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BORDO DO L, D, ;I. DO LorDE �arr?upBha, Depois tornar-emos a

AEREO NACIONAL, (entre uni-I Murquesinha em Porto Alegre, "
IA

guaían..a e S. Pa;üuj" 20 c!i;, 011:11- P�re�os com a sannora cm um,n�I bro. - Ainda na Europa. "'\' nn"ia ',VJãO, parn ambas verém um rodeioe
'

dito ã Morqu<'3ü Marconi; 'El..!_ctra ern qualquer parte dó'Ri) Gra�;'
""r:i a mnrtrrnha do) Ii(o,;,� lmltsmis- d" do ·Sul. Dnr-Ihe-emcs a Ordem

URüGUld ',AiNDA, N10 "Ir e VOLGA DA AMERICI DO SUL
Assis CHATEAUBR1AND --_........

TJ,.LJtFOl''1l' 1 o 9 %
bd. TeJ.: ":SACA0"
Caln Postal. !I

N .. 123 Ih} Vaqueiro do Nortc', na porJé��
ra de um eUH") do Sul. A s{jleni�'
dade sel'á pi"n'\.�avclmente DS Fa..

zenda AZliJ, ern Quaraí, do exee-

O
lente amigo Vieira de Macedo., Se

; por-vantrrrn não tiver1n?,s a Faz�n
í da AZ1.ll, iremos a uma Estanc1à
de Ur-uguaíana, _-'l.!i as .Marconi' to-
mar-ão contato com um <ios .rim;
majestosos do ,Brasil, um rio que
depcís di' banhar três na<;>Õ€S en..

Ira no OCeano, oürnpíeo, forman
do eorn O Paraná o Rio da Prata�

•

Em obras a Fazends Azul; com-a
ouaí eu tinha um antigo compri>;.
mísso, seu proprietário promoveu,

I' ;,�E�:��:I:::ee��::1:�f�:�E:::' í FI·zeram O POS811vnl 'S Ng�o-es "Olld's �:��i�,=:����:�:::::;�:,li��g!:o a�{), ernpregndo em. uma gran- ti U U U U I Bastos, F01 um prodígío de tem-de variedade de produtos, nue va-
pu o que este Curtíss Commandriam, desde rulnuseulas bolas de':t-

�ara cnnsegOI'p a paz na bore'f1a fez, entre Rio e Porto Alegre, ante-ço para mancais até enormes cou-
ontem: 360 quilometros it hora:tem sido a. base vital da
'i'empo de Constellation, TiVemos

vr� PfOd:l:a:o::r::o d�o :[:1:':: :�:� Nações Unidas, Nova 101"- horas ante a citada comíssão,I��!r;:�;�:��:J:��;:�::�:vre a}:,r�s�nta enorme expansão,
,que, 24 (UP) _ As Nações U- Disse ainda rnr. Acheson que �rande do Sul. Hoje foi o contráEm 1948, a produção totat foi de

. , 11'10' Eneoní ramon por todo o per,.140,000.000 de toneladas. Em fins nidas fizeram tudo o que foi os Estados Unldos e seus alta- curso de Porto Alegre a Uruguaiade 195:1, :1 produ�50 f"j�l do Mnn- possível para conseguir a paz dos devem estar preparados' na vento de frente. Tirou o Cur·do Livre sui rIO" 21UliIO,OOO dI" to- C L' M para o ('aso que os comunistas ',Tis,: Command fi travessía em 1,50,nphul:l.s POl ane, Em comparação,
na .creia. as os agressores

A nOSS!l entrnda foi triuniltl em'a nrnuucâu dr :i.f'{1 na esrera ,0\.'11'-- C os que os apoiam nada [ize- não quelram mesmo a paz (> NilUlre�h: doze ganchos, a cavalo,tié:. rr-rn enrno �bjf'tiro 50,ílOtJ,OIlO iam para o rcstabelectmento que, por ísso, as Nações Uni- esperavam na porteira o automovolt.'me-J:ul:t_, I.Gr :l.DO, dr :1".. 1'<1<1 com da 1)"Z n"'"s''' terrítórlo. da Marquesa e ele Electra, 1:'al'ouI 1 j
'" L� L '- das devem estar preparadaso i unn fJU nquenal tHrní('mi'ute v

II rnáqulna diante da por-telra, eu-anunctudo (1!l;;O-195�). - Esta afirmação foi hoje para resistir aos vermelhos. (Concluí na z.a pág. letra A)A Nodueão de açn do l\Innt!o r.r- formulada pelo secretário de
vre superurã !!. dos soviéticos na Estado, sr- Dean Acheson, an- De"'resceu ra dll.v·.da;)rtlrlOr'�ãn <)<, maís d .. quat ru para. IPum, Essa. super!orid:..t1e é tI:! mator

te a comissão politica da As- t.
lm,",,,,,,•. - 'FOTO US", :,���!�' �;��l d:,,�;�� �u:� i brasileira �nos Estadas DnidosMedidas de repressão - - - - __ - -

__ r durante o mês de Setembroaos terroristas de
Kenya

"

comercial

RIO, 21 (Mertdíona.h - Fon
tes ofícals desmentem fi. notícia
veículada ôntem s{'g:undn a qual
o pres:d,:fiite Getulio Vargas dis- NOV.?- ,

IORQUE" 24 (UI�} Bank", Os atrasados comer-NAIROBI, Kenya, 2,1 (UPl -

cursaria no proximo dia trinta, ----:- A dlV�cta come],cl�l brasí- -:::iaís cio Brasil aumentaramOs membros < ur-opeus do Couse- fa,z�ndo um novo apelo aús parti I lell'a praticamente delxoy de tnl selembro <tnenas de 0,4�ho legi:;laUvo da colonm. :no,,- dos para apoiá-lo na reforma ba-
' aumentar durante o Ines de Inilhão de dólarés e no 'fimtram-se satisfe'tos com as m:odi-

se, anunciada a ires de outuoro, setembr?, em face, do aumen- desse mês os títulos a pagar,:'as tomadas. pelo goverr.o, con" Dizia:se meEmo uo, o S f'etLllit) to do numero de tItulos pagos pelo mesmo país atingiam atra os tel'l'Ol'lstas mau-m,lU, T'lm
V tq "

:r, J, e as restrições rias importa .. lun total de 199,4 milhões debem receberam" com acrra:do 1: argas a:presen ar.a um plano ções - anuncia o "Reserve dólares. O Brasil pagou em se-not da d�. que o secr�,tàrio ãa� ! tt'ienal de salvação. ':al notic�g. tembro 11,2 milhões de 'dóla-colônias inglês Olhour chegad, a jjl)gUndO os mesm�s Clrculos, np,o
res contra 8.4 milhões em 8-Nairobi terça-fe ra, afim de to- i

tem fundamento" contudo, co'
gôsto e 3,7 em julho, A dívida

mar cWlhecímf',nfo pc.f;soa.l da si- i menta-se qu' o dlscurso pres comercial de outros países da; dencial seria substituido por u América Latina aumentou - de
, I ma simples mensagem" 3,3 milhões de dlrs. para o es-------------------------

itabelecímento total de 28 mi-,

r\ r l'l-
- __,_",_ ',1

'

!lhóes particularmente em COi'lP

,:r1, ,I 21,- "A, '

. t .,0 .....:1
t I f!E··m_,PA'''-'O,.JULt Tn�:MA· StSN��TE�T' il��;1:;��,;��;;�\:lera. aa T\,ema·nna claen a ,m. egre __ v:!��;�\����o:n��'r:: (nUu�� n�1 ��1i�õe�st{'d�aJ�1����O�a�:o

..

, I' b
'

'3,4 milhões, O;; pagamentosI IS re ospede teJQ sido alvo de significativas' homenagens, ���;!�l s(����� ,�i:t:�:, �a��i�a1.� : ! ��t:r!s?{ �����t!,:�;;s��l�Em visita ,oficial ao nosso ESta- 14; horás teve lugar na Prefeitura os laços de amizade e cordialidade amizade e mutua, compreensão e- � ;;·�,.(k 1 �45 da cintura para bai
; ''''Y'br,-, para 1,2, para atin&irdo, chegou oiüem a esta cidade, I Municipal, no se11 salão dc honrR, que unem o Brasil e a Alemanha. xis tente entre, os dois povos. fazen- j xo, em coonseqt_lencia �e um t�ro. ,o total de 27,7 milhões de d6�acompanhado 'de sua exma. consor- i a reeepçã() que u prefeito Hercilio dizendo da satisfação do povo blu7 do votos para que essa ;:>o1itica de : ,-;'",,"n ,r:ue na, ,epoca era eonsld' '

lares, O total das letras de crê-1e. o' Consul _?Cral da RepÚblica í Deeke ofereceu ",,' ;;uúre diploma- : ,:,�nallçnse e�n reeeb�r a honroF,l estreitame";to das 'l-elaçõ�s seja ca- I ;'" dR l1n�� t1"s I�..aior�:l esper�:, :- dito em favor da América doF�deral Alem" parn os Estados do í ta, à qual comp�re!!eram as' auto- i VisIta do emlllente dIplomata, fa- l da vez maIs :Jmalgassada dentro ças de Hollywood, fora, ai ngma i Sul aumentou de 6.4 milhões�w Gtande, do· Sul e 'Santa Cata- I rid"ldes civis e' <;,d�si:isticas, figu- ,zendo, res,saltar ,a ,�bra_ CiclóPica; do espu:ito de obJetividade, do il\- por uma descarga do seu prO!Jr:'l ,'de dólares para atingir a 169,8nna. com ,séde ,em, Porta Alegre, ,I ras r"preseniat;"",� 46 comércio e ,dos pIOn'"lrOS da clvlllzaçao de Blu- ! tercamblO ,cu�tural e econo�"co que fuzil durante unia caçada de }la- ' luilhões.sr, R:;dOli'O Pamperrlcn, ',indústria e j{)rl1:Jlístas, Feitas as a- ,n;enau.: CllJO, progréss� �m nossos \ sempre �XIStlU ",,,tre os dOl,� países. tos, Inform:Ej,a, pc,los médicos deA_ sua chegada ocoZ'l'eu"pela ma-!presentações prot-Jcelares de estilo, dlns eVldenciam .a_puJança do es-" As ultlm.as pa,lavr.as do orad.,or que ficaria al{\:ja.dn.,!l. e"hela --------------""
f d t d d lt f d • b 1 VENDA DE:sTE DMltlU

nu",-, tendo-se hOSpedado no Hotel o sr, prefeito nlunicipal saudou o orço e 1'5 ra lçoas ,e ,:u u�a ,e, oram, e lncen,lVO as oas re,açoes não se deu T,or vencida. e mes-
I

Rex, onde o aguardavan� inumeras f consul Pamperrien, em nome da ,de trabalho
_

dos prlmetrOS lml-! de am1zade que unem os �OlS po-
mo na caueira dc rodas conLi' • NA E GRAXATARIApessoas. Conforme fora previsto, às popUlação blumenuuense, exultando g:'ul1:es aler:1aes c:legados a este vos e agradeceu a recepça'J pro-
I1UDU atuando no cinema "m pa-I

N
,

rmcao do solo patrlO, porcionada pelo governador de ,

d' lé" d PONTO CIUC

OS
.

comunistas Cbineses
i

;;�:f���J�é;�,:ff�i���:;� i B":::!,;;�nNa"." • ....., I PR'EA"FIR"'MA�ACHESo'trK(FE;TiNOS PRINC'-IPI-OS-OE"

<:" cidade. cujo ato foi recebIdo I O repórter dêste jornal, ensejan- I d 81 ".' ,

:

rO&OODHtlQtaram O come do (Ga'va I o de D er ro� ����e��!.:�·osa salva de palmas dosi�e:ci��r�::���:ro���� �:��:too �PAZ INSCRITOS' NA' CARTA DE S. FRANCISCO'lU.oU, u r �
; ro�:��:�r;;e�!� c��:�i:n:d�o��:li� ,�:;u��::�::��!�����l:��:- !Mensagem dI Secretario de Estada no Dia das Ilações Unidasteza �e morrer imediatamente' do poaeroso ataque 'desfecha- : dade, o consul Rudolfo pamperrien,\ peculiar solicitude, o diplomata a-Os

.> sul-coreanos continuam ,do por uma compaRhía chinê- ; respondeu à saudação do prefeito

jlemãO
não se fez de rogado, aten- Nações Unidas, Nova 101'-lnantendo ,mna pequena eleva- sa, refor�ada. "Ao meio cU.a: H, Deeke, pron.unchmb entu':1"5tica dendo' pronta_mente o jornalista. que, 24 (UP) - Continuam ação no ocidente do Cavalo de prossegUIa a batalha e .os Ch1- oração, manifestando seu profun.do Respondendo à uma pergunta, chegar mensagens de todas asFerro, a qual, protege' o seu nêses ocupavam o cume dessa! reconhecimento às provas de sim- declarou que, atendendo aos impe- I partes do mundo por motivoflanco. Na crista ,"Canadeu- posição, situada no léste do 'patia e consideração que vem re- I rativos do seu encargo. c eOllsi- ·do dia das Nações Unidas. Ders", ao noroeste de Kumhwa, vale de Chorwon, asperamen- cebcndo do povo barrig""verde e, derando O alto interesse em resta- clara o sr. Dean Acheson, naos chinêses estão �ntrincheira- .te disputada. Poi' outro lado, evocado a tradicional políte.:::. de I tCOIiclul na 2,a página letra B), sua mensagem:dos nos tuneis e escavações, 'uma posição aliada, avança- - - - - -'-_--preparados antecipadamente da, na elevação, do "Pequeno

na extremidade setemtrional Gibraltar", no setor ocidental
da elevacã'o, Patrulhas das Na- do front, foí ocupada ôntcm
ções Unf-dwJ tentam destruir às 19 horas Dor UI11, batalhão

'IeE'.ses abdgos com sacos ex- chinês, sendo- reconquistada
às lj10 horas de hoje pelas
forças aliadas, a despeito da'nlesso de Um mili- 'teiros.

