
·- ..._ . .....-.

na cadeira elétrica
----_

RIO, 10 (Meridional) .� Urgente - Fomos informados
('m .fonte .absulútamente fidedigna e segura, que o general
l'oIly Coelho, diante da eeleúma levantada em torno do ·IBGE

�stá. dispesto a deixar
� ímedíatamente a presídeneía daquele

.nsbtuto, o que se dará, defato, a qualquer momento. ..
. �l�, 10 (Meridionál) - O general Goes MontçÍro pres

tUI.!, no,e, a seguinte e importante declaração em tôrno da
crise do' IBGE: ... '. . .

. .• .

.

.....

" . ".Quando assumi o cargo de Chefe do Estado Maior do

!c_x�!'�]to, em 37, o país attavessav� uma de suas graveséríses
!JOh.lcas. Sem perda de tempo, .reuní os sub-chefes, .que eram
os generais Leitão. de Carvalho, Horta Barbosa e Pedro Ca
valcanti, es!es �ntão diretor, do ensino militar naquela época,
que dependia diretamente do Chefe do Estado Maiór. Reuní.
-ambém, os principais oficiais do Estado Maior, para verifícar
os planes que deviam estar sendo elaborados. Supondo que
conheCia muito as nossas coisas militares, pois havia desem
penhado várias funções importantes nos serviços d'ó Estado
Maior e até mesmo como Ministro da Guerra, foi com grande
surpresa que fui cientificado de que não exístíam

'

os referi-
dos planos. ".

,

tomando

�
CRIVIOUUI

,
ii. base de feue.

fúsfoT!) � uáldn,··'

Usado 116 mais

de 30 anos

e..

USORATÓfllO !.II�Ol\
.

DE CACAU XA'IIEU.'\,

s. �'.
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�.�!'!.O.�C.-�.(lfJrnlGC ,,,.o�.n�.c.;:l.a.oo.o.c.o.-'.c.::..:!.r:CI:::.C.C.r.=.a.c.Q.r;.c.::;tll).::.a..a'.:J.':.;:-.;.::=et.').:'.�.O:-"':!.C.('].O.;:;.C.""""",,,,,,,, 'foI.'� -,!f�a,:..
c rAinda an te ....ón !_c J."'P� -- t. 011'"

IBliÓlÕô'�irEê]�:j!�AI:i.iii�iÜirftc� �I��,�':f�!Ifií:������
I J.'l�"J;u.. .I..Ltl.d _� mesmo assim a molecada veíu

!�.. Fundado em_2S de Fevereiro de 1935 En.dere§O Te.l '.:_ d.M.00,» �,�.:..:�". até.
a porta, quando, então.

� �'., �: alguém, do jül'aal, interveiu,
..t Capital Integralizado . __ • _. '" .. _ . Cr$ 22.500.000;00 �� Icrçando o: ',le:linn� a dosa-

I d d 1 � t C <ir
'" parecer".! Eun O e r_eserv1a. egai e ou ras reservas .r'ij> 27.500.000rOO ���o'�'�'::•

.

_: AN\'!s essa reclamação, dna,
rta .r.:ve]on-Ílos que Unha H

�otal do não exigível' . •• •• � ••.... ... ... Cr$ 50.000.00Q,00 �i filhos, todos,. agora, já 1111IÇOS,
Il� luas que,' entretanto, encon-

AGENCIAS E ESCRITO'RiOS N.A.S PR,INCIP.AIS.PRAÇAS D"O ESTADO �,' trava-se aba.idonada. N(;!n �i-

DE SANTA CATARIN.A.f NO RIO,
.

DE J,ANEIR.O E CUR�A
".

i� quer sabe a localização de vi:-
�� rios desses seres, par quem

Taxas de .De pósitos �� tanto lutou. Disse que éra
•

Depósitos a vista '(sem limite),
_

2%.
: DEPO'SlTOS A PRAZO FIXO ii b����e��fosq��c:il1��:'" ar��;��

� DEPO'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de. fi mêses 5,1/2% �� se submeteu para criá-los.

Limite de Cr$ 200.000,00 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6% f�' Finalizando. frizou que J:l

Limite de Cr$ 500.000,00. 4% DEPO'SITOS.DÉ Avrs0"PRE'VIO
'

C� estivéra na Delegacia Regio-

DEPO'SIT� POPULARE.S Aviso de 60 dias
.

4% �� mil de Polícia, pedindo

O 5bt Aviso de 90 dias 4: 1/207': � i n f o r m a ç õ e s sôbre

lLimite de Cr$ '100.000,0 10 , ;0 � alguns de seus filhos, bem c!?-
(Retiradas semanais Cr$ 20.0QO,OO) �viso de 120 diàs 5% U lUO providências para que nao

, OAPlTALlZAÇAO SE!fESTR4L ,. ,�, "
. i� volte a sofrer perseguições

I. ,

ABRA miA 00.'NorA-NO «IK,(J()}) E P�G�. (J()�CHEQUE � pto.r _pa:-te � �� moleques, em

.. �-""=':':-'��i!';�o;é��.e.'ee.o""e".�,,,,�••--.'••""'""''''.''.''' 11.Dul'avn Seca.
������88� !���Q:iCGC.m:)Cc=é6��Ol!..,__�::="-=-=!,,,,�·i;õ:�õõ..'õ::6;sOõ�ócóm. ,..

