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.. � o Presidente çlf!: ·CO·
COFAP vii:<,iará· amanhã
para Florinnópolis. de-

em Florianópo /is

J ANO IX

-------_.

bastecimento

mento.

e tabela-

vendo, domingu, seguir

para Porto Alegre. Dis
cutirá com as classes pro-

dutoras assuntos do a-

\

RIO, 17 (Meridiouàl) - A Polfcia conttnúa procurando
o estraugcin> Senen iU.1gal·inos, que passou o "c.onto do petróleo" Ira niano nesta Capital Dizi�(�e que o governador
d<t. Estado 00 Rio caíra na arapuca, mas o advogado do ma
landro contesta publicamente, pela imprensa. que o coman
dante Amaral Peixoto. desembargador Faustino Nascimento
e ex-ministro Correa de Castro estivessem entre os lesados.
Co� �ma at;t�ll'iza!}ão qu� se subscrita "falsa"; assinada peloPrImeiro l'I'Iuustro elo Ira, sr, lYlossadegh, Senen lUagarÍnos
chegou ao Rio de Janeiro há cerca de três mêses em companhiade um talFrutuoso Martinez,

Ambos !,ossuíam !!assa,urte fornecido 11eIo governo da
E,spanha, seu país de origem. Pouco depois de estarem nesta
CIdade, a!_lfoxunaram-se da altas personalidades propondolhes ent!al' !lata '.: companhia que fundaram afim de Importal' !letroleo do Ira. O !)romotor da Justica, sr, Arnaldo Duar
�> foi convi�ad:: para advogado da firmá que teria eapital de
cmquenta milhões de cruzeiros,
Magaríno e Martínez cxpli- I RIO, 17 (Meridional) _ O

earam que para facilitar o nc- i Promotor da Justica sr 1\1'
goelo, o Primeiro Ministro naIdo Duart€ fôra

J

c�nvid;do
Mossadegh tinha resolvido a- pelo espanhól Senen Magarí-

A !tA'IHO n/I. U",ESCO .H.XjLIA .1 ED1:Cl\ÇAO EJl BOMBAIl\1 canos cruzaram os braços, numa

ceítar o pagam,enio em cruzei- nos, autor do conto do petró-
Mulheres c crianças "mar�t!}j" participam de um período de dis- greve não autorizada, como pro-

1'0 rnesrno. ao mvez d<: dó�are.s, Ieo do lrã para advogado da
cussão, depois de' uma Irrndíacãc ouvida em Bombaim. O plano de cu- testo contra a demora da Juntá

A sede da sua Grgan�zaçao a- empresa que teria um capital
1"'e5 pnra 11rI!Scntes. ínstttmdo pela U�ESCO. j><lSsihHHa êsse programas, Estabilizadora de Salários, em lhes

parentcmente se localizava C!U de cinquenta milhões de Cl'U-
pois encnut.ra sempre df)lldorc� íntcrcssados, no est range lrn, para pre- conceder aumento de ordenados.

Buenos Aires ZP1',·O- A D1'0 it
.

p". seutear ê"cs aparelhus aos q.1C <]"lcs p rccísarn o projeto de Bombaim

I
Esses trabalhadores em nove Es-•

- L '=>. _ pOSl O O rOlno-. _.,

.

. . '"O �r. Arnaldo Duarte teria tor declarou que julgava íno-
Ufp.fece ínst.rução em que stõ es de ctdadauta, saúde, trabn.lbos mauuais, tados pert�ne.eln ao Stndtcatc Um-

suspeitado .dos dois sabidos ao portuno qualquer informo, pois I primeiras l!"ü"s e muít.. s 0111roh aspetos de educação social. Uma assis- do dos �ihnelr�s. o �ual e_ntrefanter conhecimento de que Se- _ _. I tcncta soclat no Comítê 10ral de Educação Social a pare ce nn gruvu ra, to, conforme fICOU dito,' nao anto-
nen Magartrios mandara fazer (Conetul na ,2a. ]lag. letra C) o rtentaudo C'S df!bal,e� elo grupo, - (FOTO ONU}. rízou

alguns ternos numa alfaiatu ria --�--
_�.__ . __ .. _.

da cidade e fizéra pagamento
com um cheque sem fundos,
no valor de dezoito mil cru

zeiros.
Foi divulgado, igualmente.

que tarnbem lhe causara cs

tranheza saber que Magarínos
tentára receber metade da có
ta do sr. Correa e Castro, que
seria de cinco milhões de cru- _
zeíros. Ouvido pela reportagem

. na .m<111hã . .de -lloje,. o. sr, AI'-. WASH1N6TON, l'i' fUP) ;,,_,:;_
naldo Duarte esqUlVol:-�C de Os Estados Unidos acusaramfazer qualquer comentárto 0.1.1
:fornecer Inforrrtações sob ale- a União. Soviética de ter come-
gacão de que "isso pode pr-e- tido um ataque imperdoável e
j':l��car os trabalhos da Poli- inlustíücodo contra o bornbar-

Cla�EGOU_SE 1\ PRESTA�' I dciro norte-americano B-29
INFORMAÇÕES antc a costa norte do

lista nipônica "Shindo Re
mey", que durante muito tem

po. no. Brasil. se recusou a 11-

creditar na derrota do. .Iapão.
Acrescentou que, pelo menos,

cusa a a
cometido

aparelho, A nota norte-ameri
cana exige tambcm ampla in-.
formação sobre a possíbihda-

a acusação soviética de que o

'aparelho norte-americano vío-:

Iara terrttorío soviético e que

-=-=-�----���--=-��=-��=---�
Assembleia da ONU

Vichinsky responderá eo discurso
elo Secretario c/e Estado Acheson

fora o primeiro a abrir fogo
contra os aviões russos.

,NAÇÕES UNIDAS. New secretário de Estado Dean A,

I
ção do chanceler Canadense

Y?rl�, 17 ,(UP) - � cll<lncc�cr I�ch�son, que _solicit�u maior sr. Leustcr Pearson, prcsiden�Víshínsky. da �USSJc.. (�cclal o.u

IUPOlO
das Naçoes Umdas para �c do atual pcriodo de sessões

que respondera amanha ao eh'3 a luta na Coréia. O titular da . �-: �...: �--,..�_..
_

curso ôntem pronunciado pelo P 1'"
"

d
:lesse orgamsmo. Nessa moçao

s"'cretário de Rstad" sr De;n d
o tO l1lad e o tI?nmdeuf'o ora, 01' o sr· Pearson afirmou que a

Acheson ant; a ���el;1bléi'l c·traz a CfOII' ma e edrro.ldns União Sul Africana, poderia
, • � < cn ° para a ar na 01' em o d . l' .;- ,'.