, :forte resistência e' inienso ti-ltar, testemunha da batalha, I PODEROSO ATAQUE DE U- 1'0 de artilharia comunista. Odeclarou que todos os homens MA COMPANUIA CHINl1SA combate pro'sscguill até,ús t.rês
FRENTE DA COREIA, 2,1

lhoras
e então os chinéscs nlln-

(UP) - De aeôrdo com as "

'

últimas notícias do irDnt cen- (ConeIui na 2a. }l;ig. letra C)
iraI, as tropas das, Nações U- ,

--

nidas perderam, às onze ho-
'

:';_;.--'._�
ras de hoje, a crista do Cava
lo 'de Ferro. 'em consequência,r.

.
", ._.

OS TI'l'ULOS PÂGOS E AS R ESXRH)ÕES
ÇAO CON'rRIBUIRAM PAltA !m�LUOlU,Jt

NA Il\IPORTA�
A SITU.\ÇAO

ma -obra construtiva, para
combater a fome, a violência.
a ignorância e a doença, deve
mos enfrentar-los com cora-

gem e s a b e d o r i a
e aáescida da força acumula
da durante os sete anos de es

forços coletivos por uma paz
justa e durável".
AVANÇA O FURACÃO SOe

BRE A COCHINCHINA
SAIGON, 24 (UP) - O fu

racão que desde ante-ôntem
devastou as Filipinas, está a

gora avançando sobre a Co
chinchina, O número de víti
mas do furacão de segunda
feira ainda continúa aumen
tando, com a chegada de no
vas informações. Acredita-se
que mais de quinhentas pes
sôas morreram na Indo-Chi
na, em consequência da tor
menta, sendo que muitas de-'
Ias foram arrastadas para o

- "Neste sétimo aniversá
rio reafirmalnos a nossa cres

cente fé nos principias da paz
que inscrevemos na nossa c�r
ta de São Francisco. Apesar
dos perigos que nos impedi-

• ram ainda da realização de u�

Assembléia leg�slativ a do Estado

Contrariados ,os deputados�da\�.�UDN com umIdi!�urso de seu correligionário: Enedido2.Ribeiro I

'Associação <omer ..
<Ial e Industrial

.

de· Blumenau
Convite
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Cl'$ HU"ó'
Cr$ 60,66
Cr$ 0.51

DER NEUE HERDER
3 Baende 1m Format 17,5 x 26 em 51ÓO Textspalten, U('

ber 5000 Abbiídungen, Zeíchnungen und Karten, 64 ganzseí
tíge Bildtafeln. Preis des ganzen Wérkes in Ganzleinen

CrS 1.040,00.

HERDERS
.

VOlKSlEXiKOH
Jubilaeumsausgab�. Oktavformat. 2064 Spalteri, ueber

2700 TextaojjllçJimgen, 50 Bildtafeln. In Leinwand Cr$ .125;1)0·
Prospekte mit Angeboten ueber Luxusausgaben stehen

fuer jedes Werk zur Verf'uegung. Und so urteilt díe deutscho
P.resse ueber unsere Nacbschlagewerke: "Sié slnd , grossartígc
Leistunglri und. widerstehen jeder Kiririk.'. >�'
(Neue Zeítung, Muenchen, und Del; Tàg; Berlin) •.:

. Euer jedes Wissensgebiet steheri Illneri unsere Kataloge
I und Lísten ueber Neuerscheiriungen zur- Verfucgung. Wonden
l. Sic sích bitte an .'

. .

� HERDER EDITORA LÍVRP;;k1A LTDA. .

..........._......__....

Avenida Ipiranga,. 57Ó - 1.0 midm'
€aixa Postal 7509.
SÃO PAULO

I

VIAGEN'.s D!NRIAS. ENTRE ITAJAI' E nLUl\fENAU
HüftA'RIO DOS ONIDUS:

PliRTID'li.S PARA ITA.JA!': 7. 10 e 15.:10 horas:
I'AR:TIOAS PARA BLUlI'U';NAU: €, 8 e lá H(If!l.8>

HOR.·VRIO DAS {'AliUONET:m.l:
r'ARTJn�'\;s PARA· BLtlJi.fENAU: 7 e 12311 11lll"li.S:

. ," ,

PARTIDAS PAleA iTA,JAf': 9 F' 1.7 noras,

PASSAGÉiV[: Cr$ ,15,00 no, õntbus e Cr$ :m,ll(j 'nas' earhlonetes
AGÊNCIA ÉNr ITAJAI': Rui Derelllo' -LnZ - (Ai} ladn da IgrFja

Matl'i7c)' - Fone, 373
AGÊNCIA l')�I BLUMENAU: Travf'S5!l ,1 (1'1' FfV';r!'l.i'() - (A�
gêneia BraeHlú} - Fonl', 1266

_1!"__•__*_

TlP O' (; R A F O
RODOVIÁRIO EXPRESSO BRDSQUENSE

r..INHA DE ONmUS ENTRE:
MN.JIÀ.S BÍ�ui\nlNAu-BRUSQUE

SAlDA DE TILUMENAU: - (De'2.as à& 6.as 'fEiras às 7, ro, n,
14 e lG horas) - Otas sábados às 7, 16, 13, e H hora�) - J\.os

Domlngps .1s 10 hor'is.

SA:ID'A.;DE.BRUSQUE: - (Olas úteis às 7, lfl, lG e �O ·}Ulfn.S)
(.-\.03 Domingos às 18 horas).

LINI1AS BRUSQUE-FLORIANO'POLIS
SAIDA D'E BÍt'USQUE: - (Z.as ii Sá.bados às, 6, 8, lá e 15,15 h.
SAlDA DE FLORL\NO'POLIS: - (De 2.as ii. S.as feiras·:"s
7, lit e 17 ltrs.) - (Aos sábados, às 7, 14 e 16 brs,)

LINHAS BRUSQUE-ITAJAI'
BAlD.A DE BRUSQUE: - 2.as ii. Sá.bados às 1 e lll-lloras.
SAlDA DE ITAJAI': - Z.as ii. Sii.bad�s às & e 13 }lotas.

LINHA ITAJAl'-JOINVILE:
li o R A R r.O S:

SAlDA DE ITA..JAI': - De Z.as a. sábado as .... e 15,15 horas,

SAIDA'DE JOINVILE: - De Z.as a sábado as ',:lu e 15,00 hrs.

LINHAS· NOVA TRENTO�FLORL�N.o'POLIS"
S_iiIDA DE ·N. TRENTO·......; Z.as, 4.as e IG.as feiras' às", horas.

SAID:1. UE FPOLIS. - Z.as, 4.as e 6.as feira.S' :ls �& horas.
_*_ -�- -�..-::.

AUTOVIACÃO "ASSE
•

Atendendo às necessida.des- e eonvénienci:t' doS' srs. :pa-ssag,eil'ós,
, a Auto Viação HaRse, acaba de est'abeIecél'" novo hororio dos

seus transportes coletivos, os quais já entraram em" vigor e

que obedecerão ao seguinte:
<

PARTIDAS DE BLUMENAU: (diáriamentel: 6 horas.- ônibus;

!I horas - onibus; 13,30 - onibus; 14,30 onibus (vfa. Íbirama);
PART1DAS DE RIO DO SU:r.,: (diária.mente) 5,36 horas - am

bus (via Ibirama); 9 horas - onibu!'.; 12 horas - onibus; 15

horas - onibus.
-*- -*- _*-

EMPRESA AUTO VIACÃO RIO DO lESTO
,

SAlDA DE RIO DOo TESTO: A's 6,15, 7,15 e 12,30 HORAS.
AOS 'DOr.llNGOS: 6,15, 7,15, 12,3ll, i6 e 17 HORAS.

SAIDAS DE lÍLUMENAU: (Defronte ao prédio ,da lVIútlU, Ca

tatinense):
DIAS DE ..SEMANA: - às ·lt, 1'1, 16,30 HORA,S.

AOS· DOMINí10S: - à� {l,SO, 11. H, 13 e 19 HORAS,
_"'........;;... _0l0__'*_

�eXPRf!SO BIUMENAU-CURITIBA'
Endereço Ter'egráfieo: "LIl'rIOUSINES'! .

.4.GÊNCmi·BLUM'E�AU:'·Rtlá;·15 de' Nov. �r.'·3i3 - Fone: 1002

AG:tNCIA CURITIBA: Rua 15 de Novembro, nr. G29.
_:t__ *

__;;�

BlUMENAU ..JOrNVILE
VIAGENS lM.'PII:!AS E SEGURAS

___

o

50' NO. �

EXPRES SO'AND ORINHA

apresen-

I N ESQ U E ( I V El U

iIÍ

Ine
H O J E --- SABADO às 8 horas --- nO.fE
Das páginas hernieas d;t, história, ehéga-nos uma voz :U'ge,liil1!'l:

" f i P E R A' H ç A ff

ccrn JACOB BEN AMl, SILVANA ROTH e IGNACrO DE
SOROA. - A epopéia, da coíonleacão da Arnér íca- -- A His
tória. da, fibra. de um hOlU:em na luta contra a terra agreste.
"ESPERANÇA'" -<Um filme que oonta a epopéia civilizadora
dos colonos sui�Sc vindos para li. América e seu esforço na

luta. contra os elementos, numa terra virgem e inóspita, De
pois do filme, exibição da. continuação do, sensacitH11d seriado
"HOMEM FOGUETE"· -'_ Preços de costume,

CASA ROYAL S. Ae ln dusfria e Comércio
Blume neu

ASSEl\IBLE'IA GER.'\L EXTRAORDINA'RIA
Vi> & Z ....�

São convidados .JS snrs. Acionistas, a' coraparecerem Ú
Assembléia Geral Extrnordtnáría a realizar-se no dia j O de
Novembro próximo. às 20 horas, na séde desta Sociedade à
Rua 15 de Novembro Nr. 300!32. afim de deliberarem sobre o

seguinte:
ORD�:M DO DIA

1) - Homologação das resoluções tomadas pela Assem
bléía GerâÍ Extra:ordmária de 6 de Outubro de 1952.

2) - Outros assuntos de .ínteresse social, .

