 1
lil!lS é II '\mico C;n11inho que o tio.( FORTALEZA.:� (e!') t li
v(n-no teu\ pnl'...\ ntr--1har ZéVll" i)(:-. fato ral'issiJno na. \. it:ll. (.(,,� j'-tn
los jnt<ll"<""e� d<l {'oJei.\�·id"d,.

I g<ldeiroos ocorreu quatro dias a-

I ESTR1\:DAS:m MAIS traz, quamlo uma jangada virou
em alto mlll', O'-'i tri�;ulantes '.!f'L'i

jel1lllr,. varo desapn.t·oc'hlos f. �ram cons'
do Siqueira Bell:> ut',; deu l�onhe· ,derados mortos; ma;: agur,l. apa
cjmenl,o ii Cosa d", Um tclcgl't\ma l'eceram, contando il1l'J :ivérrrm
recebido de C�(,l1nor, cnde �e :11�' d;:- nadar para à cosra. S':l a:õsim
pede o intt;':es;;e junto i'lti GQver� lse teve noticia do acídente.

50 -prévio, o orador chego. ii con..

Clll,são de que sllb�i$te ::t clel1Úl1C1:l

dc(ser PI'Oposito do atual Se"r',;i�,
rio de Víação e Obras Públicas {,,-

CONVITE
-;;- 11 .....------\:1

Os radialistas de Blumcn:m, associando·se às home- "

nagens que estão sendo prestadas à memoria do saudoso II

represenfunte máxinio da nll.í..,,;lca po}mlar brasileira, i\
F R A N C I S {) O A L V E S, fi

desaparecido tão tragicam�nte no dia 27 de setembro- úl- II
timo, convidam os elementos ligados aos meios artísticos II
e culturais e aI) :pOVI} em geral, !lara assistirem a missa ii
que farão celebrar em sufrág';1) ii sua :thn.a, dia. 6 do CGl'- II
rente, às 7.30, na- Altar-Mór da Igreja Matriz. II

A toclos que com!>arê(�eram a. este ato (le ré cristã, !I
a:tiecipam oS seus agradedtnel1tos. II

Blumenau, >1 de s-eternllro de 1952. II
(3$8,) PEREIRA,JUNIOR, r
- '_ - - .- .. -- - -_ -II

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'�

�tJ�uA FA'GiNã.

.

��'-'� �:ffiii�õ�i "J)fÜlos ���OOi.ui@p··
r.Oi"i&ülDWã DL!

g/A. €.� ri A º Ã 0-.

A
fiIiI

NACAO
. ..

Ikru:.�io, AIUmIntr!1çid e Onclnu: R... U. h1llAt a.
1191 � Fone 10!J:"l'- Caixa Postal. 38.
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.

j)b:etar: �i A U �rc Ú-' X·A V'I:S B

JJ X P .E D 1 'li: N T &

, AI§jn!i.Lllfilil:

ANUAL ••• '. • • • • • Cr$ .1,0....
SEIUESTBAL • • . • • • • . • .• .C�, �O••#
N.�"V:ll;t4l0 � • • • • • • • • " Cr$ I.S'

SucnrSãis: RIO: - Rua �lo OuvIdor n. UI - Fonell
: 48-7634 e 13-"1S91� � SAO PAULO: .....,.. Rira '7 d.e
Abril n, 230 ...... 4,0 an.dar - Fones: 4·12"� e l-U'l
BF.LO HORIZONTE: - ·Rua Goiás, 'lU. - l'O&TO A�
lf:iEGRE: :.._ Ralí João ,lUont:uui, 15. CtfRlTIBA:·':":"
Boa Dr.. MUJ'fei, ..,0-.8 - 2.0 :nidar - Sala Z33. IOIN.
'�E:� Boa. -8. Pedro, t2.

.

À..sL�t-encb PRbUclt
A' d1Bposi�ão da popu

lação local, encontra-se 110

Hospital Santo Antonio.
a ambulância de �'Assis·
teneía Publica", que a·
tenderá, . gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfermidade ou de
fé.riment..os -,

graves, a

q'ualqiner'horid'1ü dia ou

ôâ noite.
.,

ao ••u povo.

A ·1
'1 al o papal adnliravel de Jo�'.é IA'nérico entre os da sua taba. E·

Ie não. só faz tudo a fim de :01"'
nar a exlstencía menos áspera
para os do 'Seu sertão, co ruo lhes
exalta a todo instante a ·nüt:l.:'.t3
(L� viver. Desde que José Amêri
co apareceu, em 1927 ou 19.23, e

ÜU�. "O .Jornal" apresenro.t ao

t�ir; o r-ornanctsto, de"Ba.6':: ceí-
1"2.", que nele pude constatar ano

tes 'de tudo.' um ato de �o1id::l,ric
dade com o nordeste. O nordes
te 'essencialmente, a sua n'l.t.nye·

za, as suas nupclas com a terra

a. sua le:J.ldade constgo mesmo,

Durante :lo revolução da Prince

;,[1 olhuVf"L a morte, no- cD.:r�n 'das

e.�p[n.gll.rda:.� dos jn.g<ln<: • .>il. com ?
mep.mr� Slórenidade com 'lu'? f". ti .

nha visto, até então na t.arrn eg·
.

tuuicada. E num como noutro c

písodio o que o desti.l�ew.v:J. er a

a. ansta limit:J:da de l:oerr.r,l' o

homem, fosse das p:ll..;ões SUP!:lI

ternas do meio, fosse do deserto

ao qual a ',;ca o nav'a c01vlena-
d').