Geral da ONU. Espera·se que dia de hoje. cspr�.s�r a recamem a�ao <ua-

nesse discurso o sr. Vischinsky be-aslahca,
revele como 11 Russia agirá na INCLUIDA NO TEMA'-

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - SuscitaráONU ante a guerra da Coréia RIO i\ POLITICA Ab d 1111 t famosa costureira e perfumis·

�1�S���lg��lil<:;���ll�!� arl11istieio
I R.ACIAL

_ ao ooaram os comuo s as tR;�ecfl·rf�n��t'�r:�al·ddaiSSpee�H�P!�eO�:S(:()l nr.r),hd1i)7 (l\!fJ'.l'l'{'.)-o PRIl\IBIRO OR!1DOH ! NAÇõE� UNIDAS. No':a - u -.. _, l

NAÇõES UNIDAS, Noy<.! ler- jIorque, 17 (UI') - A Assem-

a ta'tl""ca de falar em paz
pn�rrdlnl'aslt1ee'cePre'a':a� iq·aUnl,laatde_°dfo1r'ne\j.'nO_, fl·rtOUJtCo'to dsoobc..eafVe· C�!ea'?a�O doobltJ'eltSo-que, 17.(UPJ _ Espcra-se que' bléia Geral da ONU decidiu
" ti v " <

o Ministro do Exterior polo- : hoje. por unanimidadc, incluir �.
go, retornando em seguida pa-

de intensa luta parlamentar,
nês responda ao discurso do ('ln seu ternário a recomenda-

.

II esperando-se apenas que o sr,
I·

- .

b
.,

t"
.

1'a Paris. Madame Schiapal'el- -

------- .:ao �lra t' - a:H<l lea, em que RIO, 17 (Meridional) -

A'I
ternas do comunismo brasileIro. Capanema defenda a formaçao

!:::e alirma que a politica racial uuncia-se a alteração sub,;Lan qUe eóltal'Ía hua.ndo com a .[,J!i<- li percorrerá os pontos pito- de uma comissão especial pa-
'na União Sul Africana COIlS- d 'd d "t' r'a r"l�ta' 10 1i" que os ll'Q'eI'e�I cial. para. muito breve, nos mé de lideres eapac:tallos. rescos a Cl a e e VISl ara a -.! u .•

_. �
.

�

SUMA'RIO DO D'IA 1
:,titU2 ameúca à paz mundial, udenl'sta- 'nsl'rgem �e contra. todo,; de ação dos comun sta:=, Com,'nta·s-, a propó<to. Usina Santa Tereza 110 muni- .,!, > -.,
" A Assembléia Geral havia, ° qlle se c'nama ele pr,prrogatl'vaque abandonurO.lll as táticas pu- , ccntes expurgos e dissenções surgi- '". .' _. � <

pOUCO antes. derrotado a mo- ClplO de GOiana e a propl1e- da Câmara. isto é. o exame dora falar da paz pela bomba J-ti';· das nO' seio do PTB, indicamk,..>'" industrial JoãoI !
mica. Os camInhos a serem t ri· no caso. com') índice do l!CS- dade do dos

f assunto pela Comissão de Fi-

l \' l<�NIJl\ DESTE Di luno lhados peia propaganda. pnssa· mantclal1lclo do pa.rtido. JSantos. nanças. I

r>;.'l ENGRAXATARIA rão a incluir os temas' mais ob· ._--

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

____' ......__---...-�-......--......
". "Transição" (!Janet!) Le!fc PONTO CHIO

.

jetivos in<:'lusive a n 'c"S;-;:UH(lr:

Filho) I·
de populari7.'lr 11 ÓPnlOCrllt: :1, ou

1
.

C' - 1 S b Ih
seju, a implantaçüo da "dcmo·

.�, e o'IIlCJJew" (·OS"", te·
: annfonfa aia .

.::l 4ra ..iJ:U'1 � " I _ y I crar'ia populf:-I.rH• D ;r.-j;C talll1:�t;!

����::nct��)Yíética" (L - '.. I va"se no Vief ..Minh ���� q.�;���s e����:�n:��s �as:csr�� I" OI O mestre A1\·a ro <le Carva- grande agitação comun ista. Tum-
. í líém fala-se nas dificultlade,; in-lho'" (.Jose Lins elo ltc;o) ! lL\NOr. 17 (UI') _ Anunda-se

EXIGIltAt\'I OS MANJ

FESTANU;S A DIS-

SOLUÇA0 DO

PAI11,Alf�l<;NTO
,JACARTA, Indonésia. 17

(UP) - Uma bateria de artí-

lharia de campanha foi posta,
da em frente ao Palácio Pre-

sidencial, e tanks e carros

blindados foram celocados de

prontidão, enquanto milháres
de pessôas realizavam manifes

tações nos jardins do paIacio,
contra a inten�ão do Parlamt'n

3.a pa!;illll

" Comentários:

�..

que está sendo travada sangrellta

I
batalha na baeía do rio Nghialo. :EXPRESSO

: onde as forcas rebeldes do Vict-
.'8 Ã O J O R· G EH ��__ ,__� - , - -_

I ; JHinh. ccrcnl"aUl unHl expedição

II J Il'unccso. O cOITInndante cln che.. VjfH.:cns diúri[\<õ entre Blu1l1Cl1ilU.: FPOl.."IS" J6 (A. lV1.crcul'lo) --

t telegronHJ
{lo 'Pt'efeito dr Cr�('in�

! Ire
francês. gene,"al Gonz ..lcz de

�.

Jf.:Ijai A{G:'��;l�ôpo1i" I Na sessiio de ôntem, {) ,deputado ma,1 onde se infol'TIltl t.!l' íl'l'ompi
,Lil1�res ordenou a lransferêncoia! EM IlLU",fENAU - Hotel Holctz . Elpidl0 na;·,)Q�a referiu-se na i lo a greve enü'c OR mÍneÍ!'r;s, PO!

l-Rua 1& de 1':0"'., 3! 3 - F. 101];)
I D':J, do Profe�,-or·, d-zendo (1)1 não lhes ravc!' sido conecdirlo o

I
imediata de 10 lnll honums, ili�, EélJ ITAj.-\I' - M�l'lO Machat!l'

. . � 'U" ·1
,clu5ive paraquedistas par" aquela i _ Rua Hercilio Luz. 36 - F.

31:31
ju:;üça d.e�;;t llohll'n;l� ..m ao>' aum( 11,0. o:,uP01,l '''. t t UH,,> o (.".