'.

"'. -

A NAÇÃO

ORGÃO DOS <fDL<\RIOS AS'SOCIADOS"
P�OPRIEDADE DA:

S/A « A N A ç Ã OJ)

A
-

N A.Ç A O
Redação. Adimintração e Oficinas: Rua São Paulo n.

3191 - Fone 1092 - Caixa' Postal, 38.
.

Diretor: MAU R I C I O X A V I E R
R�dator-Secretárlp: ORLANDO SlLVEIRAa.

E X P E D'I E N T E

: Assinaturas:
4,NUAL, ..... : .....

�ELVIES�AL . _.' . . . . . . . "

N. AyULSO , .

o-s 100,QO
Cr$ 60,OQ
css

:

0,50

ButoSucursais:·RIO: - Rua do Ouvidor n. 100 - Foues
: 4"3�'t634 e 4"3-799'7. - SãO PAULO: - Rua 7 de
Abril n, 230 - 4.0 andgr - Fones: 4-8277 e 4-4181
BELO HORIZONTE: -'Rua Goiás, 24. - PORTO A
LEGRE: - Rua João MoiItiml"i, 15. CURITIBA: _
Rua Dr. Murici, 708 - 2.0 andar - Sala 233. JOIN
V�LE:'- Ru,a S: Pedro, 92.

Uma enmíonete FORD .. .!\. em

perfeito estado de conserva

ção.
Y,:r e tratar na Casa Radio

Blotim - Alamêda Rio'Bran
co. 86.

! das habituais

B
tecidos: seda,

chíntz. cretone, vehido, pode
rá .usar grossas redes. no ge
nero das dos pescadores; cus

tam pouco e são muito origi-
nais.

".

Se, porém, preferir ficar no
clássico e não aventurar-se no

moderno usará segundo as

suas possibilidades e o seu

gosto, um dos 'tecidos acirn-r
citados. Se ó arranjo é em cõ:
uníca unia cortina franzida
com babado. (ou sem ele) fi
cará bonito.

Se, ao contrário na sala tem
tecidos trabalhados 'ou estam
pados use -para a cortina '. cõr
unira e. querendo ser um pou
co rebuscada no lugar do sim
ples babado- drapeie o tecido
em sentido hor-izontal. Neste
caso será necessarto ter mais
tecido e então deverá gastar
maís

.

Informações. Ufeis

farma�cia.
de Plantão

311,9
FARMACIA

CATARINENSE

Rua 15 de Novembro
Nr. 5 O 8

TELEFONES MUITO
CILJ\MADOS:

..

POLICIA ..•.
BQM;BElROS ••

1016
1148

H O S P I T A IS:
Santa 'Izabel .. .. 1196
Santa Catarina .... Ú33
Munit:i'p<'I.! .: .; .. 1208

18���-f�s:
AI. Rio Branco .. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 1178
Rua B. Retiro .• •. 1111

Impostos a pagar
NA COLETORIA

FE.DERAL
Durante est e mês, estão
Durante este mês, es-,

ião séndó éoimídos os' se�
g��:nt�s im:Itostos' 'e ta�ás:
?atente .

de Registro, par'a
li IndústJ;,i� �

..,
.

ê�mérci�,
llté 23 de' Feyereiro; Taxa
de OcuItaçã�� até ':31 (i� I
l\farço; Impostn de Renda,
dependente 'da deliberação
da Delegaca Seceíonal,

NA FAZENDA
MUNICIPAL

II
.

� -- .,.,..___.� .,.__

.

.. ci,)

Será cobrado, este mês,
o Imposto de LIcença re

ferent� a autom�veis fi

ca-,�inbões, durante o ano vi

gente.
.�'J.�9S-.0�C"'_ 'It�90. :::�':.f).c.,c�oe·: oe," '&0>a'Jfl.s."'t
CS�':lllo",a*Qtto,;:J�Q�flr.)'3(_1"'O.r;.�'9t.',(_j8Ji!lQ-$:).Ü'vl!l. I

\ DEPOSITE NO «1J.�tiO;) [SUA CONTRffiUIÇAO '/� I
CAMPANIlA. BLUl'dE

INAUENSE DE AVlt1.ÇãO!
11llummUUlllllmllmmlmumlUJ, .:

DEP OIS ... 56 mesmo Gelol.

Contusões, luxações, mau geito,
torcicolo, dores nevrálgicas e

reumáticas são prontamente
aliviadas com aplicações de Gelol,
Gétvl estimula

.

a circulação tll

retemperá os músculos fatigados.