.

O tr.n.ço D1:J.is enérgico, que f'e
reflete em sua; pres.ençll nos con

f'Iítos entre a. vída aa morte, é a.

li.
Omo� """ c:hé:ou iani&.•
.... dxlt"u bl'1y.,l Previna·.,

�tnrelz:, �i�, t�nclo c CCV\"t
M' À!catrU X.."";et·. 'J,. base de

'.lca\rj,; l:KI�de telú, Illc�

• Slim:.- biUll...meut"", <Ie II:r... ·

.. Taw, .. COpac 4e ".ltatrão
Xariet I! .. aJa;.· aq;1l'" ,pT.V... •

Íõ.. «AU"I
'

.. tl;lcli:&liao pulJaO.
_ lk� }JÍ:aWu.tr:: teu!>a_
_ =: fr_ ,u cCJIÍ!IiC lW

'Ak;I;;-iCl Xul....

NHô BASTIAO maís .engraçado que nunca; 999 gargalhadas
pQr minuto e tilll ElG SHOW, -

.
."

. .

TOI)Ôf; 'AO J�OLITEAlUA ORIENTE
11----....:.--·-....:-..;.;....;;......;..;:....-------11'
fABiJARA TE NIS ClUBE'

y E 8J) E .. S E
Uma casa: de material, nova, ii. xna ,

Paraíba, com 9 comodos e mais 2

varandas
.

- ln&tàl.a.ç,óes sanitlí.ri.aS

PONTOS DE
AUTOMOVEIS:

Al' Rk> Brànco •• 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 11'18
Rua B. Retiro �'C.l _, 1111
-OJ.:.-

Aos associados acionistas que ainda não retiraram suas
ações definitivàs, eomuaícamos' que a Diretoria ainda estará à
sua dis!:>osiçáo todas as segundas feiras, das 17 'às 'ig horas, na
séde social, ate .

.o dia 31 de óutiibro corrente. A entrega das
ações é feita medlarite á,!)resentação dos recibos pfovisorios
da quota ele capital integral e de duas fotografias� 3 x 4. cm.

A DIRETORIA
.-O---���--o-o-.o--

AV.lSOInformações Uleis.·
J.ABMACÍA DE

PLANTA0
Encontra.-se

.

de _plantão,
de ,29 a 5 de '.Outubro. a

·'BUAFARl\'IA". à rua. 15
lle Novembm, nr. 748.

,

TELEFONES MUlTO
CHAMADOS:

PQLlCIA ••. c'O '.. 1018,
130�os. ., lH3

B ti S P'l,T A I S:
Sant-a Izabel •• •• 1.196
Santa.·{'atariil� ••.•• 1133
�®icl11&1 ;.. •• •• ;i2{lfi

, -,--

VENDA DESTE DIARIO
. NA ENGRAXATARIA

FONfO .cmc
.

. 311313r
NA FAZENDA

'

l\IUNICIPAL
.

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

nesta Capltal, sempre se ic;pr,�·
á. estima d4l todos pela. sua con

duta superior e relo carater.

Import.ante Fábrica de Tecidos !)rocura viajante�'pa-
ra os Estados de Santa Catarina e: Paraná.

.

Os candidatos devem. ter perfeito conhecimento do ramo
e apre3eritar ·referenéias.
Condições a combinár. � Informarões nesta Redução.

B

CAIXÕES
f U' N E B R E S

Reumatismo?
_ c ; , • • • �

-

-,

IevraIJi.a1
RUA SCUMlDT - VILA NOVA

'PODENDO SEft OCtlPADO :mmDIATAl\1E.�"TE

VENDAS SOB CONTRATO
CONDIÇõES AO AliCANCE DE TODOS
INFORMAC6ES COM TODESCHINI

ESC. EDIFlcro INCa - SALA, 3 - BLUMENAU

.. .

PBA o CÓNCERTO DO SEU RADIO 80"A <WIClNAa

condições de tranFito.
.

Talnl>e'm. o deputado Ivo Silvei
ra \";U' uo microfone para solicital'
reparos 'iluma ponte na estrada A

raçatub� - Garopaba, muniéipio de

Palhoça.
.

!inmnmi�lulll�unumliiiilrnlllllimjiiiliiiilrnll"l"nllllmnnmn'JJlI�
�. . DOERCIS NERVOSAS 'E'MEttlAIS .' . �
-,

:

ª Df. Arnaldo GilbeFti �
i DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S. .�
:.:

..
�-- DA GLORIA --'-

.

::ª "CONSULTAs: de 2 às 4 horas na Casa de &úde -=
.:::: de 4 às 6 Rua Candido de Leão 39 ==:: . .

.

Fones 4212 e3055:: .

.

� - C U'R I TI B A - ªI. ' DEGlA'RAÇÃO
. .. .'

.

�(mtUlffllflnliIUlfll"llllflllffIIUlnlfflljfIIUUUfIUIlIfIUnjnll(lllfm',lIí�
1

O Clúbe Náutico All').érica Co�ul1ica DOS seus a..'7sociadQs
(I - -

- - - - - - - - - - - -- �- .� �- .e .e II, que <) sr. Uelio Leó.901do Kúful não é ;rn3í� Q. seu,NOrador. se�-

'1
.

'.

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

do substitujdo :velo sr, Deoc1ides Muller, UnJco que está auton·
,

.

zado a fazer as cobrancas do Clube.
" CID Dã'ft me eaoqs'II.,.a,91 II ,I

.