5.a l'"glt... região afim de enfrentar ús.reb<!l- I EM FLORiANO'POLIS -. Caci- educa.do<es ., requer-.!ndo '1utado L"cl'!n, Slovms!n, que c'ts·
'" E '1' te I !

! que Hotel - Rua. 1i', Sclul1ldt, 53
con�ig,,,,S"C em ",ta um voto �{Jrn�u Bobr;, a gravidade d;l H1'. 'S lOS s:

I
.

(;es. I '

F 1149-
- tone �

__ re�osijo peln cfenu!ride e tuac;1io CI iada naqllcl:1 cidade
,. ltC50lvi<lu () l'foblcllJ;I, <la 11

-

=-_-=-__:: =-�-:::._-:-
-_ � - -_. -_ .- -_ n') l\íagisttério Barriga Verde Disse () nobre parlamclltm' que

zaga pa!mciren�c I E 111111 � t
'

4.1 ! dirijn.·unm mensagem ue ;:;auda· os empregadores concordam COh1

Rumo a Florianólw!is lJU'IIlC

I IB cnn I o a ftr o o exercI o cão. ES3e requerim':nto mereC(�1l o aUlnento pl�itcado p('los mil.c··
e Olimpico I ; solidariedade do dcpuu.:.t!,. mas cOn'dicionam a conc,:�·

, Atrael1te IUir:t R tOl'ddll 111- I Palllo :-'1·. rr!1H·�. em nom·, d;:- ;lO

!;': ..: :�r::I!:::'::�t:�:::;::'·I::�:: I 1 com fi rgpltm:1nto� I'" one'91110 \ �;��;,i:;�:::���:�:I�l'�(:l!t::';.��:.,�,.Io
,10"

., Il'i""'�:L 1 UI· U Ij o I (lL1VT�tR/\
Nttt.icifniv t·�lJnrtin� (1;, (.::.1.- �

<

_.__......_._��,.__, o deputado Osvaldu R. (�(thra
't I l�'",_------

�'i��éno, .TAKARTA. Indonésia, 17 _(�. I
da" p lo teidone. Ao roquerl'll ;;e inseris;:;c en., ata um

P,) _ O Exército da lndoue,lla, tempo. o E:�êrcilo imp"s (' '0- volo de. peza.r .pdo fa.le�ime�toI ,,'li oonH to aberto com o Parala i que de r!:col'l1er dás 0:10 horaS .cm Jonvll:, �o sr, HOXllClO No

lllll'nto. hiOlou 11 c:tp'tal do Tf·"to 1 ,:a no·te ;15 cinco ela maclrl1:;:-adü" brcga Ollvelra pe�soa g,·a ... <1f'

1 d'J nlUlvlo (}1H·'Jnt�· cinco horD�. 'E��s�s lHcdld,l� fOraIl1. t9nHHlt�t.:
I
IHente p�i inl!Hb, n;ltplp.�:, e dnd

Li;1 p1;,;nha df" ·1lftl '. �rnrl;3 a lr·Jl)· i rif<jJoi" {h} 1�;)1'1'ln�,·11.to �t"'r ;!t]'J{:j r�!H](.' llluitn 5l' rLf:::,I�(:;lvn 1I(_X..
'

I'P�Ü,':·..::4tt fh.: t'c-l��'r�tua:J UdE í!!1!1.ri1ll I dn- 11tr�n r�·""jlH�;l1t.J! l1rcvpnuu lun ule'o;:j �Iuf"i:d;"'t. i' .;�;jlfJt·tf·."�:>

�a para o eJ<t"l'lor ficou in+.er amplo inquérito sob1'c o minís- GIUilVE DOS MINEIRO;.;

IrOIl1pida. durante aquele período I tério da· Defesa e 11 politica do EM CRICIUlVIA

I !>"!l! ['(1m" " pa5S:;lgcU! eh; :rwU· fr.érdto, Par;,:, rIm' f)l)lmerimf:llto di; um
_...._x._-,,_�""''''' -"""'---:r- -�=1--"'1>�,,==

Yida S(Jci<11

ltcli;;lã<>
('onsclllOS uI di>

� Ciene;a llopul;lr
ralavras Cl'Ul.aria�

N!.,ftd:!�� rl_;! t':!rH�!
NfJtH:�!�14: de RiQ rl� :§u!

'" outro", lHd.i{'1;'i1'10J;;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



De um, Guarda-Livros - prãÚc�
ou, COl1tador, para trabalhar numa Uma ,motocicleta "PUCU", em es
ca.sa. Comercial. - Os intt!ressado,", tado 'de nova. - Preço de ocasião.dn'erão, envíar cartas pára OsvaÍda ínfor.IJlações com Waldemar .na

�\:ll,i-oc�er -:- IiQ:NTRAS.

','.
Farmllcia Glória. •• .. •• ,. ". I

§Uillm:nnmumnmunmmmnilllillummlfmllfmnlllmlminllllll�'155 E n� lo�ar da ::tenda que a propaganda vende. =
,

'

ã &luncle :vendendo e vendá anunciando peIa
_

i IV M-6 RadioMirador :
====

"�..-.. "

(A voz do coia�ão eatarinense)
-

I'REQ-U:!NCIA '820 KCS•.
- ()N.J>AS DE"365,f9 MTS. ':_===CAttA POSTAL,' 61 _.;. 'RIO DO SUL'

�limmnUl1inmímnnlmnUIIIIJJllllm"lIlIIlInmnmmmnmm. , .�.� /'
i

IEGUNDA PA'GINA

,H&GAO DOS "DIARIOS ASSOCIADOI"
,

PROPRIEDAD:t DA�

:SIA� � Ao N A (.� .1. H ..

-

NAÇAO
Bécls4�ào, Adbldn�çie'e OflcJrW=�. lijU Pauto a.

tlun ,_ Fone 1'6"92·'"':""" Cálxa PôStal, Sll.

�l1t'�tcl'; .M A U R, I C I O X A V I & K

ltedator: RA.UL DE OLIVEmA. FAGUND�S

&XPEDIENT&
Assinaturas:

'

.A.N'UAL ••• ,_ � ••

"

•• r: ..

,SEMESTRAL , . . . . :,. , .