Blumenaú, 20 de outubro de 1952
H. WILLECKE - Diretor

da Rádio Bel-

'�nlfmjmlnnflllllumllfllllllunnlnflnllnllmunIIIIIfIlIIHnllIllfHl!IIJ'::
� DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS =
- Dr. Arnaldo Gilberti
ª DIRETOR CLINICO DA CASA DE SAU'DE DE N. S.
= -- DA GLORIA --

CONSULTAS: do 2 às 4 horas na Casa de Saúde
de 4 às 6 Rua Candido de Leão aH
Fones 4212 e 3055
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A
quando a escol ta a receln a. Deram Responde o velho Angelo por ee

eles urna eurvn diante d-i m..qu í- le filhos, varras noras, alguns rie

niJ.� p�ra. depoÍ:-'io rormrmd -" duas 10s (a gt"'nte mais adorável do Il'HIB""

alU:f:, entrnrérn COIU a hósQede üus- dó) e mnis: por 60 mil ovelhas ç

tre, no patio da casa da razenda. O cnrnerr-os (dos quals 22 n1H í�]n N.3""
dr. :\ rtf.elü Bn�1G:-;, ou o V�lll::) An- zare-th r, daz mít bois tIe f!odo :fino
gE te ,-'fHIlO í"!e nos: [>l:diu l�:P n inglfst tarnbern f;Ó ali. i? de: UTJ1. SO;'"

llh;1�TI�l:.::elno:s, torn fl4 anos. Branco. rlso de bondade que ostrmuta tn<"

l hlh. as .linh:�f; dn ft�:ê �·�1rrnl.3.- Ido:-. os il1iriiSr�F; do norte ,a Ine cai-

I
mrnto J HHi8-, seu lJerlll. t�t1>:,-s;e-I�. r'ern nos hr:l�OS l�rgüs f' :-iC'úlhedo
o- ::l� um conde norruauclo. He.'pira 're.s.
rH";-inr:::"io nnturr.l, t1i"sdc t.JS :}f1!;rna- Pürn reC'cher �I nlarque:�a lVlarC'o-

\
nes �I05 i:'�H:�):�' nl!!.i.'" sltpc�r��ir:j�j;i �a ni e F�lcctra se 1"êZ enl.' lTrl1gu.::.li.1-
fi3i .. ll)OTt1Ll. Pülien..� vó?ze:-� n!1 int�� na Ulllrl trégua pnrUdftrja :linda
ri.')i� do l}1.'::l�jl ien}io !.�l1.c('·ntr ..1W) ninior do que a flue Já exi�te. feH ....

um chefe de familia que detenha, pelo seu dinâmico pref�ito. Esti
tantos tra-ços expressivos de nobre I veram no aeroporto. para reeeber

. za. Sua esposa é o tipo da mãe de t as duas Marconi, delegados <1",

famil.in brasileira. S�ntia-s� naque- 1 todos os partidos. PTB, UDN, PSD,
la criatura qUe ela 50 desejava uma i todos foram ao aeronorlo e depois
coisa: que o" seus hóspedes se en- j vieram churrasquear- em Nazareth.

contrassem em NaZflreth como se

I
Somente se abriu. na cidade be

estivessem na propria casa. lVlan- licosa, lWavifl, simpática .. nas suas

dou vestil' Eleetm de gauchinha, o J formas de constante. pugnacidade,
que emprestaria à marquesinha de i a frente comi.lrusta. Assanharam
Marconi ainda mais charme, mais se os vermelhos locais. Distribui
simplicidade. mais encantos dél I ram os russos de U�ugl,laiana bole
que eb já carrega em sua pessoll.. tin5 pela cidade. e àmarraram cre

Nunca vinl0s� nenhum de nós, I pes nos lampeões_
churrasco de terneiro, churrasco I Que é' isto, porém, senão a de
de ovelha, churrasco frio, churra�- I inocracia? Onde um' cliefe liberal
co 'quente, .. tão sahorosa. Só hoj". brasileiro pOderia ser assim rece
tendo a sensação de que os Caetés,

I
bido em Kieff ou Odessa? Felicitei

meus antepessados precolombianos. o prefeito, dr. 1ris Ferrari, pelo
.tendo· devorado o bispo Sardinha. espírito de combatividade dos ír
.eu d.::veria ser Um carnívoro mais, redentos soviéticos da barranca do
furioso .que qualquer gaucho. O 1 Uruguai. E' horrível a gente pas
pão de trigo riograndense, era a sal' pela vida em fora. e os outros
delícia das delicias. Meio escuro, I Dpáticos. Movimentam-se os parti
provando a riqueza em yitaminaq j dários' do Sovita do Uruguai, de
do trígo moíd.o com um pouco de I sencadeando uma ofensiva anti-a
casca, ele parecia feito de um tri- I mericana local. Isto é sinal de que
go mulatinho. Um dia apostamos. : os do Uruguai nos ouven'l no Se
numa mesa do .Tockey Club do Rio, 'nado e nos lêem nos Diàrios Asso
em 1922, Carlos Sampaio, calog�-I ciados. Se é necessário a contradi.
ras e o redator desta coluna, qual ta ao que falo e ao que. escrevo.
dos três era mais apaixonado pelo a lição a tirar é que os gauchos se

pão. Bati sucessivamente os dois. gucm as doutrinas que professo.
Acredito que foi a única disputa, O furor com que os comunistas
na vida. onde ganhei a partida. Em nos recebemm hoje, em Uruguaia
tudo o mais tenho sido terceiro na, é sinal de que o rio Uruguai.
:quarto. ou quinto lugar. Porém,'é sinal de que o rio Uruguai ain-
1:10.550 dizer em consciência: de h:i é o Volga da América do
lnuita tempo não vejo um pão tão
saboroso' como I) que me deram os

triticultores da Estancia Na?:�reth.

;;""g,J;atlo:�.d�.;:Bgen�&�Air-eg;;, ...
BOLIBOLACHO --- O Comico díferenfe

inteligente.
., ABIBI --- O "Batricio" infernal.

I Um shaw maravilhoso com músicas centro-americanas· Ui
lariedade. Belezas femininas, -- Luxo, arte. -- Tangos, Boleros,
Guarachas, Val;sas.

j
I NA TELA:
I LOIS BUTLER, a substitut.a de Deana Durbin, cantando. dan
I sando e conquistando todos os corações no filme que é sinoni-
mo de FELICIDADE:. . . (Cinecolor)

_

"MI( KEV"
. ."_ .

.

Uma garota deslumbrante, lnal'avilhosa, jovem, bonita, como

1
um quadl·o ... Com estrelas nos ôlÍlrui é sonhos.no coraç[(}. ','
Cantando e encantando todo o mumlo. Um fIlme ver(ladel
ramente maravilhoso que jamais será esquecido, Acomp. COnt-

I plemento 'nacional, shol't e noVo documentário dos FUNE-
.

RAIS DE CHICO ALVES,

I Preços: Platéa Cr$ 15,00 - Estud. e lHilit. 10,06 - Ealcão 8,06

! '
.
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BANCO SUL DO BRASIL SIA
(FUNDADO NO· ANO DE 1920)

DEPóSITOS (JUROS ATE' 6%)
TRANSFERENCIAS

COERANCAS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS

ALAMEDA RIÓ BRANCO, 67/75 - FONE 1068

InformaçÕ'es Ufeis'l-------.---{f
H

A-cha-se de !}Iantão, ele
20 a . 26 do concnte, a
FARMACIA ELLINGER,
à rua 15. de Nov., nr. 588

[ITerrenos á PreslaçõeSi
os MAIS BEM LOCAUIZADOS DA CIDADE

1llIil:..;."

FARMACIA DB
PLANTA0do que os pagamentos à Ale

manha l}ara as SUaS importa
ções procedentes do Brasil,
ultrapassarão, constantemente,
em' vinte por cento no mon

tante de suas novas importa
ções do mesmo país",

.

JARDIM CATARINENSE
RUA AMAZONAS - PROXIlVIO AO HOSPITAL

-- STA. CATARINA.· -

PLANTA SCHMIDI
IlUA SCHMIDT - VILA NOVA

PODENDO �v·lt Om.TPADO' IMEDIATAMENTE

WlDAS SOB CONTRATO
CONDIÇÕEl:Y _40 ALCANCE DE TODOS
INFORMAÇõES COM TODESCHINI

ESC. EDIFICIO INCO SALA, 3 - BI..UMENAU

TEÍ.ÉF-ONES MUlTO
CHAMADOS:

POLIC,l;'\; . _ 1016
BOM:aEmOs 114.8

e: O S P 1 T À' I S:
Santa babel ;, .• 1196
Santa Catarina .• ., 1133
Kuniei� •• •• •• 1208

Assistencia. Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo .Antonio
a ambulânCia de "Assis�
tencia Publica", que a�
tenderá, gratuitamente

.

todos os 'casos urgentes
de enfermidade ou de
ferimentos graves, a
qualquer hor.a do dia ou
da noite.

EtpeflllJenle
• \!t

LIITE DE

MAGN!SIA

A F:nnilia e'llIuia(l:i OTT6 lUFF,
pelo falecim.ento de

.

idolatráda

ALZIRA PONTOS DE
A'UTOMOVmS:

AI. Rio Branco _, 1200
Praça 1}1.:. tUumenau 1102

e 1178
.

Rua B, Retiro •• 1111

occ,rrido lIO dia 21 do mês em curso. 110 Hos!litaI Santa
uahc!, vem, !lor esCe Ílltcrltlé<Ufr, externar seus sinceros
ag'l'adeeimentos à� bondosas Irínâs de Caridade, aos pre
claros c afamados Médicos do já menciona(lo Hospital, os
quais não mediram sacrifícios Dura salvar a. vida de seu

ente {IUerido. !lorelll. tudo era em vão porquê a fatalida
de era llremeditarla. pela. Divindade, e, a. iodos, -os que a

auxiliaram e nrocuraram coniorta-Ia neste dolorosa a

cÚlltecimellto. extensivos aos bons vizinhos que não IJOU
param sacl'ifícios em ampará.-Ia, Outrossim mui sincera
mente agradece ao l"everendissimo e bondoso pastor Rolf
Duebers, !leIas !,lalavras consoladoras.e confortaveis pro
feridas na residência e no cemitério. Ainda de coração;
agradece a todos que acom!lanharam () féretro, e, em

especial à mui digna Diretora e Profess'ores do Grupo Es
colar l\1achadQ de Assis,' que fizeram o· acompanhamento
com seus alunos. Mui grato fica ainda pelas condolências
transmitidas e peJas 'flores enviadas que serviram como

ornament(} da derradeira morada. da extinta. Aproveita
o ensejo nara convidâr todos os 'Parentes e pessoas anti
g'US !tara ãssistirem a missa que Será celebrada �em açw
de graça à falecida., no dia 26 do, mês em curso" às 9 ho
ras, na. Igreja de ltoU!la.va Seca· POl' mais este atO' de ca-

ridade cristã., conféssa-se, unteCi!ladament.e, mui grata.
Blumell:tu, 21 de outubra de 1952. -

NA' FAZENDA
'MUNICIPAL

FJStá sendo cobrado du
rant� êste mês, o imposto
predIal (2.0 sémestre) e
taxas de consumo' d'aguu,
até o dia 15.

UIJ! prQd",o ."

UlI. UeOR Df &aGiU lUtEI! SIA

'. NA COLETORIA
FEDERAL

Durante êste Inês, será
feito o adicional restitui
vel.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Por AI Neio
LAGES S'l'A. CATARI�

NA ---: O amor €i o r",,,-peitç4
peis máqÜiit6.� é um dos
preeerros q-;_-;...� o SeguJld::;'

B�tsühg;_ê· E$r,:ü:�-;tiR.
Tio ê5t;i.clOn,.d.:; aquí" em. . . .

Lage::: ensina ao povo de-s- lidade !li,u',.:; caracterízam

I
':;.e i:UYH fi rnáquína Eüfü-l ínerrucâo que ii ",úr::ti1col 1'..dore5 de máquínas, C(i,i.a.,.

ta região, no desenvolví- corno um h(}r�c.:m, af�ita_�i fureeeu-se tanto qur- ilgaí'- O�ympio de Sá Tavares h!.:) me,'t,nicos t(:-, eíl1 ({Ju
mente da missão de pro- longas e variadas léituras. rou um eaC!'le e caiu, de vem realizando ii frente do mento pesado, cinco tele

gresso que te descrcví nos
como. um estudioso de ás-

i pa�J.ad:�s s:;_,br� o trator, S;;g1!-ndo Batalhão Rodo- graf'istas, três radio-opera
meus comentários anterlo- pectos numerosos da cultu- J deíxarido-o qiraaí que total- viarro. dores, cinco vulcanízadores,
TI?

ra naclonal. .

�. mente deserocado .
. . Na gestão do coronel - cinco soldadores, onze car-

"A máquina , __ diz o co-
"Nós ainda não, fabrica- Sei também de casos, al- que aqui se acha há pouco pinteiros, e uma Iebiâo

1'011(.1 Olympio de Sá 'I'ava- mos máquinas adequadas' guns até recentes, de lndi- mais de uma ano �- '(J ba- mais de operarios especta
r:.:s, comandante do bata-

-- continua o coronel 0- víduos l!el'fc-it:mi.('nt(� he-m j alháo jft Icrrnou 22 ope- ltzados, que vão desde ele

lhâo _ é o maícr alíao do lympio de Sá Tavares.
'

intencionados que sa('�',ram ������=������==�======="'===�---=---- _.........._-...............
"

exército na construção da "Podemos obte-lás, por o revolver e cr ívarun de

defesa e do exemplo, dos nossos amigos bala" um automóvel ato-
progresso na- 6",.

cíonais. norte-amerícanos. MII'P' 1.'1 iç, em algum tr i l.c do

Sem a máquina, ficaria- precisamos conserva-las, estra a ruim.