Bllltllenau.1.-Õ.de Outupro.df 11}52.'e.'
.

v lilI .;I .'lIíiHW� ••• !,!EBASTIA.O CRUZ --: PreSIdente

V'iàgenii rápídàs
.

. ..' .sé no '.�
f ExPRESSO ANDOD1.NHA
BLUMENAU • ·.J'oINViI.,E" �

�

.::: -

Diz qUe! &.tê o presente, não cono.

seguiu ver atendida uma siquer,
de ·suus indicações Otl de" seus pro-

oU set; Conen, Instl'utor da E�tI
Ia de Artes Gráficas de Amstci-.
d::un - Foto' � "litográvui'a: De�
bois, professor adjuntO-"de' iéén!êa

.

da 'Escola Normal Na(!iónar de' ',.\,.
ill:endizagem de Paris' - 'para M�
"árücll. óe Autom6vei,s; Froier, p-:',•. ;,
fessor de técnica adjunto :lO Lic�u :'

.

P:lul Langevin. de Surésne-s _ pà- .

ta motores
.

Diesel e'�életricidáàe
.,

de ,auto; Laplanche. 'professor' ,tc- :
.

ni�o do Ce�tro: de APt'êfidiZâgeiíÍ:, '

ané.....:o ao Colegio Técitico de Corb.
herwoi - utensilios'Plll"a reCortbr
;; embutir; Larbec, sub-diretor áa
Escola Normal de Àprendizagéin
� Lyon - Metodos de ErisihO T€C
nICO;' Fretre, dir-etor' dn EScola de
Mecãlúca de F.ribourg' ..:.;..- mtiéãniea ..

cm. Ii(��; Vallet, profeSsor de' eii
sin� ,geral -dn'EscoIÚ Nornuu dé 1_
prellrlizagem de' Paris""':;" pará M'é
'todos de Ensino e Ciênciái:' .... "

.

----�.......,,_.� -- .--���._.... ----- ...

A Y' I S O I'
O SERVIÇO NACIONAL DE MALA'RIA EM SANTA CA

TARINA, TENDO DE ltE;ALIZAR UM INQUE'R;ITO SôBRE
FILARIQSE.EM.BLUMENAU, SOLICITA E AGRADECE A
COtABORAÇ.AO

.

DA 'PÔPULbÇA.O EM ATENDER .AOS
GUA:R:DAS ENCARREGADOS DA COLETA DE.'SANGUE.PA
iU.. PESQUISA. DE Ml:CRP.._'!i:ILARl-AS, DIARIAMENTE. NO
'rrO���Rí9 OAe?, Í,il 'A� .2� !'fOltAS,

imediato

Sanado.r .é um bálsamp de ação
sedativa contra 51 dôr llevrálgi�,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimula ;a cirailação
sanguíne.a e pI'-oduz rápido alívio.
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As Pílulas Xavier.
contra anemias verrni-

11080.S, visam combater 0$

vermes e fortificar o

organismo debilitado.
li: medicamento de ação

suave e segura, já famoso

em todo o Brasil. 1t inofensivo
i: não tem contra-indicação.

PllULIS XaVIER
UM PRODUTO DO

llBORIlÓRIO LICOR 'DE caclu XIYJER S .. I.

Fundo de reserva
'

..

'Total do não exi'{�ivel •• Cr$ 80.ÚQO.OOO,OO

Totul dos depósitos em 30.6.523 .. .. .. . . . . Cr$ 6;80.000:ÓOO,00
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS "RINCIPAIS rRAÇ \8 DO ES.

TADO DE SANTA cATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CuiUTmA
,

TaXlas .de Depõ·itos
'

Depó�ltos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITqS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LiMITADOS Prazo mínííno de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 2'jO.ÓOO,OO 4,112% Prai!) mínimo de 12 mêSes" 6%
Limite de Cr$ 5ilO.OOO.OO 4% DEPO'SlTOS DE 4-VISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de '60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00' 5% Aviso de 90 diáS 4, 1/2%
(Petiradas semanais, Cr$ ,20.000,QO) 'Aviso de 120 dias 5%

CAP ITALIZAÇAO SÉMESTRAL -
ABRA UlVrA CON'f A NO "I N C O" E PAGUE COM CHEQUE

�(ste genero,

Livros Novos I
I!-�--'--,-':A lNDOIHA'VEL de histórias. Divirto-me

'V. Somerset Maugham an narrá-las e as tenho-
Traducão de Leonel narrado em grande nú-

Editora
�

Gluhl\} mero. Por minha desgra-
Pôrto Alegre., - <:a, eonr r h�stprias pelo
Desde os mais antigos' simples prazer de fazê-lc.

tempos - escrevo W. So- nâo 'ó .urn gêllE:'ro< de, atíví
merset ,l,V1augham � os dado que os intelectuais
homens se têm reunido .em vejam 'com bens 'olhos.
tôrno das foglleiras do Trato de suportar < êsse
acampamento

-

ou no mer- meu 'inforlúnio com for,�a�
cado públieo : 'p)ira ouvir Ieza, de ânimo,
contar histórias.' Q .dese-

,

' .Na verdade,' Maugham
jo de ouvi-Ias parece tão tem sido fiél' à 'sua vocação
profundamente .arraígado de c"ntad-or de histórias e
na natureza humana quan- '} pühlic.i só 'tenl ,luc'rudo
to O' sentimento de pcsse. '01n, iSS2. p01S .aí estão .as

,Nunca: pr!r:tendi ser ,outi\J "História ,dos Mares .do
coisa' senão um contador Sul", "Seis Novelàs", "A

Casuarina". "Ah King",
,"Eiüwbo "Chinês" .; outr:hS
CÓll {üs i',al';� o encan to' dI;''';
�Seus leitores.