N. AVULSO . . . .'. _ . _ . .

,)

C,'.100;OI
Cr$ 60,&8
Cr$ 0.50'

��u�W'Sals: ,alO; - Rua do Ouvidu,' a, lOti ._- jt;ontm
'� ·i3-1634 e �3-l'j997. - SAO PAULO; -, Rua. '2 de
}}brll·,n_. 239 - 4.0 andaI: - Fones, 4-8277 t -l:-418L

I"J:i:Ü,O HORiZONTE� - Ku'a Goiás, Z4. - PORTO A·
:':;EGRE: - Rua João Món4ud. 15. CURITIBA: - I
;Rua Dr. Mudei, 708 - 2.0 andár -:- Sala 233. JOIN- ,1'

�LE;_ - Rua 5., Pe�o, t�.
,;�,,__,,� MA�__���"_--__�__�__�__�.��H

I io OPORTUNIDAOfS lO

111-------,-��-II

BALCONISTA
I1nllo'rtante firma comercial desta praça procura balconista com

pratica no ramo de ferragens, 'quite com o serviço mi};tar. Inte
ressàdos queira.'ll dirigir-se, por carta .de próllrio punho, à Caixa
Postal nr. 126 - Blumenau, indicando aptidões, idade, preten-
sões,· ctc .•

- - Inútil candidatar-se quem não possuir experíen-
cla no ramo.

PRECISA-SE
de um TORNEIRO.

Dois mecânicos competentes.
Casa 'Royal S. A. - Rua 15 de
Novembro- 300.

, Y :E 'N DE .. S E.

',AUTOMOVEL
VEND'E-SE um lIenry--J. 1951, no-

VENDE-SE

Vendem-se. Tratar nesta re

dação-
VO, de côr cinza clara, com rãdio.

Preço: Cr$ HIU.IHIO,OO..
'

Tratar em Blumenau éom (,' dr.
Angelo Caetano. E em Curitiba
com o 'sr. I",an Maida - Rua Ma
rubal Deodorjl.

VENDE·SE
OPEL CAPITÃO

PADEIRO

VENDf ... SE

Um .,caminhão marca G.l\'l.C., com,

:redu!l:ida. ,tipo 1949, em perfeito
estado de funcionamento. - Ver, e
tratar com o sr, João Soares Ji'llho,
em Can.elinha :..... TIJUCAS.

,VENDE-SE 'no",o zero klmt., ou

troca-se por PICK UI' tambem novo,
'Tratar sem intermediarios com A.
Gurus - Brusque - Caixa PDs-

....._-------- tal, 56.

VENDE-SEPROCUltA-SE um para Curitiba,
(de preferencia solteiro). Bom or-
denado. _ Ofertas à Confeitaria' Um terreno ã Rua Itajai, com, a

Schafferj Rua 'IS, de Novembro,
area de 400 m2 - Informações:

4,24,,-"0' eURITmA. ECAP Ltda. - Rua. Floriano Pei
xoto nr. 18 - 1,0 andar - Sala l·i I
- fone 115&.' i,

PRECISA-SE

frente dizem que os eomunis- :

tas e coréanos do sul estão:
deado Jntensamento as linhas empenhados em violentos com;
norte-americanas c sul-eoréá- bates corpo-a-corpo na Serra I
nas., . -Os últímos despachos da .do Franco Atirador.

'

.

Terrenos á Prestações I
os MAIS JlEl'rI LOCALIZADOS J)A CIDADE

�.J"__ - ,- c

JARDIM CATARINENSE-

<., - -, ',' - -
- - ,

RUA AMAZONAS - PROXti'tIO AO HOSPITAL
- ,STA. CÀTAE.tNA -'

PLANTA 'SCHMIDT
RUA SCHMIDT .;._ VILA. NOVA

rOIlENDQ 5:f:ft (�(j[1PADf) InIEDIATAI\1ENTE

VENDAS SOB CONtRATO
CONDÍÇÕES AO ALCANCE DE TODOS

,
.,

INFORi\.:rAÇõES COM TODESCHINí·
ESC.'EDIFICIO INCO �,SALA, 3 - BLt,JMENAU

- ... ......__ -- - ---

:-.

RELIGIOSOS SEM
A;s vezes é maís facil e,mais frutifero pregar o Evangelho

de Crísto aos pagãos e descrentes, do que aos cristãos "incura
dos", que de tanto se julgarem religiosos. esquecem-se de culfi-

l'rlatrix) - Furte, 373

AGENCIA EM BLUMENAm 'Ira.vcssà 01 de, :F-e�r�k!, .....': (A-
gência Bra.-Biü) -- Fone, '1266 ' ,

' ,', ,

-"- _*____. -q-

i'ARMACIA DE
PLANTA0RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUEMSE

LINHÁ DE ONIBUS ENTRE:: .

LINHAs BLUMENAU-BRUSQ,UE
SAlDA DE BI,UMENAU: - (De 2.as ãs.u.as feiras às "/, lO, 13,
14 e 16 horas) - (.{05 sábados às 7, 10, 13� c 11 horas) - Aos

Domingos <is 10 11On�.
SMDA DE BRUSQUE: - (Dias útcls .5 7, lQ, 16"� 20 horas)

(Aos Domingos às 18 horas).
I.INflAS BRUSQUE-FLOUL-\NO'I'OLIS,

S,UDA DE llRUSQUE: -,.. (Z.as à Sábado,s às 6, li. 15 c 15,15 b.
SAlDA DE FLORliU,O'POLIS: - (Oe ';!.as

à s.as ,feiras às
7, 16 e 17 hrs.) - (AOS sábados, às 7, 14 e 16 111's.)

LINHAS BRUSQ,UE-.ITAJaI' '

51\10.-1 DE BltUSQUE: - z.as ii Sá.bados às': e 16 ·horas.
SAlDA DE ITAJAI'; - z.as à Sábados às li e 1:) horas.

LINHA ITAJAI'-JOINVILE:

,Encontra-se de plantão,
dé ',as a 19 do corrente, a

'

F,ármacia' CatarÍnoose, á,
rtiá 15 di Novembro, n.o
503,<

TELEFONES MUlTO
, CHAMADOS:

POLICIA· •.
BOMBEiROS ..

DÓSPITAIS;
, Sailta Izabel •. •• 1196
Santa C'átatina _ _ •• .usa
Municipal •• • • •• 1208

Assistcncia Publica
A' dísposíçâo da 'popu

lliçáo local, encontra-se no
Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "AsSis
f!eQcia" Publica";: "qú-e a

tendera; gratuitamente,
todus QS, casos urgentes
dé enfermidade ou de
ferim!llltos ".gr.l;Íves, a

qmúqÜél:':'hor.údó dia ou
da noite.

. .

li o R. A R 105:
SAlDA DE ITA.JAI': - De 2.as a. sábado as l e 1515 horas.

. ,
SAlDA Dl'; JOINVII.E: - De z.as a sábado- as 7,3'0 c. 15,00 hrs,

LINHAS NOVA 1:RENTO-l"LORJANO'POLIS
SAlDA DE N. TltEN'TO - 2.a5, 4.as e 16.as .feirasl�s "I horas.
SAlDA DE FPOLIS. - z.as, 4.üs e 6.as feiras! às' 16 horas.