IDOS impotentes perante a
faze-las durar muito, O .descuiur e a fa.i . <li'

natureza colossal da nossa
utiliza-las com a :lâ( ado pS1';l com:ó m:-.

pátria. Cairiamos vítimas eficiencia possível. quinas torna-se patente em

deste gigante que, longe Porisso tratamos alguns lugares, inc1usive
�mmmmnnnmmmummunmmmmmmmmmmmmm,miiffr'J!: de dormir em berço esplen- duir nos nCl:SSOS recrutas o em certas instituicões Dfi-
ii

.

.

.,'
.

·,.5 di"do, se alça acs céus pe- amor e o respeito pela má- dais, onde tais prcciosida-

iDr Jo··«,e"
.

Ir Y"""81I1:ra '1§ las nossas grandes monta- quina com que trabalham. de fieam expostas ao tem.-

�==-:- • v)
.

f;i�_. nhas e engana os horizon- já que sem ela· não pode- po, ,-�obrindo-se de ferru-

.,- tes pela extensão formida- mos concluir nossa tarefa." gem e falhando na ocasião

=_ ADVOGADO ª HeI de nos""'.:" terras, numa Eu compreendo bem: o para que deviam servir,
Rua 13 de Maio, n.o 16 ,-==

A t'1' dª Caixa Postal 150 _ Fone 245 ª afirmaçãD de pujança que que o .coronel quer dizer maquinaria u 1 lza 8.

::: Uaja! ---'- Santa Catarina. =
é, ao mesmol tempo, um de- pcrque reco'rdo pelo Segundo Batalhão Ro-

ir � f doviário é mantida em l'Dn-

�.'.,'" .IIJTlIHmmmmuummmmmmmrmnunumumlUumUluumllun safío ao hcmem brasilei- que ví em pequeno, na a-
JIIIli1I!'!' ro," zenda que pertencia ent.ão dições, ót!ma.s. Não há

a cllIIeAD' l1li8' " '.me�dl·ea efetua Quero, explicar-te, amigo a meus avós. Alí ha:ria um �ma. 50 maquma que não,

..

. leitor, Que o coronel Olym_l, trator que era, crelO, um �st�Ja funlionando como

.

! pio de Sá Tavares tem uma dcs primeiros qu� chega- cúrlesponde·

C
-"".... 'd·· (' t I eloquencia natural e diz

Iram
r'o Bras�L Certo dia

I Mas? �1or ,e o respeite "

ur-4çoes ,0""1 r �c o a frase!> como a que acabo o trator engUIçou, e o gau- pela maqumt.l e apGnas um

. U t!l e í �e repetir �_un�_a na�tm::- ,c�o _que �I�va enfure�pecto _�t_'_,P�'��:���a dt'

MIAMI (S.I.q.l - A teressante verificcu-sc que I U f-I elado nls d-Im'ii!n"íii@�d'� �liifinííi\Õ!!l �,_.,�. -',

maioria dos casos de tra- os e:,tágioo,,; tardíos da doe-n-! Dl ,au . I lu.,. a � ii ",,1ft �}".,'�'':lo

��:��e��=n����:sVi�: :1: ;l�r::l�i�n<�é;:q:�:� J!���i Com!J��sete anos, conhece� �desde
!hõe-s de pessoas em quase de terr-am.ÍcÜ1Ú- que rea11-1 ., _� r, � � �'" r 1\
�Ô:�it� ���!�S ��v�n�n��l ���c��u��s,7.ura dentro deihistória, '; à.�i.Jhiologi(11 ,e t í(s i\'c Q

:��:'���o�e ���i�����o �� co� i��:;�����a�o ����C()���: nPr!.g8»· velo !I��Ceara e disserla�durante mela bara sobre
bisJor- da terra, a tm:ramiei- jc em dia laÍ:'g"mcnle ('spa� a Circulação dll'�slngue ..... Onde a rlllba não é todos ....

na, segundo inform,am os rllé- lhado nu Japãc" on grande (CarlGs Ga.'W:1r - 'o Jmual') do rosto.. algo g�H' lhes :njn(l� cnn!w('r-nno a t"lpHa}, E lá <'el'

d-" d '.', ,.!." '-
,.•( d -

'

1" '. • b� ih RIO - No auge da sêca de 1'llsse a fome. A Ci'E'e 1C,C:11 rhe· nhe<,ell n JOVl'lJl l: diniimleo
1COS e Vill ,LOS pUlseds. djldl e eVdlC 0n a�jr.ttl a . <ln·O 1951, no Ceará, as obras do gou também uma mulhel' n(i· pr-et'e'itú P;t.ulo Cabn.J ,:U-m

,
,

tracoma. e UTni1. oe-nça I f. o grupo .

o r, �V.Ll SUl, r. úçude Aires de Souza, ataca- bt'e, (�ue se chnp1::1'_'<llVútl""ia A- do abastado e :'ariclo;>o jJOIÍti.
;;ltamente contaglOsa que I Kanaía lio e Gutros. O das 'para atender numa situa- f}arN �d� Anal'; ,

. que j� -""lI co-corn'>t'danle Carlo:> ,Te1'(>':;

torna as l)á1r)ebras "ranu- 'lVI.inistro de Saúde avaliou ção de eme'rgêlieia. reuniam pOSSU1:J, .u_!)e:-'f\"
.

t"mt.ro oHIO;; sati. Ambos se oícl'cceri.ln·, p,:-
b. 1,.,.. . mClidres, todos (;oen1.es. O rna- 1'a aprimoraI' :�lla Cr!UC,I(;(Í,;,

Iosas, espessadas e vern"le-I que 80 ,e das centenas de seis mil·trabalhadores, Expul- ridú, o cant'}l',' llh'sico, \11':'ilt"e garantindo o pagamento das
lhas. Nos estadíos . termi- 111ilhar de japoneses que sos de seu "habitat" pelo fIá- de (.Ibras. ··aj'pinl(�i1'o e ,lnvl'a- mensalidades em um bOIl1 cc·

minais afeta :o próprio ôlho contraem a doenea cada gelo que impedia as culturas, dor AderaLl<l, frt!"c�ra me",s, l�gio. Na oca:-;ião, poré�l:, �'i-
, , . '. .:. . ..l

-

d
ali chegavam diariamente anlcs, lcv�l1!l: conSiga. � es-' sltava F'ortaleza o sr. S,moes

e- e usu?-hl1.e�te acem�anha- .

ano ptJ'u:Ul ser. c::r� .

os pe- centenas de p.::ssoas, ávidas pere,n<:a :tJ. fWf!.li I. Filho, ministro da Educação.
do por :lnfeçoes, O nurnero· la ter:::!pla antiblOhca. por conseguir, ,'1t-:avés do.suo:: Gilberf.,J Va6,_once!<kS di) te Paulo Cabral lhe apr�senton
fetal de sofriedore-s desta I. . ainda é ei1C"l, regado do ,'Cl""(;j "rwqul'nino "Prego" e o mi-

doe 'ti: nh·d lIlHIIIIIIIllIIlHlIllltllll!HlI!lm!!l!IlII11"H'!lmlllUnlll!líHIlI '1'lI !lmmlll· ço médico·, hH Obl'�,,; dn Ayres nistl'o ficou abismado com a
nça e_

;
esco eCl ,0, r:= I US OS

=- de Souza· ri UVt se ·formou, sapiôneia do "netinho" coma
mas .as autondade$ no 2S-'1= .

. :: mas até rl<' ("Ib3;'� rí·:.;l Iltiha o chamou. "Vá para o Rio-
sunto descrevem�na com,o �

.

ê que en�e�rt"r_ pa�..a l:, em fO· dis;,>e -:-: .e ,me pro�ur� 5!�� eu

quase "universal" no lvre-j= =
corro d? las<.!) d." flagelados. lht. ddlel ,ado o auxlllO .

dÃo OrIente e larGamente E MARCA mnc PARA SERVIÇO INTERURRANO ::: 1?' M�lrla iibureCidta o

Pdrocu-, Agora, Francisco Dorismar,

.aI",,' -

" .'" !" � PARA 32 PASSAGEIROS SEN'I'AUOS = !ou. eus I os es avam oen- acon1nanhado do uai adotivo
'1if �palha-da n�a A SIa, .1\ rnea ::; J�AGACEIRO NA 'I'OI!DA ª :es. � de1.:,,:; o

C'qll:- �e a�hava Gilbet'lo Vasconcelos, está na I
Jilt.V3

do Norte, Europa OrIental',:: 'PARA PRONTA EN'I'REGA E �,n: ��<;tadú :n:!" g;_a\c.er::_ ,.1.':. I Rio, Devia f�lar hoje com o I
_.- ,-=

e várias repúblicas aiIDed�
j ª C A S A .R O Y A l S/A ª irl:3�:::h��:ti.} ��a�Cj���"Do� f l�l.iIJis�ro, m!",. sOÜ,?� que ele f Nns Dllmio"l.fts da �1·en,f'IiIl"acanas. 1==

.

"::;:; l'Ísmar, Ga.'! --) cuidou ile1e estava r�a BahJa' Y!l a?o�a ��- U V UlI lU lU iJib ��������.,.....��===-

o tratamente de 700 ví- 1 E PAGAl\tlENTOS A I.ONGO pRA�n == primeiro. F. f'O!l1eço:t a obse:r perctr, �nq�����t�"o{o��� d�,:: it... r.
.

:. �" ,., I;: lUlA lã DE NOVEMB�. Nr. à3j'. ::: vaI' qu .. fi ,J"�l!erruf'ho guar-
xan o )?ql'�,a 8, S

p � ,

t d C
tunas de trüeoma pela h�l-::: RI rJi\<U'NAH �- ��.� CA'l'ARJN" :::: dav' O.' ll' Il.�'� .lt' todos os lre· que, o csCUt.ullL Outem, l�l! UI 10 erapla O CaD ern _. '. •• " . ',t b -

U - Ü , �'. " 1>- :::. U " c, .

-.
• 1 traZIdo pelo reporteI' ao edl- .

rd.OllCllla c,um. m:-u? 0115 �H'HlimllmlmilllllUlHlmUlmllmnm"Umlm!mllllmmill!lmIWlii- d�C�lI11entl" que "ceclJIa J\las fício dos "Diários Ass�ciados". I
.

resultadc·:;" f01 refCl'ldo pe-

A E
Jl<I? ap�nDS ,,', n :lnes, �abl;'

COllseguiu o milagre de para-
lo Dr, Izzet Bílge.r do hos- pequena u r o p a �!e f;���l���a���VIQ�ee �e�ó� lisar completamente, durante i

.

_

Pital l)ar& tracoma de Ada-, .

I '1-' f
• cerca de uma hora, ,o trabalho I

'

�
. ,

• ria ..
� co�n:nt(l 1_ \) C 'c e co

na redação de O JORNAL NOVA IORQUE � fG.P,) I
to diferentes e ainda não foi

I
câncer da próstat.a 2,)1 fas{' r._

na na Turqulll_ E 11 t r e os , ' , serVIço medI(,o. E pedtn a d, "

, .

., , '

d t d D B'l _

COSTA REGO Poucas vezes a loglca do ra- Maria que lb.' ,k<:;,'! ét crüm- Com a rapIdez c�racter!S�lca. � Existe um grande contras- descoberto um agente que eli- \'ançada, pode, muitas n,;;:.t's,
oen es 06AOr., :_ger codn RIO, 18 - A França, a Ita- cioeínio ganhou nas relações ça, atendendo a 'lue. 110 Nor- do cdabodblo nordestmo, �01 res- te entre o tratamento do cân-,' mine, inteiramente, as células! ser paralisado, durJnte 1011"0,;;

tavaru-se '± cnancas e lI' . " , , d ,'t'
,
..t . ,"r'. f pon en o uma a uma, as per- i

o

1
' 1"

la, a Alemanha (por enquClI1' 111ÍernaclOnaIS o prestIglO do L.".� e C08 utTie anL.":,,) (I,,,S é)-
gun'as mais difíceis sobre a- ccr e das moléstias infecc':_o· doentes sem danificar. seria-

I períodos. pelo
tratam2nto COl'1

uma e.sco a espeCla para I t I' dA' ,l11l1las Dohre� Elltregarem r.s •. ,

"

. ..

<,
" , ,'.