.-�·��-n::t� .n.�lln�� ':i�_��;'f'lt� o

:�.n. 0'trl .. t, ...... ..-.1'1. 'l'€X.1S (; C:dirorn'2_
nos' Estados Uü.iõos. \;6, h;)!l1?ns
<lll;;, ganham d� fiCO n, 1. ')i)l1 (ola-

.'�:""'T'\""'1'S' ocup-ad 'f"'. \l!1 camcn-

te na guarda de- (,:trrlinhj)�-;':i �,lfl

I,' �.
" "1" ,C�(

nomen.j estão F.uJ;\;t.:t.-> ;J. ro·id o.
momento ::L voar pH13 ares, d..s

"U pedaços. \Ti3�O (-01110 (JS

CaTrO"3 sob sua ge.�'�3. (�.·ti j �.C·l·l

pre carregados dr. ut- � I,,:;hcl riua
o ü'rr'\'3t explosivo ,r.,c,i" na,H
(lxp10raçóês e f'ondng"'1s pet r�h
Íera,s. I • t :

Agora) a Edítora Globô
lança mais uma coletânea
onde se enerntràm .alguns
dos mais belos, contos de
Maugham- Traia-se d,�
'/\' Indomavel" -t i t u 1 o

com que aparece na edição.
brasileira o admírávtjl �d,
vro que é "Creatures

'

01'
Circunstance"· Duas" das

quinze narrativas incluídas
no volume já foram apro
veitadas pelo cinema. J12,<;J
películas "Trio" e "Quar
teto" . 1!:sses eon tos filma
dos e agora apresentadns
aos leitores da língua pot�
tuguesa sã:" "A Senhora do
c o r o n é-}," e' ,,"Sanató:rio",
Histórias magníficas, comd
só Maugham 'as sabe nar-

1'a1', ambas estão
"

contudo
no mesmo n.ive1 'das demais
que, formam o volume.'. 'A
Indomável", que aparecei
na préUg'ÍiCsa, Coleção No
bel da Editôra

'

Gk:bo, foi
fielmenté' traduzida- por
Leonel Vallandro..

li: ..:... � - - - x - X .:_ x -:-. x '-:-- � _l

��IIWII�I!IIII

AGORA SIM
PAO QUENTE 'A TO·

DA HORA'
OFEREC1!:.LHE A

PANIFICADORA
TOENJES

Rua 15 de Novembro
complet.a v:lriedade de 'pães
comuns {. �speciais, fabrica
'dos por r-roeessos modernos

EXPERIMENTE UMA
VEZ E COMPRARA'

SEMPRE

- -X-X-

�'

'�livio
�eguro
.

'

.v,

F6nnula ,do Dr. DÓJ:xWl�'
Eca Jagtiaribe. ii bá.e ,�
cocrana, a milllgt'OlIll'ptQte
dtI f16ra' br.tUeiot.fUi IIOIJUfO DO

, ,

UIOIA'IaIU:t LICOa DI ;tUAO UVIII :to A.
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, vocm sabEh,qua ° .f.lg:tdo' 6 a

,!-;- AChFi�� ,êngalanadol des- 'maior' glandula do organismo. ,':,c
de 'o -dia '29 do mês de se- '1'; pesa 2 quilos, mais' óu menos

tembrs; p.p', ,Co� O nasci- 'no adulto) e que constitue 11m

menta de'U1U. rverdadeíro íaboratorto de quírní-
ca, por on.'de passam todas asIaf do' sr, Nelson e sra, 'substancías absorvidas por nosso

Marieta Konrowskí. corpo? Suas funções são numa-
- o adve�to 'de uma rosas e complexas; por' is<so, sua

teressante menina OCOrrI' 'iosuficiencia provoca um gra.•rde. ,-
numero de perturbuções,do dia 29 do mês transato, Vigie então o estado do seu fi-i! O motivo da alegria que: gado, se deseja; ter beleza, pois'reina lliO lar do sr. Alfredo não poderá ter beleza, frescor,

:Wehmuth e sra. Rosa Weh- v'vactdade, se tem um figadq',do·
h ente. Vamos exclarece-la um paumut! .

'co 3J respeito';' mas nro falaremos
- Tambem O do casal dos CaBO's graves, porque IstoUdo-Ruth Passold, acha-se compete ao médico. Por exem

enriquecido de um galante plo, se você tem urna ictericia,
menino, cujo' nascimento se sente de vez em quando uma

se verificou dia 2�} de se- ,!�:e(lrio�o�Oa��:e!:�d:n ��'lc�:�! lembro último,
_ ti'da de cólicas hepat'cas, nua po-de' - Os .nascimentos aClma de tratar-se com chás: e infusões

octê!M"eram na Seecão de caseiras. Poderá, é claro, aplicar
Maternidade do Hcspltal. 'compressas quentes, poderá to

mar um cháslnho mas isso

,. O R QUE!
PORQUE no inverno, se prefere para abrigos, peles de

Pêlo comprido fino e sedôso, em vez das peles ásperas de, pêlocurto, cujo aspecto parece indicar que são mais abrigadas?
- Porque os pêlos finos e compridos de uma pele, reteeni

uma camada de ar má condutora do calor, o qual impede fi
evasão da. temperatura natural do corpo e em consequeneía.a.briga, muito 'mais.