-"-:-- -�- -�� _,

A U TO V I A ç Ã O J1liSf '

Atend�lldo às necessidades c conveníencía dos srs, passageiros,
a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer novo, horarlo dos
seus transportes coletivos, os 'quais já entraram -em -..igoi, e
que nbedecerão ao .segulnte;

PARTIDAS DE BLUMENAU: (cliárlamente}: fi horas' -, ônibus;
9 lwras - Ollibus; 13,30 - oníbus; 14,36 ontuns (via Ibirama);
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente) 5.311 horas - ons

bus (via Ibíramar: 9 noras � nníbusç 12 horas -:.anib,us; 15
horas � onibtls."

.' -, ,.

PONTes D.E
, AUTOl.\:(o-vms;
AI. RIQ 'Brimco .-. 1200
Praça Dr: Blum�nl\U 1102

e 1178
g��, B. Retiro "."i '. � llU,

.

IRtJJíiiinauar I
'; 'I

NA FAZENDA, ' !
., l';HJNICIPAI..

í

Laxat1.vo. anti-á.cido
contra as azia!.

Ação suave c duradoura:
Sem sabor c não'

adstringente_;'

_IJ__ J:I:
__ ...........

EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DO 'TESTO
SAlDA DE RIO DO ,TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,30 HORAS.
AOS D01tJL."\GOS; 6,15, 7,15, 12311, 16 e'l1 HORAS.
Si\lDAS DE DLUMENAU: (Def�ontc ao prédiO- �rIa Mútua. Ca,..
tarlncnsc):
DIAS DEi SEMANA: - ils 9, 11" 16,:10 HOltllo.S., �
AOS DOMINGOS: - à04, 8.30, lI, H, 13 c 19 HORAS.

,,_;(,_ _*_ _,,_,

EXPRESSO $UJMENAU ..CURITIBA
Endereço' Telegráfico: "LIMOUSINES"

AGÊNCMI DLUMENAtJ: RIJa JS �e NuV. :nr. 313 --\f"Qnc: 100:!
AG�NnA ç[11ÜnD.'\:·Rll� 15 dI> N"oVI!mbro;,nr. 6:!9.

BlUMENAU ,;iOIHVltE'
YIl'!.GENS RA'PIDAS E SEGURAS

EXPRESSO
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As manchinhas brancas que aparecem nas unhas, ,signi-.
ficam uma falta de vitaminas' no regime alírnentícíoj Sãp "in-!
dicios de má nutrição? '

,
,

,

-'
-'

"Ji"""<1'�J",",:3* ,�
lUá iriterpretação-. As manchinhas . das unhas deve-se à '

que se há filtrado -UI' nos tecidos, variando a estrutura da. raiz.
N<;.da tem que ver com Q:regime, alimenttcío.

,-

'". Err�. Tanto as crianças, como as pessoas de meia-idade c'

ate os velhos, podem sofrer de cancero Nem os lactantes es
tã«}"'Uvres de tumores malignos, COmO, fQi c9ro.prova�o
temente em numerosos .eàsés de recem-nascídos,

jovem
do sr.

Beck, o tempo! J'ú

mos e m�lcno \'Crão e

ter preparado o meu

ainda, .não fiz nenhum

hosnedados

,

j

pre da melhor qualídadé c. SQ

bretudo, apropr íados ao .seu ti

po de pele, pois nes servem pa

sa substrtutr o que li sabão tira:

as secreções' rnaia ou menos 0-

leesa sda pele, que lhe são um

moío de def":;;"d. natural. Elimi

nar, portanto, tals
sem- substitui-las, é um grave er- pecíattsta, é claro. poderá
1'0 contra a beleza e contr-a 3. dicar o cremo adaptado a.

juventude.

me tão desanimada. tão desgos
tosa.

as mulneres

ser env�:-dos a Iong ínquas dist áncías. 1\_ zona da costa do Pacífico, por

c:xç�plO, poqerá de agora cru di�:ntc receber pr-evasões de usodiu-2�-t11, o
que não era posSh'cl anteriormente pelo f'a to de que esta droga perdia,

'"t

novo

'\
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çócs, de armlstccio, 05 E,,;tados
j searrnos

nu. 'axpcdéncia até a ':0-

f
conversa <:0111 l'k.'ll'O Ncnni qual

Unidos e <lemai:; países que os
_

ta acumulada, a Imprussão 'lU'"' i5ü�a.:: seu 11:Jnto tle y!�t�. Na

upcíam, na questão coreana, os-. fica é a <1,-, que os chinczcs f opimao .do ditador sovíêttco, a aproximar parece .
distanciar-se

tão projetando pfOVOC:'W. na As- norte-coruanos não SI-! s{)nti"�.I'1 guerra da Coréia só lhe tem cada. vez mais de uma' solução,
sembté a Geral das Nações Uni-: mais inclinados a ",tQnd,-r f. um I t rnztdo vHnb;:;ens, entre outra- I)ntre outras coisas porque Mn,:
lias, 'a instalar-se uentri) U'" al-

c

apelo da Assernblela do qu. '," n ..li." jncomp�tlbillzar os Esta- iadegh aumenta. as suas exígên
guns dias, um rnovíinento de!;-I numerosas pr-opostas !0rrnul:lda"

ti
dos Unidos corn a opinião asíátâ- ,elas cada vez que' desconfia que

tinado a tentar uma solu<;ão pc- I pelos negoc'aüor-cs loca;". ":;:cum- 1. ; as anteriores foram atendídas ,

. _ '. _..

l:tíca para o conflito. Ma,_; nada l to à Rutisia cuja infiuencia "e- Se observarmo» outr-os setores El a proprla untdaõe ocidental, soclaçoe�' da crise internaClOllu!.l,·
"

dr' 11 -eindica que esse movímono �€j3.! r-ia, sem dúvida ü'"j"i\',J :'::lr:.l.1 do panor-ama. mundial, as conelu-] se não chega a estar compro-
-

.