à cargo do Es.tado Maior do Exér

cito, Tolias as vêses que o Esta

do Maior das Forças Armadas têm

';�cessidade de dados estatísticos,

dos estados maiores e particula
res, êste os teem fornecido com

"..�gularidade,

Dr:_A!�o����alves /_., _ _, ....__ _! UJd PROlnJTO DO LÁBrUU.TÓRIO
Residencia" é 'esCritóno: I· P E ç A S F O R D I

._--�-

.

_. BLUMENAD - I· L E G }. TIM AS', 6
Rna Brnsque. 9� - Fone: 147:& !. C:1sa do Americano S. A. I

'::
._
-
-
,-
-

ª
� =

� �

;�mnlIIIiIHlllnIJllllilllllii)llllnl!HIIIIHIUmmmmllnnllnUnInl�Jm5�

"Declaramos, para os devidos' fins, que, retiramo" éS

palavras injuriosas proferidas contra a pessôa honesta
da -srta. BALBINA HASCKEL; nada podemos dizer
que desabone a sua conduta.
POLAQUlA. 5· de janeiro de 1952

. (Reconheço verãadeíras: as firmas supra de R�laIl,d
Wolf!, Paulo Vogel, RoU Vóigt e Alfonso Kühu do que
dou fé. - INDAIAL, S'de 1aneiro de 1952. - Em testo
da verdade n tabelião. Egon Willardo).
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o cuidado que uma mulher

I
não é tão difícil como parece. sageie o dorso da mão e os de

tem com as suas, unhas, teste- Por que gastar tanto dinheí- dos com um creme, passe eu

munha o grau de sua finura, 1'0 "fazendo as mãos" na ,ma- tão a remover a cutícula- a

de sua elegância. Não é, de I nicura, quando é tão simples quela pelezinha que se cria

fato, possí:";'el di�er a uma mu- fazer sozinha esse trabalho? em torno das unhas. Não cor

lher: "Como está elegante!", Economia de tempo, economia

l mesmo se exibe um modelo de dinheiro e ... o resultado é
\ de Díor, quando as suas Ul1- o mesmo. Quer experimentar?
t" nhas estão sem trato, com o Quer vêr que se seguir nossas

I esmalte aplicado às pressas sugestões em cinco minutos
;,., ,

"_. �"""", I
. .

d b d h b '11
-

,.

'''':'._ \:'::'" ,,,,,,,; ou, pior a111 a, que ran o a- as suas un as rr rarao co-

/.·W.� ;.:\'-<'<.< G.. .,1, qui e ali. mo rubis?

�··�.'.,.:..,.;.,.i:;.�·......·.!,r< -,�-,",""'k
"

.�}
f

Ter cuidado com as unhas Coragem, então: Ponha c-

.mlei1i����'S."&!l�� •

__.�
,

: f��t ":� .> é tão indispensável, como ter gua quente numa vasilha na

1'-&:; "ii�'" ..;�

I
cuidado com o rosto. Assim qual terá posto duas colheres

W. fazendo não melhorará ,,0- de sabão em escarnas, Iorman- ca.

� mente a sua estética mas obte- do uma gelatina um pouco
� I rá um ponto em vantagem na mole. Mergulhe as duas mãos
f:

e sua segurança, na sua con- durante alguns minutos nessa

fiança em si mesma. Nunca I gelatina: depois escove as un

poderá sentir-se segura, certa I
nhas servindo-se de 11m'! es

de sua elegancia, se é

Obriga-I covinha. e termine " prÍ'.1lei
da a esconder as mãos. ra parte en:;:aguando em agua

I APREND'1\. A ARTE DA I morna. Não deixe cnXl'gar
to de usar certas precauções

\ elementaresl Enfiar um par
"

MANJeUNA completamente <Í pele t' PlaS-
de luvas, por exemplo, quanI Aprender uma pmÍÍssão:

I do é preciso tirar o pó dos

I" - - -- --- ------
- - ----.u----

� ii.�§f",- ·,-h,��:; �,,,,, '.- j> . , moveis, e ari'anhar um peda-
·t� I

' ... - .. ' -

ço de sabão (de moçlo que u-

I IIClinicoDrt��!fg s,!!��:�patic:a :J::���1�gI:i:d:r;:gr;�,2�.::
I

"
Médico dQ Hospital Nossa Senhora da Luz

•

'

, Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - F01'l"'E 2665 UNHAS SAS .E UNHAS
! Residência: R. BJ.,__RÁO DO RIO BRANCO No 529 DOENTES
I' C U R ! T I TI A = PARANA' A' b

'F. 'rA1S
- _5 mancnas rancEl;s, as es-

I I Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E.M..!c.1'iJ � trias, indicam que as suas
i Doerlças da pele: Eczemas, Furunculose, Cocerras, lVíancn;;!s
Espinhas, etc. _ Glândulas. Falta �e �egras, E.x�esso, Flo� unhas gozam de pouca sautle