-00000-
PORQUE em caso de fadiga muscular. não são suficientes nem o repouso, nem a imobilidade,' devendo-se recorrerà massagens enérgicas para anular os males do cansaço?
- Porque a fadiga é lima intoxicação. Se a circulação do

sangue é ativada, eliminam-se ra!}idamentc [IS matérias toxíéas, que põem os músculos rtgídos, Iazendo desaparecer asensação de cansaço e o corpo recobra Sua normalidade.
�-- 000.,0 ��-

PORQUE se põe umas gotas de alcool, num vidroazeite antes de fechá-Io?
- Porque o. alcool flutua na superfície do azeite e opraserva do contaqto com o ar, cujo oxigenio o tornaria rançoso.

,
"

E' A MULHER que deve
uma .notc pessoal à sua casa. Na
escolha das cores por exemplo,
,3. mulher tem mais intuição 'do

,qUI:!'o homem pois sabo (P1€ as

cores silo de maxma ímpo-tan
'da, e cada uma oat.mula. funç':Je$
,diversas_ So.he,. que' enquanto o

tverrnethos acelera "S iniciativas
:0 verde dá uma sensação de re

·pouso c de calma o atua
'toníco dos nr-rvos, etc.

,

Mas queremos dar umas suges-

o Mundo é dosfJ

Ó MUNDO está feito todo e so

mente para os homens", afirma
a velha c grande escrttcra Colet
te. "Não acreditam '! Se querem
uma prova, recordem comigo al
gurnas expressões correntos. que
cada um. de nós 'êncontra nas

con\'ersações 'diárias". Z Colette
as enumera:

Se um homem insiste em não

querer casar é um solteiro; .a

palavra' é cheia de atrativos ...
r.rà." se uma mulher- não se casa
é' uma velha solteirona.
:Passemos ao mundo das farní

lia..;;: o que ele apren'de no esert
tório, no trabalho e conta aos ou
tros, chama se notíclaa; o quo
ela ouve dizer. quando sai para
fazer as compraa ou toma o chá
com amigas, .são blsbílhotl
ces, I �",í
Um homem que fala com um

outro conversa; uma mulher que
fala com uma sua semelhante in

'triga .

.

'Se em, casa. é' o homem que
manda, na sítueção, ele é ()1 chefe

. - da. 'família; '.3e'porem o governo
da.· casa. está nas mãos' 'da :THl� I

lher, ela é logo definida como 'a
Pn.t.aibil.. Um marido aretuoso,

, ,.' ,qUe cerca. dé carinhos e de cuí
: : I 'dados' a companheira \l:e SUa vi
". " : tia.. é um marido modelo; uma

. e·sposa dedlcadaJ a. tornar a "'I'da.

ta�.l ao marido torna.-ae t�rllo

I;f;u" ,

" Se sorial o marido só
raramente da. e,;p05a.

votado: se elai o segue com slstc- ",Fina.hnente: diz Colette.
matíca constaneía, as próprias a.- nã-r. Uganda. à consorte, faz o ga
migas a. definem como extrema- Jante com as amigas dela, todos
mente ciumenta. isso é natural nos

. O marido que /.l.Sta em nas- 'homens". :Mas se 'ela recebe com

.seios, teatros, aquíãíçõcs, é o que 'aígumu coqueterta as homena-
:não deixa faitar

_

nada à famífia;
'gens que os homem; rendem aos_a .

esposa que nao se, preocupa. seus encantos é uma. 'd'espudorn.êm_ controlar o dlnhe'a-o da. ães- 'da.
'pilSa, é uma esbanjada, I, _;. �_.....__..... ...;__.;....;... "_'__,�-,.....: Passados os quarenta, ele' csti.
;inf!J,liV'elmente, na flor da idade,
.ou melhor, é um homem compte
':to; ela, porem, é uma mulher
;qUê atraveesa . a idade críuca.
!quando não é uma ruina.

.

.' Se ele alterna sabiamente con
:versas c sítenctos, é homem' de
poucas palavr-as;' sensato: se ela

.

nunca se abandona às confiden
ciasf on não met ralha o próximo
como o fazem as í'aladoran, é um

•

pedante,
; "

,..,. e, Ii,... {)
LUõ-pv�tiTO ...qe
tal de açlio eficaz.
Ajudam o aparelli•
'" evacuar suave, efica'l
ti prontamente 03 re

� ,[dU03 in.

"� tenin�i••

-

J �...: :":'W,,,.�

GINE 8USOHZ:l{: 0.' ir E _: SABADO - às 2D horas - H O J ,E 'iI.Co,nt,rihuindo;!,lara. oferecer ao. !,ltÍblico eS!,letáculos de grande' '

elU.o�ã.O'. (} Cine Blumell:lU apresenta, , .',

GLENN )!"'ORD - EDMOND O'BRIEN c R. Fleming, em

i �

({ 'imbíçã8 de mulher })('
Uma ne1ícula violenta como dinamite! "A MENSAGEM D,OSRENEGADOS" - Romance abrasador, numa terra _onde lm�

pera a leI do mal; forte! Um filme de grandes emoçoes. de a"·

cão ránida' ri vertiginosa. - Preços dr- efistume.
-, -

um juvell,il ';' í'legnnlc mo.rtel')
réalizado em seda canutilho ein

z;-perola com a gola e Ofl Jllmilçs
organdi lho.Ladislau Bllaiale

VENDE CasimitllS;, Ti.JPicais: Alt>acas,: _Cambraia.<;, Ga
bardines; LINHOS; N'lClúnais e Estrullg·clros.