O que a-a la��a_ que se ie opc •
_

suscetível de produzir rC;5u',:ado�cons()guil'·sl':1 Cl'"saçao daE 'lO,,·:,;ÕCS a (lua podemos chegar, pe-:metida, 'rncsí.ra uma hldubit.avel fi; o b a. - 1 e a d If;!_'.r a.,!1 ç. a-,

algum. Ao contrár+o; se nos ba- i Lilidudcil, Stalin' já decl" i-ou, n« � lo menos neste momento, não são' perda ue eficacia com as
d o -s Estados U�l�OS.'I tndubítavel que, a poüttca

_

(Copyr lght dos "D. A".)
Se não existisse amplissíma

documentação e não tivesse

mos diante dos olhos a de- .- ,---"'----

monstração baltíco-danubínna, � ')UO 0SS�S que dcst room todas
seria talvez l,)ossivel pensar; as suas afírmaçôcs. Ele decla-

admitir essa hipótese e acei

tar de boa fé as declarações
de Malcnkov. O relatório do

representante do ditador so-

'vietico é audacioso e astuto,
da primeira até a ultima pa�

a verdade

apresentar a Russia

r.o isa: qLH� :;'..'.i�!l1l aplicados U·
i"! aJJnente os acordos firma
ao."; durante a guerra e, na
I ura lmon t o. destinados à re

visão l'J,1 tem �JO oportuno. Tais
acordos imp';t'talll na desmili
ti' ';':1':"'0 d:, Alemanha, na re

;"1_,d" ao ldnírno das forças

i diante da vcrrlade russa. A de- Italía, a Russia seria
I mocracía popular não é nada so iuta do continente porque a

1 mais que a tíz-auía de um pe- França, quase sozinha, com as

I 'J.uen� grupo que. com a força, »equenas nações do Benelux
I impõe a sua vontade a toda a ::á,C) poderiam resistir nem u

-,11-1 semana, a uma invasão

Jubilaeumsausgabe, Oktavformat, 2064 Spalten, ueber
2700.Textabbildungen, 50 Bildtafeln. In Leinwand Cr$ 125,00·

Prospekte mít Angeboten ueber Luxusausgaben stehen
Êuer jedes Werk zur Verfuegung: Und so urteilt die deutsche
Presse ueber unsere Nachschlagewerke: "Síe sind grossartíge
L�istllngIn und wíderstehen jeder Kiririk _ ..

"

{Ncue Zeitung, Muenchen, und Der Tag, Berfín).
Fupr [odes Wíssensgebiet stehen lhncn unsere Kataloge

und .Listen ueber Neuerscheínungeu zur Verfucgung. Wenden
Sie sjcJ) bittc éll1

'

I-rERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.
Avenida Ipiranga. 570 - 1.0 andar

Caixa Postal 7509
SÃO PAULO

Gtalin pretende somente uma 30· se o discurso do represen-

""lllunr'4mUillIlIIIIIIUUIIIIIIII'llflI111IJIIIUIII!UUII1111lUJlfllllllflUUf'!i:
- -
- -

En J
I'

M d» V··
Si

� ,r� use eJelros 'eira �= =

ê_ AnVOHlUJo -

'Rua 13 de Maio, D.O 16
Caixa Postal 150 - l!'oDe 245

UENCIA
dústria brltànica de materiais

• de escritório tem uma das his-

I
tórias mais impressionantes de

toda a indústria de após .. guer-
ra. Antes da guerra, aI>Grã
Bretanha não apenas relutava
em aceitar com rapldês a me-

l eloquencia é a

verdadeira de-

DIA 22 - QUARTA-FEIRA - DIA 22
FESTIVAL TUPY

NO P A L C O:

ODETE AMARAL
A VOZ TROPICAL DO BRASIL! CANTORA EXCLUSIVA
DAS RADIOS TUPY DE S. PAULO e RIO e DA. TV (Tele-
vísâo),

' p�;;._o QUENTE 'A TO
DA HORA

OFERECE-LHE A

�ANIFICADORA
TOENJES

Rua 15 de Novembro
Completa va.riedade de p!1.ea
�omuns e '!speeials, fabrfc�.
tios por r-rocessos modemo.

EXPlm.�tENTE UMi),
VEZ E COJUPRARA'

SEMPRE

locução não se associa neces

sariamente a UIn bom raclo

dnio; uma boa enfase é mui

tas vezes sacrificada pela fal
ta de uma boa cultura; uma
boa cultura raramente se tor
na, enfática; uma boa presen
ça nem todos QIl dias está li

gada a uma boa causa; uma

boa causa pode não ter o con

curso dé uma boa presença.
Enfim, poucos são os orado
res que desfrutmn a harmonia
de um conjunto irrepreensível'
2 até morais, -oort'lue é indis-

vei igualmente que a 0-

ratoria se compaDha de auto.
ridade e sinceridade.
Grac;as às on'Íissões d\) ol'�,

'dor, a eloquencia ainda nâo e
um flagelo para o espirito.

curo TYRONE povnm�
PLATE'A NU.!\IERADA: <, •• '. •• (":1'$ 15,(1)
BALCAO: , .. _ .,

'

•. " '. Cr� 8,00
OS INGRESSOS ESTAO 'A VENDA NO EscmTO'RIO no

-- CJNE n-uscn �-
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�scolha Ia
individuais são por demais
1 cconhecidas. não sendo BraSIIIBlllr'exagero afirmar que mui!os

,

"

Odeles estão aptos a ínte

gar cem sucesso qualquer
equ'pc de aspirantes das
várias agremiações da
Primeira DIvisão, nesta
cidade,

BLUiUENAU, 18-10-1952

me.
,

,PARTIDAS AMISTOSAS
NO DOMINGO

. .No próximo domingo,
medirão forças 110, gramado
do 14 Batalhão de Caçado

res, no Estreito, os quadros
do' Tupinambá e do Flo

rianópolis :F,. C. ,

, .Os defensót€s deste últi-
lU:O esper�i (levantar ex

f)ressiva' vitória,
'

afim d€
desfazer o efeito da derro
ta scd'i..ida ultimamente; ar

enfrentar o Flamenga; E. C,

,Capoeiras: ,
.'

Na mesma data, no cam

do do' Balnearío, estarão
írentea freúfe� .as. equipes
.do Balriciario e. 40 São Pe
'11'0 F. C. ambas do sub
distrito' do Estreito.

, Áo vltóríoso caberá uma

taça e p=.i� isto ambos.os

_quadros entrarão na arena

'dispostos a levar a melhcr.
REGISTRO DE TEIXEI·
RINHA PARA O CARLOS

RENAUX
Está sendo ult.t�mado o.

'procésso r�iativ:o ":01, regis
tro do, reuemado craque
"Teixeidnha, para o Carlos
,HOliaü,,'C, dú Brusque.