�.es Br,al�cas, Frie:;o;a se�ual, Impotencla, Esterlhdad�, ?e- Melhor então ouvir a op'i.aião
senvolvimento físico e mental, etc. - Doen�a� cro:ll�as de lU11 médico. como é S€',l-

horas mais propinas pa- em' geral: Reumatismos, Va�izes, Asma, Malana CrOnl!!a

I pre "oportuno fazer quandora pxectl1ar os movimentos a- H d s etc Iemon:Ol a "" uma arte do nosso corpo a-dequados S8.0 a;; da manhã: o ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de p

carpi), tendo repousado, e:,l:1

I
cada mês, no HOTEL HOLETZ prese:'üa aJguma i1T�perid-

mais preparado para ar:·rovei- I

J
cão, uma cura de cálcio fará

tal' desse,s exercícios. .:.......___,,,,....,.....,...-------.--------:....,.-....,.-----. d.;;saparece.: o 111l.onV�lllente.
E' muito util talabem, e Se as suas unhas são sús.

necessario, respirar ar OU�0 "'..,..,.. _
.

.,. ._ % - X - % -]C - 11: -:li: ,i!
V d

.

1 J'. - X --;- ....
- ....

-
... .z,.

11a-o descul'de delas por IstO.alnos ar aqUI d"g't.e;iS 1'011- e fresco, e logo ao :1cordar
selhos; pondo-os em pratica 1 fazer exercicios res;1'r;.torios IiIDBi\JlLI..VllII.\P)IIV!.lI�D\.YUI�I.\�WljiNU!�I\,\Y� mas procure torná-las ffi1õ15
vo�Ê' podera aumenta·'. reai- diante de uma janela :ibl'�..ta belas e fortes untando-as to-
_menêe 01: aparente1.'lente, a O exercício respiratorin d'�ve

E- BU H dos os dias (durante de� mi-
sua figura. Sabemos qu.:: G ser feito racionalnwule. IllS- 01N.

t '1 n
-

.

I nutos) com azeite me rno
..creSClmen o cess� c:1tre os ?$ pire bastante ar, o nJais que

,

e 2C an0.,.. E' mdlspensóvCl, puder, até que seus pulmll!:'s

'1
COMO PODERA'

então, encontraI: um sistema

,fiqUem
cheios e clílê;Ladlls. A

HOJE 'AS 830 HORAS' _ A renríse que todos exigiram' O .,.tréltal' das mãos não � di-
para,que o creSCImento se pro- eliminação do ar dC\T(' ser fI i-

, .� 'f>(' 1t� triunfo' da' O'rande lÚarika Roek: ficil nem custoso. Requer so-
longue um pouco, e esse .sl:-<te- ta lentamente e unif.'!'ll'Cll ' .. 11- ,

L1al" r - _e1

d'" h ,) ! mente um pouquinho ü(: pa-ma está no� Ca�liP? da g�nasti- I te; é preciso procurul' elími- i IIMulher OS meus son os ciencia, como em todas as coi-ca. Se voce e alnda Jovem, nar todo o ar aue insDirou e I _

conseguirá, com a orien!açã_o sempre por meio (k", D�rmas, • (CANTADO EM ALEMÃO)
,

sas. Mas que prazer, em �Oln-

que se se�ue, crescer �a!� Ri. � ca.?�cldad� dos pulmoes se- ! Na grandiosidade de uma super-produção italiana, as .mcom- pensação, poder oferecer a "e

?uns centI.metros; Se Ja 1"'W e

Il�
a",Slm nOí�Vf'-lmente acre2- i paraveis deHcias da musica alemã. contornadas p�et�camen. 1e" dez deliciosas unha-.:inh3s

JOI,:em, aprendera a ma?ter-se e�da e. a medida do tor,)=-: sc- � te pelas sensacionais emocões de um grande e behsSlmo ro-
para beijarl Que encanto po-estIcada, o que lhe fara pdre- ra bglca I.!ollsequcncia l'ousi- I

d I
-

cer mais alta alguns centin,e- deravelmente aUlnentada.
,mance e amor.

1 TI ,der acompanhar a v"z; ':om

Aéomp. Compl. Nacional - shor1. e jornal ing ez - L reços ue
os gestos delicados de 2 be-

costume.' las mãos estendidas para a

mltd)1�I�WtôiJiô1it'(i\1Ir��ftMtftlmm�
I felicidade.

_

NAÇAO

- Transeorre hoje a efe
méride natalícia da exma,
sra. d. Cecilia 'I'heíss da Sir-

O' �Se,D Mundo

No reinl das �8rtiDas I._�

Só nas casas modernas exis
tem, às vezes.. na sala de €5-

cnverso. segundo os co

modos, e sente-se a fI':-":�!':',l
dado de, a:f.iuar a janela com
o arnbíente. Que coísa ") porte
fazer melhor do que uma cor

tina?