��--__"orio'--------
Agora PELO NOVO'PLA�O UE PAGi\MENTO - Em

------'�u.o�-----
6 e lO presta{)ões __: E mais S:EJ.\f ENTRADA INICIAL -

'---'--'--00
..

Não precÍ5:t fiador - Com. ro6llS às garantias qu'anto
�--- QJ1alidade,'�-'--�

L A" O' Ir. S L 1',,:11,
.

II' t F 'A I A T E',
RtIA'� 15 DE NOVEMBRO" lf· 588 .',596

.

, ,�.

,BLUllENAU ...,.',--"-�

Suba 'um ANDAR, e e.conomize Dinheiro

,

"

1), VeludO' --são u'l!ldos
neAte brejeiro chapeuZinho,

;.:;

;
....

-.

-
-
-
-

-,
-

-
-
-

-

-

-
-
-
...

,s'oros C'onfeitadoá
MOlJELOS,ARlISTJCOS;, PARA CASAMENTOS;
ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO E

BATll�DOS' _•••

INfORMA(GES COM SRA� MOLLER
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c clrn p e o n iJ t Q $

e Tilo aos Pratos
.', J .:.

3'rr·

Magostada. Das Estradas
RUA 'MONSE�J,lOK CELSO. 234 - C:U R I T I fi A

L U I Z G. �. VALENTE s. A.

I
I

E' com viva expectativa
e satisfação que o pÚblicOj
espera, agora, as' datas da
tiro ao alvo e tiro aos pra
tos. e que sã::1 as de 11 e 12
realizacâo das disputas de
deste nlês. Deveríam .elas
de acôrdo com as determi
-nações da FedDração Cata-

rinense de Tiro ao Alvo;
i.t'T lugar na cidade de La ..

�[-S. mas rOI11(� lú não ,ç;xistf"'
um staud que atenda ii to
das as necessidades, fo�
clicada para séd.�__�c!S _cam�

Blumcnau novamenfe in-
,

� atos de 1':2 :
'pt:'ün4-C , ). t.l a

, �':�:-

DISTltIBUIDOI1ES:

r

"

I T" I'
ex. POSTAL. 108RUA LAURO 'MULtIR, 68 -

DOENÇAS,
,

., _f)�.;;.CARVALlIO'
, (Electrocardiografia)'

Tf,",atálneato,de' neuroses - (PsicoterapIa) .
"

AT. Ri'; Branco� 5 (Sobrado) - AO.Jado do :clJie Busc�

NUTfl f'ndJIíirh casual
com um dos altos mentores
do C. B. <1(' Caça e Tiro, Si)Ú

Íl({llOS que aqul em '. Blu
monau .estarâo, em sensa
cionaís duelos, todos 051

====:..:.....:.::.....::..:..::_ :.__ �--....,;_��-:----=----:--:-"""'::.:----.--- - grandes atiradores de San-

delNoticiario Espor.t.ivo D.a," C�,'p'·,Ata,'/· ��n<;�;�in:'iz:'r�����sta;�
g mais perf'eitcs do. .país.

I
num total 'd'e 50 mais ou

O "

ANIVERSA'RIO DO LIRA x Campeão LANG;. - Segun- [para Flcrianópolis fi embaí- menos. O certame de"Tíro',fENlS CLUBE da rodada: Velei feminino: xada do ·'mais. querido" com- :

ao Alvo terá lugar dia' 11 eFPOLIS:, 2 (Ag. Mercurio) Campeão Capital x Campeão costa das equipes de basquc- .... .' ..

'

- O Lira Tenis inclui, l?as cf!- L.t:B;' Vo�ei masculino_: Carn- te e volei masculinas, as qunls (J de. Trrn aos P�atos a 12.
memorações de seu anrversa- ,peao Capital x Campeão LID: intervirão no Campeonato Es- Segundo fomos Informados,
l:iQ, a transcorrer. dia 7 do �or-I.B�sque!.; Ca�lpeão LAB x. tadual. I ioIlIÍ'. LilSCl'f'Vcr:lln-se para os rnes
lente. um torne lO de tcnis e C'-'n:peao Capital. A turma da Alameda Rjr, HI(I'; representações de Floria-
mn atraente programa de

bas-,
DIa 5 - as 10 horas - Branco seguiu bastante c11·' dquet.

, ..•... �lí�C� Livre - Campeonato f�ant? esperando obter síg.,,:;- nopnlis, Canolnhas, R�o, . ()

Assim. no dia 6, a noíte, ha- mdlvl�ual e por eqmpe. - ficatlvos triunfcos na Capical Sul, Joinvile e de outras ci
verá o 1.0 jogO juvenil, entre !TerCelI'n Rodada: Volei Femi- do Estado. dades. o que mais vem aumen
Ubiratan e Lira. O 2.0 jogo nino: Vencedor 1.0 x Vence- TKA..."JSFERIDO O PRo'xiiHO tal' a expectativa em torno deestá a cargo dos Aspirantes do :OUUn;)SRJj\I !aloA :o·Z zop ENCONTRO DO CAlUPEO-" , ,'>4 •

V d 1 V de 2
' 'um acontecimento: -âe altaence OI' .0 X ence ar .0; NATO .

" ". '_ .... .

.