Pará ;-:1 rápido andamen
ta do expediente, muito :;;e
tem csfol;cado o sr. Ary
Lentz; .r�pre5Entallte do
clube brusquense' [unto à

1<', 'c:n.l'. e'cio 'I': É, .r,
'

O "VovóH t(:�lll o maxim-Dl
lllt�r'êS.5� ;'em qne os pape!s'

.

füidem' "!:1rolltÓs " imtcs.dl:i
do:mJri:gó, "PI:IÍS nessa data
terá sedo compromisso
;colm o Olímpico de Blume-

J nau, pára qúe o cancurso

de Teixeiiiriha: lhe é qUaSi

I indispensavel-

el;
n fUUi't ti uÍlUléllHIUC U ,eh .. um. l.L Segundo nos informou Oi

;;;; l!M.lTf..��,;;' '

-'�'�,-,�'-,'--,',c-c-'-;_ L�m�rca��li�� c��i�s s;r:
�k .�.� "' ." L _

�
;_,------------,.......,..,...."""'"---.............------- .:lI�lllllull'nllnlnuIIIIIUIIIJnnIIUmlllllliIIIIUmtlllllUIIHlluunUIIIIlIIHlllUlluinmlmUSII,IUIUllJllllllíllll',.

ir :� EXPRESSO nUMENAU�(URIJIBA ê

II ,.t,!l,�:���Et�:lOBLu,m"AU j I OM.PRO::;��;TÓRID LICOR DE CAcau XAVIER S.:
=: "

""

=:

5
� rI.l .� �

"

.... � .,' " ,',. :::

�:::��;1i·:_sn�.-p!t.rlgii14 �I� �ª�� lU II '.: ��ÇAS NEllYOSllS E MBW.J.A� i
-,��UMEN,AU ·,-8t.a. Cat��n:.·-:.:__,Iêlª �Z'

�

,o5� i:ª 'Cala de Saúde'Noss2 Senhora da' 018..1. '�
.

11"'1
'"' },;. I 'i ASSISTIlNCIA ME'me i;. PERl>IANENTE A CARGO DE ESPECIALtSTAS' ;

III 1- -'

�,,'
:"'-:-� 4B�JtTA

AOS ME'DICOS EXTERNOS
,,-' .L._ ",' I

"- .",.. "., ..".. • < -.

;:' E a '= F.;!'JrrmoDA!>\E '!\!E'ÍH Cá REPOU§O --' !!:!;t!�nºx!rAhJf,§ - ALeQO;, �
� � � i usnlO�' irRA,'!'AntEN-rÓS t5PECL4.LI?i;,\..D�is '� �� �

�1�
AVENIDkl\IDNSbz DA ROCHA N.1247 - YOÍll;;: ;;D�;j

'ª ª i ª ENDEREÇO rEi;,;1;i:GRA'FIGO: PSIQUIA'l'RA'
,

'
" .'

_,_
_

:: ::: ::::. ::: c, U,R I T I,E A
'" PARA N Á'- ,j' ::

� � ACE:n'A,�úm 'VI�GENS ESPECIAIS� PARA QTJALQUER PART)!i:�, {) � E -

�J1!IJ!iI'!lJ.m]H��m.rmUmm!!!liHH!�m,�:mmH!!HnnºBU!nm!!Jm!!!�i7Iulllllmmmmtl!J!!!ní!U'!'I!!I,!�!�I!fHflmi!n!!1i!Hm!Hmm!!m!Umm!!rntlºUUm!�l!ll!m !itl.!I!fIIIIIJI� �!!!m!mml1li.'ml(lln!!1111!!I!!'!I!l!!ltfl![!I!!!!!'!!!!!!!!!H!t!!!!mnru!!m!!!!l!m!Hl!��lliJ.l!!m!.nUfJ.mmm!!�
. : � .. -.

- ..

,
- . .

< CIRuRGIAO DENTISTA
AO LADO DOS CORREIOS E TJiLEGRAFOS

A' ALAl'\nl:D_A RIO BRANco N. 8

nuuense, cujas

a

I
(El�(ltrocardiografia)

Tratamento dé.lJeUfoSes - (psicoterapfa)
Av. Rio Branco. 5 (Sobrado) - Ao ladu do Orne Busch

F'polls, 16 (A. Mercurio)
.Dcvia ter chegado, já a

Seleção de Volei (rnasculi
E> c feminina), de Blume
nau, Brusque, Itajaí, e

Nós, par-ticularmente, p,:s Ir ínvile, afim dos neces
mcstramos .curícsos per sârios treinamentos antes
ver de perto o maginitico 'da escolha da Seleção Ca
combate de, hoje a tarde, tàrinense que

'

irá ã Porto
capaz de atrair ao seu lo- Alegre, participar do Cam
cal uma. assistencia SUl'-1 peonato Brasileiro dessa
prcendente. , Saib31��á mcdalidada espor'tiva.
ecmpreender as verdadei-

I '
A vinda dessas seleções

ras finalidades deste cam- está sendo aguardada a

peonato de ,juvenís que qualquer momento, 'afim
realiza e: Liga, Blumenau- de que o técnico Rubens
ense de Futeból e incenti- tange possa dar inicio ao

devido preparo do seu ti-

���If*ttr·-
.

�-� CAIXÕES fOHEBRES --

.

,DR. ;6EBHARDT "ROMÀDA
�specialista em alta Cirurgia e doenças de SeDhoru

----,:1 Ii-'-�-

SThIPLES E LUXUOSOS
.

- Preces Módicos -

EMPRÊS�l\. FUNERA'RIA
KREUTZER
ltua São Paulo, ass

F6íIe: 1168
.

INSTITUTO. DE OLHOS
OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA

� es- " "OR'Sw' TAVARES e I�EUSI .. - -

" ',INSTllUTO, DE RADlUM
_,_ DR. A;. oDEinu�b§h!'�

excursões à "serra",
centra o Concórdia,
centra os caxienses-

em rono···
naux o resultado juutu a cuusa él'.:, Jogudor Amorim,
FCF, para que antes de do- 'o qual tem passe Iivre,
mingo seja feita a inseri- a�ora, para .integrar-ae 11')

çãc. na Liga Blumenauense ouadro alvi-celeste. onde
de Futeból. estreiará justamente cl.n-, Q":,U, ti, r', ft,:::,',"II,'':'lIlze.-rn �.IIIÍIII;'i\ Ii'ESTA DO FLAMENGO tra .� seu ex-clube, UI: D_.i; 18 lU � v

DE CAPOEIRAS I VENCEU O CAIÇAIL\ Bar com o IpitangaColheu a l1'Cl3Sa reporta-; No jogo .ide domingo 111- ,Pale"trando ligeiramente
gem 'que numeroso .grupo time" em Saco dcs Lirnócs,

na noite d� QlJ'1nta-feira com
Ie desportistas desta capi- na cancha dó Ipíranga, -rI '-1111 dos dírígentes da Socíeda
tal irá i Capoeiras, 110 pro-. Caiçara abateu facilmente