. ,

í 8�Oc-r o, apenas a (' lama a lema- fato consentido, Se uma auto-lf"lil'O� a'os "'uin-a-'c � -c" natomla, ffiJCro-blOlogm, flsro- sas, como a pneumoma a SI' mente, outras ceIulas, Fehz- cstrogenos, '

cnancas tra�J:rna -osas o I. •• ,

- , ., .. "),, tL quem 1
.

b t,-
. ,.

. f" ,

'

,
_

'-

'dI I nha oCldental), a BelglCa, a ndade comum amma essa Pe- POS';<l disnôr de l'J:.Jtores rc- ogm, o aI?lCa, .gumyca. 1SI-! filis e o tifo por exemplo h0- mente porém, já existem cer- Doentes, atacados de câncer
das qUaIS se curaram ,a I ler 1 d'

..

I
. " A

-

Ih ;- 'I' ,cu, geografla, Illstona, g:::olo· .

' . , ,.
- ,

f' 1 1'). <: �;-' .'.0 au a e o Luxemburgo Ja querra Europa, com referenCia cursos· mu er nao te ULOll. I
gia

-

.lC combatidas, com tanto êxi- tos agentes que, empregados pulmonar nao operavel podem

doenç+ a�
In1

f
(,e �d·e�a I constituem o que se pode cha- ao cal'v[;o e ao aço, poderá O pequen0 i<'rancis('o Doris-I ó 'r;ro1'esso1' Mozart lVlonlei- to, com as sulfanilamidas, pc· com habilidade. podem dani- obter melhoras com a aplic:::.-

;nas. -:0. as 50 nam a. or-Imar a Pequena Europa. certamente animá-la quanto ao mar - pode:se diz,;!' - co-Ira. colaborador ele O .JORr-:A.L nicllina e cloromicetina _ su- ficar, em parte, as células can- .ção de gases nitrogêneos tira.
11'U:; cronIca da doença, e

N;"
.

, , '," • ..,. meçou sua VIda a ",sse tem-, c ilustre mestre do ColeglO . . .!
'

quase todas experlmcnia-, aO,e outro o sentI�1), não n�aIs e mspuar �epols a ',1'1a-
po; Curou-se, ':tirei .15 1om-j "Pedro lI". arguiu o pequeni- !lentou ,o dr, J. H, B�lrCl1e�'al, c:rosas se� preJudrc�r o p�- jos da most�r�a, que foram

11 'd 't
e outra a conseq_uen�H'( do çao da Grande Europa, ou se· brIgas da barriga" -- conia no e ,vivaz "Prego", � "Em do Instituto Slean--Kettermg. �rente e, desse modo, Impedlr, estudados, Ol'Igmulmente, com

rarll me 10Ia os Sln ornas
'd
,. dE" 1 S 'd t·, ' :'. 30 d .• ' ,

.

,

d 'd '"
mo o co1"r.o estes pmses, :LCci- Ja os ",tados Umdos da Eu· e e, eu paI a o IVO era tam- maIS <;le anos e maglSterlO em palestra radiofonica pro- temporariamente, o desenvol- \ o fim de serem aplicados i.1.;! ._)depOIS e uma ou uas s_�
t d 1 f

A bem professor. mantendo gra- - comentou depois � nunca, .' I'
'

nianas de tratamento.
un ,o o p ano rances dito rapa, da Comunidade median-

tuitamente uma escola de' aI- vi cousa ião prodigiosa. O ga, I n_u,ncIada nu�n programa Clen· vlmeI:to. do turr�or., i guerr�, ?s: mesmos prepg.ra-
•

.

� ·n'" f _

Schlllnan, se colocaram sob te a qual os povos eUrOp"l!S, fabetização de adultos, na í roto não tem apenas memc- t hf1CO pdrocmado pela Gene- Refermdo ,se a pesgUlsa pa- i dos sao utClS em certos cusos
��penas CInco t:rIan�as a,

t 'd d
.

I
.

l' O'
,.

1 t 'd" d d' .,

I
f d

.

-

Ih l' 1 t
.

te
uma au orl a e comum em conservando embora �lLlas ca- qua o mc UL gUl't ,>l.li'I�r0-1 na; e e eT�1 1 em ,o que lZ·. ral Electric Company, . Nas ra a descoberia de agentes l e

_

cancel' das glândulas iin·
a_ am comp e am�n" .em. das atividét. racterísticas, :fiéis às suas ori- endeu a melhor expectaüva,; O .

que l��lS espamou a todos moléstias infecciosas � exp1i- quimioterápicm; mais

eficien-,'
fáticas e do sa"ngUe. tais cO!:noresponder -ao anhblOtIco, logo suplantando os alunos IIOI a faclhdade com que o me-

. A.. ,.

'

, �.
�

, d 'E:f
.

'

Dr B'l"- gens, não mais se hostilizem que tinham três vezes a sua I nino pronunciou termos cien- cou o Dr. Burchenal � os 1111- tes contra o cancer, dIsse o a molestIa de Hodgkll1, a lm�
::.egun o I ere o . 1

't 1 d" 'd dA' t I 'f' -

d' d d b'
. 'D B I l' H' d' ':f f - ,

nem repl am o exemp.;,) a,,; 1 a e· D1emona era ex raor· tI ICOS, nao elxan o e men- cro lOS responsaveis pela mo- r. urc lena:
'

a OIS me- osarcoma e on11as cronIcas

periódicas destruições '1 qne di.nária e. a intel,�gênci,a tam- don,ar a respectica etimologia. lésUa, são organismos mono' iodos para isso. O método fun-I de leuquemia. Tanto a ureta�
bem.' Gllbe1'to, :hcou lDlprer.- GIlberto Vasconcelos, que ._. ".se .entregavam· sionado e resolveu, depois qUI' cria o "Prego" e é responsa-

cuIares cujos hábitos de ali- dalllentul ou naCIOnal torna na C�Jl110 uma lorma de arse-
I

A Comunidade Europeial o Dorismar já sabia ler e es- vel por toda essa sua sapien- mentação são inteiramente di- necessário a descoberta de al- ., nico, a solução de Fowler,
'

Poderá ela exprimir'se na Pc· crever como gen�e grande,! da, não ganha mais que 1.400 ferentes de seu complexo hos- gumas diferentes entre as cé- também dão resultados razoá-
quena Euro!Ja? dar-lhe umas noçoes de Geo- cruzeiros no açude Ayrcs de

pedeiro, o homem, No caso do lulas normais e as cancerosas, veis em certos tilJOS de Igrafia. Uma lição bastou pa- Souza· Sustenta a familia e
eu-

O argumento mais invoca- ra que ,ele soubesse definir, não pode educar, como merc- câncer, contudo, o que ocor- O método empírico, por outro quemia crônica,
do pelos incrédulos é que seis sem relutancia, ilhas, conti- cc, o pequeno· Dorismar. DR! re é o desenvolvimento desor- lado, exige a verificação de A leuquemia - explicou o

países unicamente não for- ne!1tes, penínsulas.. golfes. confia �m que o ministro ela denado das próprias céltilas do grande númel'o de preparados, dr· Burchenal - é llma for-
,

baras, O professor la de es- 1 Educaçao cumpra sua p1'o- .

mam a Europa. Todas as _ie- lpanio, em espanto, e, animado',lmessa. organísmo humano, Infcliz- em tumores provocados. em

derações, entretanto, começam meteu na cabeça do aluno a I "Prt'go", quando esteve em mente, os hábitos de nutrição animais, na esperança de que
restritas, Vão-se alargando História do Brasil. Depois, fe'�

I
nossa redação, foi entrevista- das células normais e das cé� um dêles dê bons resultados

,

d
('om que o garoto entras5e no) do ao m""""ofone de llln gra- 1 '

.

com o temyo, ll1corpor�� o terreno difícil ela Biologia. E valior da 7Rhdio Tupí. E, ((uall- ulas Cancerosas não são mui- em ,nis tumores e, lJOssivel-
outros canioes, outras l'eglOes, daí fC!í t_lm passoRa�a li I"í,siea, I do ':! operador, depois que"ele lJJelltc, no dincet diagnostica-
'outros Estados. Essa apenas I'

a Qml11!Ca, a Boõantcu. a 2:00- haVIa :falado, voltava o re do precocemente,' devem ser

em formacão já reduz até logia e muitas outra? c1encias, eo.r�jng tape", fazendo tram;·

S E G U l'Sempre l"")l'eJ'eridas a cirurgia- : Tudo o que entrava na cabe- nHhr sua voz, o pequeno Íé· . R O S· I ,.

mesmo a Gra-Bretanha, não ça do menino . pregava". Ele ve esb exclamação: • I e a radioterapia, ambas capa:.. casos, mas, gracas a intensi-
lhe aceitando a :formula (os ganhou logo o :..pelido de - � "Eu sou lá prodígio, peso zcs de produzir curas efetivas. vas pesquisas realizadas nos

britânicos só estimam o con- "Pr�go", nas redondezas. soa!!. Prodígio, :fo� Mal'c:Joi, B O A V I S J A � I A paralização temporária Estados Unidos, tornou-se pos-
t d·

, -

'd" I Nao tardou muito e acabou que Inventou o rádIO, .. " •

sue u mano, nao a 1 ew pu-
I
da moléstia pode ser obtida, sivel, em certos casos, ores-

ra), resolveu todavia manter I no câncer do seio já em fase tabelecimento . dos- enfermos;
representação diplomática na BANCO INDU'STRIA E COME'RClO DE SANTA (ATARINA S. A. i,adiantada, e em �ulheres durante períodos qué vão de
capital da Pequena Europa· A

_ 1\latri7� I T A J A I' I
ainda jovens, pela aplicação seis l11ese� a mai;; de um. ano.

Grã Bretanha, declarou há Fundado em 23 de Fever<'iro de 1935 Endereço Teleg "INCO" do testosterona, o hormônio Deve ficar bem claro, contuc
poucas semanas o sr. Eden. sexual masculino. Quando se <lo, que nenhum dêsSes tip<1s
quer associar-se a todo. grupo Capital integralizado Cr$ 22.500.000,00 .

i trata de mulheres idosas, que de terapia assegura a Verda-
de Estados que se reunam Aumento de Capita:l 27.500.000,00

I
já tenham passado pela meno- deira cura.

.

com o fim de preservar a uni-
'

I pausa há mais de dez anos, (I --:-:--'-----:..........----..:.. 1
dade essencial da Europa. Cr$ 50.000.000,00

J
'
tratamento deve ser feito com F.raqueL3 Em' Geral �

Fundo de reserva' . . 30 000 000 00 .

Aliás, que são os planos de
. . ,

II estrogenos,
ou hormônios se- VINHO CREOSOTADO

q"e seu autor é um ministro defesa européia, de transpor- _Xllais femininos. 'Também (J Silveira
fra:'zês, exposto e subordina- Ü,s europeus, de produção a-

Total do não exigivel Cr$ 80.000.000,00 .=��=��=-: --- ___,.;.

do a fadas as inseguranças do grícola européia e de instih.l:i- ! ..:g���::4.RI,�n1:Hllllllmmmmlml�lI�nnmmmnmnmlJ��
re.crime �

..�rlamentar em 'rela- -

d t' d 1 1
Total dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00 I

_.-

." , " çoes es lna as a ve ar pe a

1--=:--'ção à pel'':;1anencia do gover- saúde européia? .
São l1iani- AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PRINCIPAIS �RAÇ"\S DO ES·

B : ==_::::_no. Afrontando crises diferen- festações irreprimíveis da Eu- 'J.'ADO DE SANTA CATARINA. NO RIO DE JANEIRO E CURITmA 010s Confeitados·tes e repetidas, - esse minis- ropa, abrindo ensejos à unida- TaXias de Depó·:Hos
tro sobreviveú com· seu pla- de, construindo a federação Depósitos a'vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PP..AZO FIXO MODELOS ARTlSTlCOS, PARA CASAMENTOS, ::
no; co.m:o se trabalht.�<;e entre ,dos Estados sem traçá-la DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112% ANIVERSA'RIOS, PRIMEIR.A COMUNHA-O' ,E ==
os intervalos de uma �'orras- t'onstruindo-a pela força es- Limite de Cr$ 2'dO.OOO,OO 4!l!2% P.razo minimo de 12 mêses 6% : ==

pontânea das coisas, tanto Limite de Cr$ !}tlO.OOO,OO 4:% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
...... - BATIZADOS -=

quanto o plano Schmnan é DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4% _

... ••

:
màis do que à obra de . um lllinite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4, 112%: INFORMAÇÕES COM SRA. MOLlEI ª
homem.: é obra da longa ex- (Retiradas semanaÍ.$ Cr$ 20.000,00)

.