" -

--

que em algumas praias
japonesas os veranistas
tomam banho completa
mente nus,

2 .. , que se as cataratas do
Niágara se alimentasse TI

de água do mar, leva
riaJU dois milhões de fj

I10s antes de se esgétar ;
e q:qe, para guardar to
da essa água, seria pre
ciso um tanque de lti09
quilômetros pura cada
UlTI de seus lados.

3 ... que o Brasil possue r.:/:x

ca de 22 % do total das
reservas de ferro lO-

nhecidaa no mundo; e

que somente as princi
pais reservas do Esta
do de Minas Gerais, no

centro daquele oaís
imenso sul-americano,

- - - - - � - - -

somam o total de �5 bi
Iiões de toneladas,

4 .. ' que a Austrália exporta
anualmente alguns !:li
lhões de libras esterli
nas em carne .} peles de
coelho; � qUI::, mesmo as

nâo comp'el1sa 11cr,n '
. .tn�a

cen�sima parte dos
danos que aquele, roe
dor causa ã r.gdcultU';:a
austraÍiana.

.

5. .. que, nos fins do século
XIX, suscitou-se n.1 In" ras os

glaterra um �rand,,,- de- é rubí.
bate para saber-se se as

almas têm sexo ali não; II!,e que Gladstom�, o gra!1-
de §'l:\tadista, -9phlQU P.lf_- r
t.ãG CjUt. ",s allnas co:r.

servãm seu s':;xo depois
da morte :io corpo, :,e

bem que não haja célsais
IH'm amores n) outro A NOVA MODA lançada
mljndo".

_
! p{\los grandE)s, !;ost\U;!;lÍl'os" PJ;'o- .

fi ., que c m:o !l::l() tern <una] vavehnenLe para levar"aq de
�uraç50 al-'�olut,l:rente ,:jespero muitits cri��ras quo
Ílxa; que var13 ·'le 38 S<Ó!- I só cresceram até uma certa
gund"s BCÍ,J11a_ e ab_ai:s:o I

altura, não deve meter medo
da sua duraçao media; a ninguem. Em primeiro lu
que um homcrn que ho- gar, as modas nascem e mor
Je conr�le�<l lO:} anos rem no ,bre�e girO ..de u�na es- Mas, independentemente do
viveu. re�umente menos I tação, t! 4ep9is', durante. mui- assunto moda, para uma l11U-
20 mlllu�os do .que um ,to tempo, nã.o,sE:l. :fala rr;ais de- lher possuir uma bela figura,
ccnten�no do sm'ulo -.de lIas; segundo, se:a mod... in- uma bela postura, é preciso
Augusto, e menos. l1ma \ v�ntjl (ou :fa� uma nov&. Adi- que aprenda, desde cedo, co
hora do que um cente- çao de moda velha c:Jmo 1':0 mo obter ou éomo melhcrar
nário do tempo do

im-I'
.

c ,
,

Í" , .

'

. d r 'hinês l:{oallg caso atual), mventa ot! lança a 19ura.
_ -Ip�ra o .

_ _ uma voga, oferece tambem o 1- - - �- - - - -

-_ _
TI.

_:, imeio de obter' o efeito dese;- P A L A V R A S.

. -.
-

- :

II ���o·a�'m�����ri�ib����; i r. R ; .. Z- A DASmteligeneia l'studar as varias I > t D"
llinhas que os costureiros a- I PROBLEMA N, 37? ..

I presentam, e escolher' aqu�la l'que pode realçar a sua. figu- 11/ //1 V tl/
Ira. Isso n?:9 é iacil, rE:c?�he-
cemos; mas f€lízmente

eXis-1tem boas costureiras que sa
bem logo distinguir o que me

lhor pode adaptar-se a um de- .

tenninado tipo, e que POSSU�m

I_naturalmente o olho profissio
nal, aconselhandO .acertada-.

Imente as suas dientes._. �: ,

l. ..

U

ONTEM E HOJE
Em tempos passados não se

podia sequer pronunciar a

palavra "sífilis,'. Descabida
sentímento de recato: :i;mpu
nha silencio, em to;Jcnj):. de: u
ma dQeI1ça cujas lesões ini.
ciaís em geral, são localiza
das nas chamadas partes !!u·
dendas do corpo. Com o tem
po, porem, rnodíficou-se esse

ponto de vista e hoje a luta
-

--� a sífilis é' feita em Jar
ga escala. Sob aquele pretex
to, já ninguem se pode furtar
a combater a sífilis,
Procure colaborar na cam

panha de vulgarização sanita
ria contra a sífüís. - SNES.