,1'2 Recreatiya c' Esportiva Ipi
ximo domingo, afim, de' o clube da Juventude Ope-

anga, declarou-nos ele que o

participar do programa Ies- raria Catcllca. A partida êruzeiro de Joinvile propôs
tivo da Flamengo E, C" foi muito cordial e levou

a realização de duas partidasquando: inaugurará c assoa- ao aran1ado numerosa as- ,

- '� J2,' basquete e volei, entre ju-lho da nova sede. i sistencia. ven ís e' infantis, para data 0-
Com essa afluencia, mui-; Os quadres foram os

, portuna.to lucrará o sipatico clube seguintes: Caiçara: S'ilvio,
1 As primeiras delas efetuar

capoeirense- pois espera: os Joà-. e Chico; Oscar, Zini-
ce-iam em Blumenau, estandomelhores resultados do nho e Orlando; Seginho,

,. agora os ípiranguistas estu-
programa, para pod€T con- Gilinho. Osmar, Acacio e:
éluír as obras da referida Aldo (Hanz) _ JOC Siíneí, dandõ as datas, para respon-

. der fávoravelmente.sede. i Alvaro e Nilton; Walmor,
AMORIM NO AVAl ; Helio I e Antenal'; Waldir,
O Tribunal de Justiça Milton, Zezinho, Helio II e

Erpcrtiva deu ganho de Judandir.
SEGUROS!
BOAVISTA!

R'
::�. ,::,: o�, -'

'" ':." • ,';",

,euma-tismo II

evralgia?

Sanador é um bálsamo de aç;âo
scdativa contra a dôr nevrálgica,
rC\lmática ou muscular. Uma fricção'
com Sanador estimula a circulação

sanguínea e produz rápido aliviQ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Brasil

tiara São Bnrja, na manhã de boj!',
Indagado se a mensagem estabelc

. certa os aumentos dos vencímen
:,
tas ou abono transitorio disse;

} '''Quem lhe- poderá escIRrecer é

vig?rist:1
a ímpoi-tàncta d"

3,60000 que -trn:da.
Ao ter entrudo

tio ):1:':'. \Ta�:lícJ{. o

apenas"

, f ..

·uin!"'". l \tor."-r''''f ('�_
.

- (toJ. UHle désta foita, 10i ",>'l_,t'"""

I nel"" v iztuhos, quandej' ten.t:�Yl;l
penetrar 'P"la frente do y,reJ.;o.
Dado o ahrme, Odir �CCpOcl "

. foi +untar-se ao ind:'dduo Ro·

ber\:�l Si1V:1.' corn quem foi preso

no Polo Nort.e. E�te último df'

clàrou-se inocente. apvsar
Pclicía ter suspeitado das

atividades,
FURTO PRATICA

DUAS VIUVAS NA C.\.S;i.

SANl'A MARIA
e Rosa. Rocha.

.

CUIABA.' 17 (Meridional)
Está repercutindo inteonse.mente
nos ctrcuios polit cos e sociais a

visita do embaixador turco e dos

primeiros secretários das embai
xadas norté-arncrlcana c

levaram a i:�1�)'.)r1..{.nc.ia
A efeméride de hoj." é tes- Alegre, a serviço profissional, 20.000,00,

tivà para. os que mourejam los que trabalham nêste diário
nésta casa, euío regosl]o se jus- 1 embora lamentando a sua au- Agora foi a

tUica. e trancende do fato do
I
sencía, não podiam 'deixar de Tanto da. pr írne.ru vez corno �'

:_l�. l\Iallri,cio Xavier, Diretor I traduzir aq1!i, a sull: expressão

j
gora , os lara.p�os apl"OveitrLram. ':deste díarto, comemorar a pas-

-. -���t'llatorIa, deixando re- ,") fato de a e dad;, S� cncontt ..1

�agem do seu anlversár!o na- 'gistrada a sua mensagem de [,S escuras. com rlcsarranjo" ll�l

�aliei().. I'
�..�.La-ções.

-.

rede elétrica. que vem J..., Ca!"-
.. Pelas suas virtudes de IllO-

- - - - -1- - - - - - - - -

destia, despido de preeoucel
i�s tão comuns aos homens,
Mauricio �.a"ier sempre cara-I
�risou sua personafidade pelo I

l'fpiritil de elevação democrá-Itíea e fjdalguia de. carater,
®monstrando, em todas as .•

manifestações da sua vida, ser i
-

ami�G sincéro {le todos, múr-jmenfe dos seus' auxiliares, des
de o mais modésto opcrádo
das oficinas.

.

'I':
éGmo jor�aIi�ta llrofissional,

com. longa. expenlencía na vida
de Impreúsn. Mauricio Xavier
sem.pre se impôs llela sereni
dade e justeza de sua conduta,
s�m transigir com diretrizes
politicas que não sejam o bem
comum da coletividade. Pela
austertdade {I,L sua linha (II)
caráter, CSS{� batalhador da;
causa comum da patrta perso- i

nífíea nm dos valores morais
'

é_ Intelectuais da nova gcr:l.-;
çao de jn.l'naibtas de Santa

.

Catarina, o que honra sobre- :
maneira 'as tr,Hli�ões da im-
prensa do Esb'dn.·· I-Por t{)do:" m, ti�u!os, (I jorna
lista Mauri.cio Xavier é digno 1
da simpatia e admíracâo dos

se,?s concidadãos e' amigos,
motivo porque, na auspiciosa.
data de hoje, o nosso diretor'
terá (I testemunho das mereci- ;
das homenagens a que faz

'

jús.
Tendo viajado para Porto

FPOLIS .. 16 (Ag, Mercur io )
- H" t.ernpos, em fel z di1ig�n
"'a, li Poncía conseguiu suzpr-e-

CAMISAS
BRANCA.S e de
aCORES artigos

tluísstDlos
da
: "DISTINCTII"- Gonlecção

.

são distribuldas.pela

Casa A "CAPITAL� 3

b Cuecas ..

. Gapas· Ternos - Blusões, ele.!
o povo acompanha Esportivo

lhe um futur9 risonho

panhia uc sua esposa,

ENLACE- PERFOLL
PONTAl,DI

Dia 11 t]'1 Outuliru rt'al'w\!,s'�
nvsta cidade. o enlace maír+mo
.... ial da Scuhoriia O"rtrurJ"'"
PerfolI, filha do conhecido ín
dustrtaã A.loIs Ferfoll. com I} sr.

N'Iton Oscar Pof.taldi c�for<:a'lo
guarda-lívres da firma Curt Ger
mer,
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