Aviso 'de 120 dias 15% -

RUA BOa ''lSTA. 486 __ (Cain J)'ágUil.) i
periência da Europa em rela- CAP ITALIZAÇAO . SEMESTR AL : T I f 1 3 O 1 $
ção às suas dores e misérias. ABRA Ul\'lA CON'fa NO "I N C O" E PAG UE COM CHEQUE _ e,e one, '" '" ..

.
.

"'"'� - =
- -

íUIIIIIIIUUIlllllllllillllllllllllUUlIIIIlflllUnnllllJlIIIIIUmmmmlUilll0

� lilllens;" coisas e
�

lelras
.

,> � .

I ie�a ! ioca I�e � Escrünres
.- .. _

.. ...... : .. :
"

...

,J{);:.f r.,L�:; .ii&- fi.z:t�
_

..c:-sr3. aE'tir,,�,"Ha:;"z;.rri�;J..t}"'! elzita :a nc;.
..

a ciirfrtorl;.t da bí.Jc1t:da
ue �arioea �ê �5CI·itúré-�_ Elege-ID.ns para nCSBo,'pr&;iü:i2Lte o
PO€'ta J"o!"�e ue Lírna, E' homem com tod":,, a,,: quaíídades para
o post_o, l-lo�em cIp letras da cabeça aos pÍés, homem de Ietras
de todas as horas do db�. m�sl'ho quando no exeecíeío de suas
ft:Ul�oe;; de médicc, gu,t.it." () nosso presidente de estar no con
VIV10 aos seus colegas; sendo como é a mais cordial das cria
turas-

E .sendo assim este homem de tantas qualidades positivas,só poqla me�ecer os- votos qUE lhe demos,
.

E preclSo que esta nova 'diretoria se ponha li trabalhar
c�m afinco, prcmovendo tudo que for necessário para que
!lUO se transformc·.om simples' agremÍarfio de bo)"u('odlÔS:

.

Dito Isto preeísamos: p'restigíul' os 'homen.<; de letras que
a.c�Jtaram postos de díreção. precisamos não derxar que a po-Ilticagem tome conta de nossa socíedade.'

.

O que aconteceu com a finada A.B,D.E., é um exemplo
que nos serve de estímulo e de advertencia. Os polítícos es
tragaram uma obra qUE se iniciara tão bem- Agora é cercar
a nova sociedade de todo o prestígio. -E 'nada de ressentimen
tos. �ada' de provocações deEelegéJ.otes. A chapa que não COI1-
segmu eleger-se� �tr�vés do mestre Marques Rebelo, já deÍl a
Sua nota de equ�lJQrtO e sen�(.'i <te responsabilidade,

.-

,. ._- -

trdoístas., até essa; qperari9,
do estomago que é o cozi
nneíro.

,

E t�o bca f,;:�� .P!:Ssl.1..S7Z1
. ·�:;.tes "aiemz·ntC:3 1;rein.éld��
p.eG b�t...arr.á.�o q_tt.B 1T'4tt.it�
cornpanhías psrtic-w,axti'$"
í:ÜÜl,5t�,-", (,:;c"'llte"Yí.""'.1n ao (1o.r-.

quando p-recisam, de espe
ronel Olympio pedindo-lhe
que indique operar'ics ou
técnicos enrte �queles que
passaram peles cursos l,do
batalhão e rr,torn.nram L,á
vida- cvv 11,

I !I •

eumatisma?
8vralgia?

Aplique

Linimento sedativo
imed�oto

de
t'feito

Sanado!;, é um bálsamo de ação·
sedativa contra a dôr nevrálgica,
reumática ou muscular. Uma fricção
com Sanador estimu1a a circulação
sanguínea e produz rápido flUvio.

i1

,-
UM 'PRODUTO 00

LaBORITÓRIO LICOR DE CICIU IIYU:R Sii I ..

-,

ma de câncer do sangue, em

cujo trü tamento, pode-se di
zer, foi alcançado o maiot· pro
gresso na quimioterapia de
câncer. Há três ou quatro anos

atrás, nenhuma forma de te
l'apia dava ·resultado em tais

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�'E E9 no logar da 'Venda que a propaganda vende... ::::::: Anuncie vendendo e venda anunciando pela -

;;;:

I �l -6 R�dio
-

irador E';=
'

(A voz do eoraçao eatarínense) :: ::
:: FREQUENCIA 820 RCS. - ONDAS DE 365,9 MTS. :: :: O mais conceituado e .ir,a-:: CAIXA POSTAL, 61 - RIO DO SUL

�l::
dicional Hotel de Curitiba

�"'ll.mIIIIUliIIIIIUlllrlln;llllllllnl,ill�ummllmm,mmmlUmm: .,.i,_==:= 70 quartos com agua cor-

,

rente. Apartamentos
, "

1- com banheiro particular e
- telefone

I ê Otímo serviç� "de Bestaut, § rante.· - Díner concerto

l�
'
'

-

�UlnlnnIlUlfmmmUmmIJ�íÍ1mlllmlmnllllllinnlnliiUlnlllllllnlm�
,o.

lJORMIR bem-é um. segredo d<l
beleza e de saúde, E' nessas ho
ras ,de sono que reparamos
energias gastas duramte o

e essa reparação deve se" fei'::!.
d� melhor maneira possível, f,cin
cipalmente se voce se' acha es

J.;otada por um excesso, de rraba-
. 'UHl. "' ,Wil_

Quais são os segredos de bem
do.rmir? Em prtrnetro lugar, não

esqueça a "toili'tte" noturna .da
pele. Uma. perfeita Iimpeza, em

seguida o creme lubrlficantç pa- ira as peles secas e um bom tonã

co.: parti; as peles oleosas.
Tome um copo de"ca1rlo de 'la

ranja, da suco de uva ou tb lei! e,
coma uma ma�; Isso não engor
da. pode estar certa, e chama _�
SMO. c �:'i;
Uma vez deitada, em arnbisn

te bem ventilado, cama pouco
macia, de preferencia, travessei
ro baixo, deve relaxar ?em o cor

po poís o relaxamento dos mus

culcs é tambem muito importan
te. ! '��,.�y&
De que lado dórmh.'J. Bem,<:v

firmam muitos entendídos que is
130 não tem ímportancla Do 111.:10

::'lIflllllmlllllllllll!mmmllllllmllmJllllmlllllmllmllllilllmllJllIIlIIl� 1!5qu<'Tdo. do Indo direito, de IJll.r

E_-_- Fa'bI'J"ca de Artefatos de Couro Ewaldo �: liga; -pai.'a bab'ro,: ou- parti: cima.
� não importa, poi�. dorme-se bem

Bem h�rd'. -

. quando o corpo -está relaxado.
li !

_ Outros. porem, acham que a np-

a·.S ' M".
-

L S,.Pê, lhor posiçãO' é dormir sobre f) la

". =
.

dQ direito, alegando que é essa a

§ posição que melhor, favor:ece a

Rlumenau :: circulação e qU'o produ3 o sono
= mais tranquilo que seja Uf(l']. pa

orr-rccl'. "'JS ",'11, dislint,,� clil'nlps' e nmigos.
=- sição cornada. e não perrp.ita atl--

u'l 5eliG jllcomp!lt:ívC'h arth::í.s
_

tud€s viciosa..q que pr-ejudicam _ n.

CL'\iTAS BOLAS vlã..<:tlcru fcminl'l1a.
BOLSAS·, MAI,AS

•

A. fim de facilitar o relaxamen-
RI�D};�AS P ..'\STAS = to do corpo, nconselha-se um ba-
COLEIRAS CARTlnRAS - uho mOl'no antes dê dormir. E-

. Só na tradicional "CASA DAS MALAS" qtle V. S. eneontt'llrá a =, vite. certas bebidas eX,citantes co-

maior ,., mais var;f:.rlo sortimento Prll ,wtigos de coura. :: mo ú chá, café e drogas que em-
= -= bora. provoquem Q sono não o:;: IlUllU1mmmllmmtmmlHnUllmmllliil!1l1llImmIlIJIlIiIllIlHIlUUh:

! proporcionam. tranquilo.
.

,

_�_� � -:-""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,:,_.....,.��.j E cOnJ.'isso vá dormir desprco-

Protegendo as' pOJtton3S!1:�:f;�, ��Oq�:":'�,,: ':,�

SE VOCE télll "m l'a�3. um p�l1) contacto da -cab�.;a e d;;� i
grupo, (:stofado Ulll s!Jfa. <)U me:�' f mãos de quem se s"r",_(: ,loso!:, \lua d'U3S poltrona�, cujo estof.) e dns POlt!'OnI'Ul,
muito C11.1'O. at)llJ.l!n<mtr;, :leve Si��'

·coiUil.\rv"ldo nut\\t'úlmnr,t" tet'à \I

ma" callUS aprOpl'i:HJas qU::l pro"

"j;ejatn estes ·óbjctCl.s "da .'poéil·a,
:'·:tias manchas, do contacto COD2 a

cabeça e as hliiõs. Contudo, mil

o'tÍ::à ou outrg voce gosta. �lU(! scu
..

helo gru'po seja vistn t'1! como

é;' neste caso, pod2rá tirar:lhe '1
.

éapa.. protetora, mas devera pr'.!
"

tcg�r o espaldar e os braços com

'!l,laiquer coisa de leve e O'l:acl�',,�
. .

.�\qu�. '?stá: uma b�a�. 5Ugesta��.
!}aninhos de crOcne f .<lo., que. s"

l'ão:·';'ll\icu.dos pO!' meio de " ·,l�.
quenino3 8. frlJ.uxOS pontos '10"

lllg�r.es em que o y:ci�o ,�t�e.n�(�:
bre as poltl'f>flIlS e mats .ü,.c,_1

! '

Popular
JEAN NlCOLINI

. MUSCULO ARTIFICIAL
o menor, dos movimentos artificiais é devido à transror-"

, 'mação em trabalho da energia potencial contida numa protel
na. Tal proteína é a actomloaína. Num músculo em repouso, as
moléculos de mlosína, dispostas em cadeias, são regularmen
te orientadas segundo o comprimento da fibrina muscular. A

contração do músculo resulta, -Pois;
de um reacondícíonarnento das. ca
deias, o que motiva uma modifica
ção nas suas estruturas e uma Iíbe
ração de energia mecânica. Um sá
bio japonês, Tan Hayashí, acaba de
preparar certas fibras de acromiosl
na, com as quais pôde êle produzir
trabalhe; tendo feito um extrato de
actomlostna mediante o emprêgo de
músculos de coelhos, êle o derrama
sobre a superrtcíe de uma' bacia

" ,::, cheia de 'água, a fim de obter uma

pellCiIla, que por sua vez é. r�colhid� r:-ediftll.te tuna delgada
.haste: e depositada nas bordas do recipiente..Mergulhado . nu,-
ma solueão contendo os produtos que sao Indispensáveis a

cbntracãô do músculo vivo, êsse músculo sintético também se

contrai. Urm! fibra de 2,5 cm. de cqmprimento, �arregada ;le
uma massa Igual a 100 vezes seu próprto pêso, 'pod!� contran:"
se de 15 a 2.0 por cento de, seu comI?t"lmentl)�e ISSO ,cm Ui fi,t
nutos, Conauanto o trabalho fornecido por esse músculo seja
bastante Iraco, quando eompara�o àquele realizado por t�m
músculo vivo. canaz de se contrair 100 vezes por segundo, es

.se resultado é b-astante Interessante, pois permite. conhec:1:,
melhor um dos mecanismos intermediários da transformaçao
de energia química em. trabalho-

,
,.

lrórmuIa do Dr; Domln-
101 Jagll8.ribe. à base dI!
eoerana, II milagrosa. pt1l11�
da f16ra bra.iJeira.

fiM "OOUTO DO
_

lU,OIAYChUO LlCOI.DI CA.CAU XAVUI lo A-

j_-' 'C Rua 15 de Novembro - 1336
:::
,;::

',I
i
�

s

R

- Acha-se enriquecida
com o nascimento de um

robusto menino, que na pia
batismal receberá o nome

de Ademir. o lar do sr. Ar
no Correia e de sua exma.

esposa da. Norma Correia,
tendo o feliz evento se ve

,rificádo dia 23 -rlo mês em

curso.

Viaiantes:

H.OTEL JgHNSCHER
,:

Telef: 55;56
80 quartos, todos com ==
água corrente quente e

fria e telefone. - (30 apts. -
com banheiro ·particular) -

Elevador - Espaçosos Sa
lões de Restaurante- Fes
tas, Banquetes, etc.