Basquet: Vencedor Lo x Ven- Em vírtude dos jOgOS' d� ,significu'ção em .nossç ,í?Sp. de.lares dos'. mesmos clubes. Es- cedor 2.0. FAC, 'pelos Campeonatos Es- Servirão. os campeonatos em
te ultimo c� disputa de uma

. SEGUIR�I OS �RENA'S

lta�uaiS
de Volei e Basquet. questão de preparntol'i3: 'parataça

_ ofer�clda pelo
.
deputado Segundo fomos mformad�s fOI s?licitada a FCF,' a transf'e- ;.'

t brasil r;Bulcao VIana, presidente do

I
ontem .por um mentor do Grê- rencia do jogo entre Avaí e

o proxrmo cer ru::e . r:a�l �l
Lira, o segundo em disputa de mio Es,!)ortivo Ollmoíco, de-. Atlético, no máximo domin- ro, o qual, em 190.2,> tcr� por

m,cdalhas e o primeiro, tam- veria. partir esta madrugada" lC�nc!tti na 2.ã pãgina létra G)
,

séde São Paulo,' emJ\o':�Wbro.

m!�a�r:�s:�;r:�� ��!��;ff�����y! Graoles·· ·Iesli.vilales.·.. .

.·aasioaJarão . �� a�: passagem
:is:ni:�1f�;;�:�� C�,!E:!��t�S :�o:;;:"n:; le .mais DI aniversario lo· -foLe' lJ'u'ltllc'o :.' A'm''''o'r',Ic,a';Uminátoriá simples: dos Campeonatos de Volei e II U 1111
ENCERRÂMENTO DO �f:sq�e� 5a ��re�tl���t����! Terão elas inicio 'sabadu. dia 11.Regala eSPllacular > 1I1a' 12"CON.GRESSÓ 1 Catarina. P d f

lO • ,

As 20 horas se fará o' Primeira rodada - Volei fe- ragrama OS esteIOS·..., '.,

. ': .:;:
encerram lento do Conzres- mipinó; Campeão �ID x Cam- A 12 de outubro, conforme 1'\10. XV de Novembro. O .pú-. té.J'oS do Clube NUlItico Amé-
� t be

b

,(peao bANC; Volei masculino: d
..

:,,0 e .am, m a entrega dos CamJ)eão LID x Campei.i.o
vem sen o divulgado ampla-- .

b1ico blumenallepse, por cer- ricá, é o que segue:
premK!3. "

" : LAB; Basquet: Campeão LID mente, o C. N. América C0111- to· que tem l�O Clube Nautico Sábado e Domingo
pletará seu 32.0 aniversário de América um dos legítimos re- 11 e 12 de Outubrn
existê:lcia e para que o mes- presentalltes do desporto cita- Dia 11 - às 21 hor;ls
mo seja conlemorado condig- .dino, estará participando, nos Baile social com Show.

namente, seus dirigentes, à dias 11 e 12, de todas as fes- A's 2-1 horas - Salva de

cuja frénte se enéontra a fi- tividades, pois durante as 32 tiros - 32 anps de hitas e

15ura dinfqnica do sr. Sebastião mesmas, além dos atrativos glóriaS.
'

.'

naturais de u�a festa, terão Dia 12 - às 8 horas � Iní-

I DIA OND T TRUCKS

o ensejo de presenciar compe- cio dos festejos pO{lulares com
��. _- ----�=��

,tições as mais interessantes, a abertura das bárracas, Atra.,.

'como de Bolão, Tiro ao Ai· ções e mais Atrações .
..:..::. Dan

V;Q e Remo. sas no -salão' dUranlé" topo '0

, ,

,' .......

:;:.'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO, 30 dl,!�r!d) -- O rlésastrc

\v;utomobth-tlcú q:U{l ví n.uou Fr.an- ....

clr,,('(j ..-\jVl�.� ocorrcu. CÚ�ldj: �.� nnu

ciumas •.:;abr�dl) trlt imo Ô\·re.� (1,(' td I il'O

horas. n"1 roríovte Proslduute D1I ...

tra, entre as t:idadê� de Taubaté- c

PindaOl0nh:'lgaba Em cnnsequen ..

ela do choque do uB.uieh:;'· de sua 1 dUZUl o .. rosros

propriedade, que clt' mesmo diri- nhado por íncaleulavet

gia, com um caminhâo, Cníco 1110r- 'pessoas. princ:.."ipahuc-ntc
reu carbonizado, pors o automovet bios c dnR cid::·de� flunlinenscs vtzr

derrapou. incendiando-se em se- nhas, até 11 Santa Casa de lVHser,- i"ilas.

guida. Com Chico viajava um a- cordia. Dali, a corpo. (quo co). tie

migo. Haroldo Alves. que ficou nhuma oeasiáo foi mostrcdo ao 110-

... maior (o�sag'ação que
pela. O�-

J
rante a tarde, a i1Qtl;�••\. m.l(.ht·gn- rracâcIrlolo poputar vtrtam

gravemente feridot tendo sido lan

çado à dístnncta. enquanto o po

pular cantor ncava preso, sem po

der saír, entre o votante e o assen

to dianteiro de seu carro.

voo por se achar totallnr:-ntc carbo

nizado! foi transportado em carre

ta para a Ca.narn ne Ver(.lad\.)·� ;o',
u.11. CUJO <=�<."uf,o permnneceu, a par ...