Astral do- dia
por HAGA swALv.Ir

11 de .JANEIRO

PrâíaASSINE NESTE
DIA 'RIO

VeDde-le
PO.to dii· lP_raia em frente a ilha

Informações HANS TOENJES
Rua Paulo Zim mermann, 120 - Tel. 1287:l"lllfHO,S. "

CAMBRAIAS
, �:R-8:)'.1 (A I S
Q. MijhWG& SQJtf;IMENTO PElOS
PREÇOS DA PRAÇA Só No

melbar

MELHORES

(D.O.A.). Nunca o cinema apresentou uma história tão extra
nhaJ Um tema que até hoje ainda não foí explorado! Homem
com apenas 48 horas de vida, para descobrir quem tinha si
do seu próprio assassino! O que faria você se estivesse com
as horas contadas? Uma película tão extranha como o seu

próprio titulo: "Com as Horas Contadas"_ - Completam o

programa, jornais e complementos.

-,�
SOLUÇA0 no. 377 .,

I, HORIZONTAIS: Parr;;CÍdo,
.

acasalar, rã, pura, oqras, - bi
sar, siem, oH, parai, ca, am�-s

traI'. VERTICAIS - Par, .. -

pa, ação, iam, ;rã, úb�re, es,
rimas. caps, it, ilusão, d&l', l1i
câ; oral, lar.

�!���i���02����S��ig������i�i3�����;����g�i����g�g�5����ii������i��;�;:5�
-------!l Il��:...����

Jae/e c nos ne

gócios. Use sempre
KOLYNOS, (JUS

.perfuma <l6ôciI.
"OL YNOS comb,,-

esta 1.e11'1 uma
função protetora, pois prote
ge os moveis da ação �'l'e311-
dicial da luz, do SUl ou nos

permite abrir as [anelas sem

que o interior da casa fique
visível a tlllios e st ranhos.
Consideremos agoi>a os trl";

tipos de cortinas, em relacâ»
ti suafínalídade c ao tecído a

I
I.

.1 II

ot,clas da BBC
A partir de hoje, dia 11 de Janeiro, às 20,30, O Serviço

Brasileiro da BBC irradiará uma série de palestras a serem a

presentadas quinzenalmente, sóbre alguns progressos recentes
enlp�egar. C, A ouàlídade essencial re- da medicina. Esta série irradiada no neríodo que a BB vem

querida 'pelas cortinas, 1 CSI;OS- dedicando. 11;> já algum tempo, todas
-

as semanas, ao progra
teíros e ccrtínlnhas, é a. fl",- Iua,''O Mundo da Ciência" =-- palestras de divulgação cíêntí

xíbífídade, qualquer ove seja fica que têm sido muito aprecia-das pelos ouvintes brasileiros,
o tecido delas. e que também passarão a ser irradiadas quinzenalmente.
Naturalmente. o elemento As palestras sõbre medicina serão da autoria de algumas

CÔl; é sempre importante, jla- das maiores autoridades britânicas nos assuntos a serem tra

ra não criar arranjos chocan- tados, e serão escritas em estilo accessivel aO,leig9:.A palestra
tes, Côres em ccur-aste, r stá inicial, a ser irradiada no dia ,11 de Jal1eiro, ttata�4 .40 Can

bem, mas não contraste de de- cer, e será da autoria do Professor Aléxander Haddow, espe
senhas, cialista de fama mundial, que ocupa a cátedra de Patologia
O resposteiro usado corno e- Experimental na Universidade de Londres. Seu. trabalho de

Iemtnto separador de dois am- Pesquíza é feito no Instituto de Pesquiza Chesfer Beatty, Ilga
bientes, resolve o C:1S0 de um do ao Hospital de Cancer, em Londres. O professor Haddow,
local muito grande. que por é escocês. e formou-se na níversídade de Edínburgo- que goza
outro Iado não :,,:;! pode dividir de grande reputação no campo da medicina. COluO estudante,
em dois por meio !.le paredes. fez um curso brilhante, ganhando muitos prêmios. Suas pes
Exemplo tipjco ,1 sala de es- quízas, embora' não tenham sido espetaculares, são um exem

.

tar e de refeiçõe� plo clássico de progressos, constantes num campo dificílimo, e
. 'A- parte do fato que uma embora só tenha quarenta e poucos anos, já treinou uma equí
cortina acentua :1 scparução pe de especialistas mais jovens. - LONDRES - B.N.S. -

entre os dois elementos já per' PROGRAMA DE HOJE
si distintos pelo uso -; pelos SEXTA-FEIRA, 11 de Janeiro:
'moveis dírerentes "la resolve 20,00 - Sumário das Notícias; 20,05 - Rádio-panorama;
também o fato prático de :10- 20,25 - Resumo dos programas da noite: 20,30 - Progressos
der dôr e tirar a mesa sem Recentes da Medicina: O CANCER - palestra pelo Professor
ser vistos ou quase. Dizemos Alexander Haddow: 20.45 - Nylza Drummand (soprano);

I quase. porque em vez de uru 2LOO - Noticiário; 21.15 - Política Internacional. comentá
: (Oonefue na 2.a pga., Ietra B) rio: 21.30 - Fim da transmissão.