American Bar

Eis uma "toil:)tte" llt'ádco.
nunca sal da moda, a sa.a jUE'"

_ ta. ou mais rodada, como os mo

delos que ilustram mossa, pala
vras e uma �.h�:;a qurl poderá va

dar infin tumeute a '�tci1etteH�
A que apruscntnrnos aqui ,� uma

jaqueta de gola: alta, com ;;:no1'
me" bolsos e guarnição de botões
Leve-a para suas ferias na ser-

Cozinha de pri:neira or

dem � Díner concerto
Elevador Lavanderia
proptia"u vapor - Frigo- Lavandel;ia proprla a va-

PAO QUENTE:A TO·
DA HORA

OFERECE-LHE A

PANIFICÁDORA
TOENJES

Rua 15 de Novembro
Completa varielIAde de pilei
comuns. ., I('s{leclals, fabrIca

dos. por l'rocessos moderno.

EXPERIl\IENTE Ul\IA

VEZ E COJUPRARA'
SE1UPRE

vss rim
que deve

levado. e rugrande constdcraqâo
para tornai- maior a. duracão da"
luvas d;� camurça < é nuncu ,1'"l
xá-Ias sujar n, "1111Hlo". Passando
.Ihes <lua" VC7.RS JUlI' semar'. -

se as usa muito -- miolo de pão
aquecido, evitará suhmetê-lns
frcquént emente a uma Ilmpeza
mais "nergica, c isso prolonva
r.i u sua aparcnc.a dI! nova!'.

Qua.ndo tiver seeesstdado
lavá-Ias, calce....as o nlergulhe
mãos cm agua rnor.na e c"tmma
de sabão de eôeo, (,:$fr,'!gar.;lo"as
levemente POI" al!,!uns segundos.
DepoL� passe, às "mãos nlltn,t Y8,

"ilha onde €Sir. uma; nova agua
co'm espuma u,] sabão, a!gl..lUa&
gotas de� an1.on"in.. ('o algu-lun.R go r.

.

ta", de glicerina t; hata. hem �lS

mãos !lenho dessa ngua, Tire- o

excesso (lI' agua ':'ll\'olven,lo ,,9

·'lllVa.<; (já tiradns da m:'.Il) (·m

uma toalh::t fülplIdn. e e"tendn fiS

no ar (nã.o aO' sol) depois de t'!:
las ca.lça.do por n.1guns nlinn1 os.
O brilho, que tá" facilmente
for.ma sobre a SJ.lmurça pJL!e de

saparerer:' esfi'c��ndo dclic.!dQ
mente com lixa num�Jo du)::o

que, segu.ndo
t-:sb'oninnicut o sol 'tlhsorvD. c(:.��n
.}e 110 milhó<,s de tonelada,; .12

p;drogênio do eBpaço rac1o.

f,undo empregando�o I'oml) co�:

bustivel.

GRÁNDE 'SORTIMÉNTO W :V.ALVULAS AMERICA-
.

NAS E EUROPE'AS •

- PEÇAS E iéESSORIOS. :SADIOS NOVOS -
"-" 8EBVIÇO RAPIDO PÕR PREÇO MO'DICO "'_"

Kali. '7 de 8etembr�. 1\ , t
?
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I .M:OI.;ESTIAS DE SENHORAS

1_-- V,R. !����Sr���AS'
OPElM..ÇOES - ONDAS CURTAS

I
Consultório: Travessa 4 d� Fevereiro, 3 "

,

Fones: 1433 e 1228

I
I
I--�__'_'__�
::::!

I
-
-

!
:.::

�
�r
...

Si'

ª

I
!

�
-

§

lumenauense
alvi.rubros -

: :.�
o Guarani, detílons{r.ou

AO

_ CLINICA GERAL __,...
'Éspecialt-da em Doenças de Crianç-a

CONSULTORIO: Floriano Peixoto. 38, - 1. andar .;...
,,-

Fone: 1197
RESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar.

acontecimento começará I cruzmaltínos as faixas ,'31u-
-

}:ill1yers, e I�ssoc.hd�s ':itivi�
'com 'uma, grande churras-] sívas à conquista do honr.i- II negros, que na 'data de ho
cada e à noite terá lugar o 80 titulo, io exultam

-

de satisfação,
Baile da Vitória,_ antes do "A NAÇÃO" congratu-" no se comemorar uni fei,to,
qual receberão os craques Ia-se ecm os dirigentes, [dI' toio alta significfll.'ão.

-

,DR. CARVALHO dois' goals por ín-
termédio de Moacir.
DuI por diante recuperou-se

o campeão de 50, que equili
brou as, ações e passou a a,

meaçar a méta de Jaime, Veio
d tento que dímímrín a van·

tagern paulaína, asstnalado
pelo. ponteiro esquerdo 'Abe
lardo e quando se aproxima
va o trigéssimo mínuto de
luta o árbitro, sr. Norberto
Serratíni, marcou uma infra
ção contra o Paula Ram�s, um
tiro-livre indireto. H�tive pro- Na manhã de domingo. a
testas e reclamações por par- .manhã, portanto, o Palmeiras
ce dos plaíers deste clube, os Esporte Clube seguirá com
quais não fizeram barreira, sua equipe·. de ,'·profissionais
preferindo a marcação' de 110· para' Rio do Sul, onde trava
mem para homem. rá uma peleja amistosa contra'
Afinal<a falta foi cobrada, o Duque de Caxias. bi-cam

'indo a pelota parar no fundo peão da Liga Riosulense.
das rêdes, lícitamente. Deu-se Os esmera ldínos treinaram
então uma, confusão dos dia' coletivamente ante-ôntem, .

à
bos, surgindo os dirigentes do tarde, aprontando' para o im

b.i-campeao de �7-4B para re- IPort�i1.te_ compr�miSS? ü;ter
tirar' sua equrpe de campo, municipal- Wúerges e o único

SEGUROSI
BQAVISTAi otitiesDOENC!S

",# •

DO .CORAÇÃO
(�lectroeal'diografia)

Tutamento de nenroses � (Psicoterapia)
Av. Rio Branco, 5 (Sobrado) � Ao lado do Cine Buseh

Notícias vindas de Ji"loJ'Í:1- be' ;1(, llegaíils Allló' Luz ficoú
[nópolts adiantam que n (,h,lo} eO]11 � barco :,'�al�hl pnt�ril)H'i

. posta- em Ieiláo }wla Federa-
"'-_"'-"'--�"';"��--�';""'--","",, ............ __';_....;..�"':""-,-;;";_�--.;.,.J.·,",-.I cão ACjH�ti('a de Snpta Catarl-

almel-ras, X, Duque" 'd__e Caxias 1:��;1���11�1�;Jt::.()1:a f;;1�::'C�;,-r�1�
, uma das HI:.Jg completas :/10.

Estado.
_

c
',;' -,-:::,' ,_

-o

a,manha"" .

na clada, de'
'

ICO d �\Su'l ve�1:� d��:rej��lea�/����"c��=
O -; bes ill1�os estão i:rehlan�]COm

-I assiduidade.." pr�p.al�o-se
�. 'para '6' CanU5éonatol'i;: qiÚa�i-:

que' estará ausente, por se

en-\Chefé:
Sr. Abel Avila dos San- nense, marcado para' o�d'ia 15,

centrar l:ospitalizado, de�e:1- tos; Técnico: Lino; Jogad�res: <fé N�\renib.i:O. Aliá�; "�1i� ��ado o mera esquerda 'I'uríhío, :Juca, De Lucas, Gordmho. v-ez Aldo Luz, Marfinefli . é
ex-integrante do Palrneíras,

I'
',,' "

.'
- :i{j'a�i1úeío súrgem co�no '��

'de Lontras, fazer sua estréia.
-

Darcío, Adalberto,' Lázaro, 'coricoüénteS- mais sérios à vi
A embaixada alvi-verde, Augusto, Luízínho, Nenê; Sa-

que viajará em condução es- .dlnha, Bertolli, Zico, Turíbio, .integram suas
pedal, está assim .ccustituída: 'Lópes e Altíno.

'

ASSINEM :ESTE
JORNAL

DR. iGEBHARDJ "HROMADA
ÉspeCiaTIsta em iUtl'1 Cirurgia e"doenC<is de- SenhoTAII

- . .:...., ..

Q6D8nlt� no Uospital Santa CíLtaltna
Das 9 às 11 e das 151/2 às l'r hs,

,

_ BLUMENÃU - HOSPITÃL SA�"TA CATARINA

:i_'llllf1iJfJUllllmllllllUllllIIllllllllIIUllllllfIIlllmnllllllllnmlllUlIllllmmmmUUlllimumml.lmtmmIIIUF,tA
,�
-, ,'. -,

,�
E D(lDfÇ4S NERVOSAS E' MB'tfTA�� ª
[ ta.a de Saúde NO�la Senhora da: Glol'jalsl:= . .' . .:- .:=1= ::= ASSISTfmCJA IUE'DIC A PERMANENTE A CARGQ PE ESPECIALIST.-\S =

ABERTA AQS ME'DICOoS �XTERNOS =

- �
.� ELE:r'RICIDADE lUE'DICA REPOUSO _ DESINTOXICAÇÕESo'- ALCOO· ILISMO - TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. _" ,

__
.

==_=AVENIDA l\:1UNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 3055

,_...

ENDEREÇO TELEGRA'Fléo-: PSIQUIATRA

=:=
_

_

C U R I T I B A P A R A N,A'
_

'. ;-. -

{>" < .•
'

.

mposta de li intepessôas...
.

..

(atarinense

OUV1D()S � NARIZ - E GÀRGANTA - DO
DR�

..WILSON SANTIDAGçf
Assistente da. Faet;lda,de ,lia Mediciná da. Universldà.dé do Bra.fI

CONSULTAS: lloJ"ário, das 10. às 12 horas e das H _

ás 18 horas .
.;_ CONSULTO'RIO� ,Junto ao Hos

pital Santa· Isabel

rante a torcída ühoac.

RAIO CrCLISTICO
Estã.-, despertando

-

�ada

toreda de lado' ai lado. :'_ .-

no campo _da Liga, a peleja orí- Para, essa pugtia v'- m os 1ua-
dia- cíal entre o Bocauva e o .Attetí- tiros d:; cada club, se prcparan-

I

JIli.,

1

maior �nteresse.:, o Raide Cícltst c- co, pala disputa do Campconat-J elo da melhor forma possível.
co que está sendo organiz:1do pe-- Citandir.o. país cada qua.r en�rará. em cam

lo sr. Eurico So�za e qll'� pretep
-

Teremos, assim. os pupVos dil- hci:disposto a superar a' ad�ú3�sa.
de V2nCel' o percurso FIOl'ianr}p,'-' Elet'cito frente aos pupilOS d::! l'io com o mndimo de comb:jJi·
Jis-Curitiha, etn 3 ()u quatro Marinl1a, prevendo-se uma e1t'O�- �'idadc'.

CaUSQU pessuna, impres-:....

1-
são a atitude. da FedeFa.cão

ª ;Atiétki; CatarineÍl$e, ;que
••
-"" _ o 5 'não convidou um croiüsta

== S i que r nara acampa
S: nh�l:t os voleilJolístas eStá'-

iii -si dmiis; AÚfts,
.