�
tir das 13 horas. ern eamar-a r.t-

;, �� '

• .._ '!.:u (: .... t!Ut"f '( ('

r?i.!r.·:�s 4iH Esb:ulo
G:, {__t:liE�"; t'\ t:

,,;ri i � ",in

A'� prlmcír-as noras da mudruua
da de aorruns,o, .. "� omtssorns cn

r ioens, que rvansnüttam !Jrl)gf'�lrl1.�.;
t.1t: tLr,u1éna�('ltl ,:( F'i"-l[lC!SC'O Alve'
�lH,n(,ü1r�11H ql�(.� f: �,," H t-r l'fttJ ::;"-1 i.L

tf�n'-;lh·l·t 1tl·� � l' o !:IIJ r hl .�-;';,��,-I
(:FJH�n,:.t ,\:t CeIll1 �d rto Rr',:;',21

Nas fotos 110;'; aspectos do cano .'in:,tr:Hlc: num . !lirrráo. corroída pelo fo,\,,,: noutro.,« "Hu\ck" ,-ist:! ('PI' tras. (Foto 1.\ler:diolJ'·l)

o bastante para que à h
gnre

" eh"

Pcdro II Io-zo ._fluisse uma multidáo

que se fez compacta. até o Instante

em que se desmeutiu 3 pr-irne ir-a

vessav r.m toda :1; Crnel ...ncüa. para

1"'�·'"
c s. li ue nrocurnv um consolar

l;- \"'IC"'.�' t"'" �"__H!;llJ" f} r ii! ""(l F ::l seu chec-o convulso

o L.J..l ••·LI ,_J L::-� 11:":':S(_) .. '· (!'�lf! ihl;1 Numerosas personalidades de

,::.�itar a Carnar'a D .. ncrue .ltJ. ChI c ie�taqt1e da politica e da adrnírris-

I.nul::':!, ajudondo-os a vencer na

carretra rrttstrca. O programa flUe

1:10].. o : ou nome, na velha �adio
• Cajut.i, 1\)i n resPQnsavel peto apa-

�
J' , P. •

enconrrara OS uihrriOS

de C«:.LC4.00S
chegados dO$

Fábr·cas

,

tecem

melhores

-----

.. IUM POUCO DE HISIO'RII
-I SOBRE AV laçA0

I 'Colahoração f�O .ver 1 ('lub .., prepara per mostrare l� p�Í' re-

1,· Blurns-nau -- ·::....,�[>'l)a(,;,j(J) condíti j�lIa nntural f'ilosofra",
I Embora um .1,.'�lt'rJ cl!-,,,t('s Conta-se de Jacob BpsHier, um

1 na 111;1 (lo.. f.r ••J .. ; 1(J:'c '·.1 �l !lo::r:L ferreiro frances, que em 1678

H-
I

I cre-Iu lida te. ck\-, 1';'"
.

lJ. <.!i1.i.-IO' contsruíu um jogo de asas oscí-
I ao existem r.asos de I

curado diSCO. AlgumaS casas, aliás,

I orno verdudc 1 ")ti, (jf$de )\u íantes mov das palas pernas <

I
'" ;v�ndernm todo o stock de Chico

, .,u·\()� da(]04 m'TJt 1'10"9'; i'",'-3ll) braç_os. Conforme unl re'�'_" ,au- cangaceiros na Paraíba
VlOIa.

1 "�to êI1Cor'a,l(!o" :.tt,,: n:ldü a ua tentlco de testl'll1u.nha.s oe Vlst:)_,
� -----.....---.,...;;...;.;.....-�-.....;.......

i '_ut,'uUI'1da·le. • ele f'; long!,ç eorl'id:ls quasi 110-

I Durante o �écuJo XV o arquitc-' rizontais t' torl1.:lu-se ffil.lito h,'l, .JOÃO PESSOA. 3 ::i\fe:'i-i \ --

I 'u a,.ti�'ta. en§!ent.s:, {' c ícnti�- bil.
- T!lnto os meios ofie:a's.

I
h italh.no, L.'olla�,b ,t.i V I't:l Todas ttd avel1.turn.s de outro v-ajantes p[u,ticuhu"'!5 <lU

1,rol'6t �ou o de","" "" lllento do esuUn. o patrício, B'l.l'tolollF,t' ��t ?at'�jbana déSn1l···.·'!·1 flS 11(·-

";'0 f' de\-,'tou ll1'litJ$ (',,;tlJ'los ao .Ol'Cl1t;O d.:: GUBmão IQ !CalS dIvulgadas na ':.1IH�al Fc-
-"o ,tos pa;,_sat'o�'. m ... l,n"c'ou o ;oador) e da sua dera! '.:'obre novos (',,1(;3 .I.> (['n B

.. l[l,no }JIII'.'l 'l 510'1 f' iI' 'f' ii") "t'1J!:'- ;'0 rldiculuriz7rb no gaceiros no intetior dest Eslado.
iOl' Iw-;tc_, e�tUtlOS t' Irfl,.nJil'JU .709, são po!' demais '..firmam que não tem havido

Ip11l1Jf'm em d;"3C"-,'q para UIJl lo todos nenhúma anormaUl:.:de re n� nd·

hp)icopl ero ü um paraqne<ia l.J;õteira cnlrna na Ptl "alI]..
qt\�drd.do rudhnentar. Da Vinci

ütÜ·lllOl' (pr ,�I(1 fl"·':IO \'úadn

...

Casa A "CAPITAL"
v. s.

Veia.n os artiOlJs eW suas
vUrinas

Z A SI
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRtEIR
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