! .._---_.----, -.-- ---,--- -- ---- --- ----

lAs
--- -----------

u unhàs
te a pele, mas emp;urre-a para
baixo, com um bastãozinho de
madeira. Antes de aplicar o

esmalte preste atenção: as un

has redondas requerem es

malte completo; as quadradas
deverão ter uma faixazinha

arredondada nos bordos, as

triangulares fícarão mais bo
nitas com uma meia-lua bran-

Os trabalhos caseiros es

tragam as unhas, sabemos dis
so. Porém, quantas unhas
feias o seriam menos se todas
as mulheres tivessem o habi-

DEFESA DAS UNHAS

I

I
I
!

\
r

\
--
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cariocas
Importadora

de ônibus da Viação Grama. tuada no Largo do Macha, outro lado, uma loja de. ar-
eho, em Duque de Caxias, do, onde lavrou o inc-êndio' � marinhos, tinturaria e ha
já no Territóri.o Flum�fien- continú €m chamas. Dita I bitação coletiva, onde mo-

se. mas que tambem mctí- companhia possui sarage, ram cem p-essoas. Forarr: São Paulo, 10
vou a intervenção dos bom oficina, borrachero, loja de mobilizadas três estaçó:..s --o secretario do 'í'ra.balho
beiras cariocas. Três ônibus material de automóveis, de-, dI bombeiros para debelar sr. Cunha Lima, cumprindoforam devorados pelas cha-

posito de' eombuseiveis e a as chamas' que no momen- pendeu a portaria que ti
mas. F'elis foi a C cmpa t nha aumentado o' preço do
nhia Comercial {:; Importa- e�npresa abriga' ainda, v,á- .o aum�nt.am de n:tensida leite .na Capital Bondeiran;
:Ol'a em cuja zaraee -

nas centenas de automó •. dade. Ja ha bombeiros Ee
t"", ,o i5 � uf.l,

inhões id id O t
. , . -fi

Larz do 1I:""Cll'� 1, . t m-I
veis e cami oes ne praça.. ridos. ransíto esta inter-

,I -'-__�-_-'-_--0° J.>.1.",. l ....t u, . ,l ,

1
' , d' , � L d Mbem irrompeu fUt;", 110je, e par��u·hares. Esta srtua .0 I rOhmdmao nOt dargo o r�a· VAi A JOINVILE?

,

t
'

s "1'
' .

nas vizm ancas um granoe c a o, pon o e convergen Viaie com Segurant'apOIS Oi.10, os cur.(I,::i a'l es- • . •
'

• , , �

t· l' c1 f 1 edificio de apartamento e ela em 90% das linhas dr; no

amanhã na Capital do Estado serão 1v�:so��ll��ndl�o�:��SOl;"���!� loj� de automóveis e,
.

do bondes da zona sul, EXPRESSO ITAJARA pessoas amig"s., ,

real�adas eleiçOes na federaçio ��?����.i�mi�R,1 ,�_�I�
sâoC!!!F!!;!�,!e .P�!!L�!�!��J! !�oV!L�t!I�!!�!t!! �;�i�� ,;:��,:f��e:�;� ���ri���II�:�D�rra i lo NOJO IUllerwHetero�iDe TeleJunkon ulllenrBUOn

todos os setores esportivos do Es- verde, tão mal orientado nestes sa, que já ocupou a presidefl(:j.� o·, as ao relento, Um bombeiro II . 9
iado, a curta temporada qÍí-e o últimos tempos. Aliás, o mal não Federação Catarinense d,} Despor- ficou ferido, Úastão foi conv.cadc ...caracteriza um embleme de distinção e bom gôsfoFlamengo realizará em nossos é de hoje, vem de épocas passa- tos, voltaria ao posto, pois duran-

f" 1 1 F ,...

campos e o desenrolar dos carn- Õ<>S. A politica quase sempre H" te seu pel'Íldo prestou relevantes
U

O leIa mente pe a . G, li'., A sonoridade extraordinária é repredução nítida de música e voz humana tornaram-;'
'j 'CONTIN A il AR- di d

'. A

tO-peonatos de valei e basquete, q<lP ma coma dos mentores eIeced.:!3- 'e'vi�')s ao esporte ?arnga· 'pr p. no la .e on en. VIgoro, no r.eceptor que V. S. sempre desejou, Aliados a estas qualidades estão o excepcional'
iéÍ'ão como sêde, este ano, a çim- nos e por estIO' motivo remos s"'1ri- Oulra figu::a de de&taque nos DER so zagueiro do Oi.l'llilJ:i.co alcance e estabilidade em ondas curtas e longas. ,

't' 'd d d J' i1 '

d t h t .;j' me'os esportivos florianopolitanos RIO 10 I·Merl·.:I]·Onal··j" t Bpa lca CI a e e OIllV e, (iO "no as acac apan es, 'll),a a_ •
". �,t ,-

Ja se encon ra em rus, Com êste apa::elho a '.relefu nken lança ao mercado uma nova e feliz clia\)io, um p't'o-
Entretanto, neste fim de sema- mente nos Campeonatos Hrasi'eiros tem seu nome cotado para o l05-

G' t
.

di
.