O . próeeder
í I ,'ê I

da entidáde pre�idia:a pçh)

-_:-::=�_t,_
....._---_.-..-..;.....,---.-..;..-..;.,..,..------:--�__- = sr. Osmar Cunha causou

_

ª estranheza; se levarn1-os em

S contt s�_ 9'entileza . Piara'§ = - com- a crofirca esportiva,

"5:=_
§ . e:m outras.· 'Dportunidades.
§ . Não cremos que os motivos
ª, . sejam. de

-

ótdem' fmaneei-
_

.', :; ra, poois "onde comem 2,0, co-
á §_ ornem 21". Deve,- ter exÍS7
ªª , ê

I"
tido" infiuê.t;ciá. d:" quilquer= Rua Maranhão N, 2 ;:" parte, Alias, sao cavacos

-

=: "do oficio. A 6rmpre:hs>a:
:-_

.......;.....;..._.;.;_.;.....-.;.....--"'-......._..............--_.......- �

_prestigia por' todos os meios
, ,,:I'

iii

ca· dente do- C_onselho
-

Regional

I
dias. '-

tarinenses' que rumaram ôn-' de :Desportos, - "Espera-se que �ume>:osn..,>
-,'a" 1·on -1 �'o;'I' :�,".-,-_:,r_Se forem desclassificndos, ;;as comerciaIs' se lnscre"Um

o c::..�.nossos representantes regres-, I"a patroc�nar a, prova,
sarão imedíatanlente [1

santa'j
DOMINGO: ATLETICO "

",r�,;7 11
,,- .(_"

b I I
c:

Catarina.
,o, r.A�:�� �t �J� li O -- e y . C1 ,,::='tllllJlIIUlIUIIIJIUllUlllllllmmmmmUlllllUlIIlIlumlUmmUIlfIlIllIllUlllnimnunUlHlI1lll1ttlJlrlHlmtllu'A" .2.. (Meríd,J _ o Conselho lizudo em Porto" Alegre. l'eÍl1':! 'VI":§_ 'E'" ::,X-' p, R' E f f 0- -B'�"'-,'[- U M''''_ E U, ',_- U __

- '(O� U'
--

R ,-I-�I 1'-".8--'-: A '-_==_- Tecnico d�' c, B. D. programou "fi expeeffltiva pois estarão €n1,a4.) .) n parfl h � j C, !l insll!\ção do (':'0 os rjlflior;:,� jpglldores do Era-
::t Congresso El'::sileiro de Vúlleyball. siL Os enlbates sel,ni-finaís das,.e
- e � rodada inicial das eliminatorias líminatórias alcançarão a parte "ul

de;tinadns a apontar o quinto fí- min::mt.e' no próximo dia 23. 'Na
- ,nnlisb )Jnr:J o "ertame hl'a�ileiro. instala<:fto-do C6ngressõ do ,V�ll'("y-',_ CónÍo se sabe. já esU'ío clnssificn- !Jal1' foi f;Or[ê�.d�. �t tuhel,. para clas
:;. dos os qur.dros do l�io Gtnnde do sifieuçiio. 'Segundo'"sc' antlhci�:-õis

Stil. Min-as Gerais, Di�lrito Pl'de- puiar'-'o ú L<"l·tame brasileiro' de:,.l:,.,lõ
)'al e São' P!'tl'llfi. O� demais EiÚ-ados quipe$ "lnsculmas "C o,_tti fe;rqiji\i
irís('ri�os-'·coneoJ're.:raá ú uühloa' va- naf:� .Pl·cv.e-�;e nl(:smo' para,., 'O� Io($to.w
gll, e"istenie, \:nnes' !'nJ,�o_{:\;idof: , )lela 'F'el)jiú'n�ãf)
BIll h\�nf') do interessante' earn- htü;:Tarfn··ris·,:: L SUI)et·\11;o.;iõtiflcros "&e

:p("ün�'II{I. q\lc':: d,P:..1:t, fc·itrt �flF�i J't7!{-.�;, c.n,n·, 41 .!�í�in1.' StlCi.."��O.

Viagens dh\r��:"eJltre lUulIlénau � i;urlt\'ba, :,í� dl)micilio 'à
- �Ici::o., A.lI'<"ncÍas:

Bt.l!JME�Atr: �Rui 15 de �oven;tbl'(), !H-l motel Jloletz) - Fune. 111f12.. .

Ct)ít(TlÜA� -.::: Rua 15 de N'l)vembro:' ji'!2 -- Fone 631.
_

ACruT�UI·S'E VIA:GENS ESPECIAIS PAR% QTjALQUER PA:RTi!;· li :::- "'.., .

-

dlllllJllnilllJllmllmiuiiinUnillllUllllillllllllllUllUlllllummunmnnmllIIHlllllUnmUllJ1l ':IUllIIUllllll�
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ê

I, 'El.tpulso no vestia,rio
� pelo juiz da par'titla5: :.aUENOS AIRES, 24 \Uf» _:.

PC-,
Por, isso, :' wrcid:>. viu com suro,

=: 111'- primeira" vez na historf;t do fo- presa que o Velcz Sarsfie14 eutrou'=-
otbull, Um jogpdor fornm J� campo. em campo para disputar o segun
no vestiario, foi expulso pela jlliz do tempo, "o in apenas dez jogado-
-'e, }fl1pedido de contil1uar a peleja. r(,8, Ó que não "l,stahfe :l1ão' irllpeo
" O e�, 'iO' foi o segliillte:' o zagúeÍ- diu que' \"eril'e�se o Srin Loréúzo'
TO Adolfo Buss, do Velez SUrsrield. por 2'-;c 1.<

�-,

quando_ se encontrava no vestiario I
O juiz fez ver que. de aeordo.

_
dUl"anté (} inter'valo entre o prirnei- ; com o l"{.:a.gula.tnento. n�(f é nec5sá.r

, :; I ro- c o segund t�mpos. foi l.lCU5a-' rio encontrar-se deni,ro 'do cárnpo'
;:; do por um bandeirinha de haver para' pode!' punir os ,jogadores.:

,ido agre'djdo por ele dois minutos' N. d" R. - A, decisão do -arbi·
antes do fim do primeiro período.

-'

iro cstú ,co1"retissima, De I,leno
-

a�
O motivo: uma penalidade maxima

I
cordo com as leis do football. O

que permitiu ao San Lorenzo AI- arbiíro ("x"rceu SEUS Jloderes 1€.,
Inngt'f) marcar um tento. I !:ai�,

I'
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tri u

ía. semana de cinco dias e o
projeto a respeito já se encon-

na Câmara

Gonleceão

CAI e de
ESartlgos
tJnísslDlOS
da
"DISTINCTI"

A pintura alemã está representada pelo Professor BAUMGAR

'T'EN. impressionista. As suas ci)feoS e o seu senso. pela perspectiva
demonstram seu grande valor:

' �

� ,

O .sr. :iiÕland Louis Dastór :__ o organísador da Exposição -

vai apresentar pessbaÍinente o grande retratista húngaro SIBELA.

RIO, 24 (Merjd.). - Segun- ,Executivo. Enquanta isso um ciência, Ana conta 18 anos e

do estamos informados, a

men-ll.terceiro
projéto, de autoria do i. 'encontrada, éaída- alta ma-

�

sagem presidencial sôbre.o a- deputado Mario Altlno. será drugada, em plena Copacaba-i
bano dos servidores públicos apresentado até a próxima se· na, desacordada, Na tarde de
ainda não foi assinada em vir- gunda-feira à Câmara,

visan-I h?j�
dona Amélia Fl'eitas RO'"

tude da mesma carecer dê um do a obtenção -dos recursos sarro, residente no subúrbio

entendimento prévio entre to- para o aumento. Coêlho Neto, prócurou o re

dcs os partidos repr esentndo s DECLAROU-SE MAE DA JOc J ferido hospital, declarando
no Congresso, no sentido de VEl\II INCONSCIENTE I ser mãe adotiva de'Ana e a�
que a .matéría venha provocar RIO, 24 (Meríd.) - Apa- crescentando que a jovem tra-'

défíclt orçamentário, ou S�1à: receu, finalmente, pessôà co-. balha numa bolte em Copacà�.
o govêrno deseja assegurar a nhecída da jovem Ana Lucia" bana- A Polícia está no encal

elevação correspondente da Silva, que se encontra desde ço do namorado de Ana, o 'jo
receita caso a Câmara aumon- sábado no Hospital Miguél vem Jorge Lima. que se en>
te os valores propostos pelo Couto em estado de íncons- I contra foragido em São Parr:.

.

110.
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------��---------�--------�---------------------------------, IÉsCAPARA�I DUAS PES-
I SOAS DO ACIDENTE

.

i . SAIGON, Indo-China, 24·

(UP) - A Força Aérea Frati..

-----_._--�....;.....:._-

_-
-.'

eseja O governo" assegurar a elevaç
-

da receita para o aumento dos salários

são dislribuidas pela

Camisas ao. Cuecas ...

Gapas .. Ternos ... Blusões, elc�

oito primeiros I1tl'St'S do C·Il'

rente ano em reLC:�"J aI) cor

respondente período d(� 1 H:i 1.
. As ímportacôcs bri tân icas

procedentes do Brusi l, duran

t� aquele período, Jot'arn de

\19.125·37 libras, contra . . ,

46.067;04 líbras em 1 !}41; du-

! je aos seus .frequentadores. mereceu os mais entusíastí

i Num show magnífíco. apre- . os aplausos da critica nacio
: oentar-se-ão ao !lúblico blumc ,MIl; a encantadora Olga Ma

artistas in- .: ilda, artista da Radio Belgra
------.-----"-----.- ! un, de Buenos Aires, que deli-

s ,. j.::i::.rá a platéia com sua vóz

com�rcla,s .mternecedora e maviosa: Bo-
.

'iIW ! Iibo lacho. o cômico difel:ente,

entre o nosso ais e a Inglaterrai:;�::;:��:;���i�if:,��:�ci'
'Oplnou li Promotor pelll pronunciamento di Til. Bandeira I ar�:;:�l�:�o�te, °se�ZOl!�����

-

LONDRES, 24 [DF) I - A,; ;_)[).361.05 líbras em agôsto de opino pela pronúncia do réU.,'
ii t�I,a ,? interessante

.

últimas estatísticas oficiais a 1951. f nos termos da denúncia. por lVIl.(;J\.ey, tl� es�ctaculo .

respeito do ccmcrclo britân i- ! ser de justiça".
(:hE'IO de cancoes. bailados e

i de poesia, interpretado por.

Ij Agora os autos irão às mãos Loíse Butler, a substituta de

dos advogados Milton Sales .. Dena Durbin
I cm serviço da farn ll ía do jo-

HIO, 2,1 tMer ld.) -'� ° P!'O, I vem Af'rán io, o bancário, e

moto!' Emcrson Lima, sobre cs I também Romeiro Neto- pairo
i.!UIOS rcferclltes ao crime de no do tenente. Depois, o pro
Sacopun, prorertu I) seguinte I cesso será encaminhado ao

despacho: I juiz Claudino Cruz, para de

"A autor-lu do crime impu- cid ir sôbre o pronunciamento.
tado por Alberto O, Franco I Espera-se que até fim de OU

Bandeira está sobejamente tubro fique esta parte encer

provada nos autos, pelo que ,rada. .

.. ..

InUlram àS
,

trocas

Podemos af'r:na,J' que p-u-a
muito breve a5S stíremos iOt"')�:'
empolgant -S e.rtr-e joinvi l=nscs,
blumenauenses e rlosulenses, em

Juta sensacional pela supremacia
do punho-hól em Sa'nta. Cabr[
na,

Fraqueza
.

Em Gerai
VINHO CREOSOTADO

Silveira

sil, Argentina e Urugun i, çli
mínuíram no t runscürso dos

'eu demonstram que as 11'Oc<:" PROVA0'\" A ltESPONSAUI

entre ti Inglaterra. o B r a· LlI),UH; }'ELO CRIME no

o Quaraná Champag'ne da

AN:TARCTICA

rante o mês de agôstu. essas

,importaçõCH foram de ,

'9,639.74 libras, contra .

1'14.966.'18 em agõsto de 1951.

Contrartarnente. as exporta
ções para o Brasil aumcuta
ram consideravelmente, atin

gindo a 417·368.71 libras. COI1-

"tra 350.309.53 libras na perío
do

�
anterior; no mês de

-

agôsto
tiS exportações atingiram a ,-
6,3 ..295.95 Iíbras," contra f

'

•

EXPítESSO
"SÃO J'ORGE"

Viagens diária" entre Blumertau •

Jt:1,ial e Florianópolis
- A(H:NCIAS -

EM BLUMENAU.- Holel Holetz
_ Rua 15 de Nov .. 313 - F. 1065
EM l'1'A.TAI' - Mario Machado
- Rua lIercllio Luz. 36 - F. 383
Ji:l\1 FLORIANO'POLlS - Caef
que Hotel - Rua F. Schrnld t, fi:>
- Fone 14119.

De maior conSQ'mo em todo o Brdsil

110 Varejo Cr$ 1,50
Cervejaria Catarine·nse S.

JQINVILLE
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Agora com a notáy�1 compa?h�a do Circo "SHANGRI�LAr, do Ric. -. Arli�ta� ·mundialmerite.§.
� . _Ja se encon ra. em umenau o ran e Irco famosos empolgarao o publico blumenauense -. O circo que apresenta a maior toleção 100'"

'.

�� (â lógica que percorre as Américas � Integra seu elenco ii famosa Orqrestra de Ma�rimbás ....
�

.

! .

' III UAlma Salvadorenha"
�.';'

._�, .. ,

�- HOJE .... S A B A D O:.. 2 FUNtÕES � MATlNÉE A'S 15,30 e'A NOITE rAS 11 HORAS.

t DOM III G O - DlA 16 UlTIMO f DEFINITIVO DIA •• DUAS FUNÇõES •• MATlNÉE A'S 15;30 f A' NOITE A'S 21 HORtS.

I O MAIOR PRESENTE PA RA SEUS FAMIliARES E' LEVA-LOS PARA ASSISTIR OS INESQUEClVEIS ESPETACULOS DO GRANDE CIRCO "BUFAlLO Bill"!
...
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