'" t d lt 'd t�' h 'd d' d l' h d t d 1
to máximo d'l entidade ilhéa: tra- 19an e!'>co lnCen O l.rrOnl- que, devendo agora parti uU o e a. a categOria a sua ao con eCI a e acre lta a ln a e recep ores e ç asse,

�:;a�mes�:trod:SC;:'���:oentOgra;;: de Futebol.
ta-se do sr. Liberato Cariom di- neu às 7 horas da manhã cipar dos próximos tr'elllos,

A surprendente qualidade acústica, que destaca o modêlo "ALLEGRETTO" baseia,.
E' necessârio r'ue 'desta \'ez 'se P I Raro 'ã o h d t' . se grandemente na construção científica do gabinete de material plástico, o qual ""'''.';;''CC-''

cur'osidade entre os desp�rti5tas .., retor d� au a os e que J -

de oje, num os pou os Tambem Julinto' do tambem corresponde plenamente ao mais apurado gôsto, f ormando com as demais
barriga-verdes, prin�i!lalmente 11a escolha. com cuidario o nome da- cupou o cargo de tesoureiro da F, • .

t d d
.

C I R b 1 tI' 't t' f'-

quele' que terá a incumbência de C.F .. Em conversa com a reporta- maIS movlluen a o a CI ar os enaux, aca a .: c par es um harmonioso e e egante conjunto. Com. 6 valv ulas, S 'ClrCUl os e res luxas .;,
Capital. E' que processar-se-ão as

Jrientar 05 destinos da mateI' do gem, na capit31, o sr. Liberato ct.- dade. auando era intell$O ser convocado n+>10 t<:!cnico de ondas, a Telefunken. criou novamente uma clássica o bra prima na técnicfa, da

l'á:-I
eleições na Feder:tção Catarinen- r� d' d'

-

E' d
"

b'I' h '

te t T 1 f k n OI cons
�

sóccer cstaCual, S� é que nã� se doni declarou que aceitaria a in- O movl'mn.nto. A Companhia LorenZl', 1)01'8 Zabo ...
' n;;o lo-au Iça0. esnecessarlo su m ar que i!$ novo rec ep or e e un e -

se de Futebol, para a escolha do ,,_ o truído sob tôdas as tradicionais garantias Telefunken, Fi rma de renome nlundial,
novo presidl"nte, já que terminou, despj:- passar por novos dissabo- Jicação de sel! nome, deslle que Comercial Impl'tadora, si TIlaÍs retornou a Brusque, Se ·V. S, aprecia ser entretido pela excelente companhia. de um conversador alnem);, ',:�'agora, 'o;mandato dQ

.

sr, Flávio res. De nad�, .adiar·ta a indic<\ção pude&se contar com o apoio do ,�ú-
,_ _ _, _

'HALLEGRBTTO" Ih b' d
A

t b
'

d Ih rtFerrari: . ,-
" de um desportista q�e tenha pai- blico, da imprensa falada e escri- e l'ln a com es e prazer, a rm o oe a& po a;s l,\

Se o público esportivo ';atari- :'�o�:�b�:�a aO:"::i�::��co q�� tq:�:' t;.:�:masd�a��;::n�im!:�;�:' �o'fre fre'quentes·"maltratosda' _•..
I

.

Um' mundo de
.

I
nense está mícioso pelo r"sult8do

senHJ.re-, dpve imperar mõma enu-
� musicas e c�nções

destas 'eleições, não é para menos,
pois na reatid3de é pessoa ba ,ifrU-

dade como a Federação Catarinen- te estimada nos "'eios "spor!;Í\'o5

T
pois disto depende a melhoria ou

se de FutebOl. Novos planos terão ilhéos, �

M-: '�.
- --

r- -,
_.-

-à 1::�:,::::�:;�::��E:r:aI:b:�= I h,�j:;'���:l ::�::dOou:roca��:e� molecada em Itoupava Seca �i'
-:"

alor 60 tave cc" 90iS atualrr.ente o ,e;;port=-rei ! esp�rje (·stadual, estâría nas tugi- MARCA TRADICIONAL DE FAMA MUNDIAL J i., ';, :
_ I

deIxa de ser, para. mUlta gente, I taçoe� daquI leso que e3tao d rela- II 11 i "'Iraaçao russa uma atração. Males que vêm de mente ligados à questão, Nada de Esteve ôntem em nossa re- Declarou-nos a referida se- DIC'TnJBU'DOn:r:S . � � �
h;. lõ'uito devem ser �anados dumü (lficial. ('orno ;já dissemos, se co- dação a sra, Ita Heisemann, Ilhara, que aparenta ter, apro-

- oS lU I K'L ._('!i il�",..
vez !lor .todus, dar.do-se um ponto nhecc. ESI H'�mos pplos :1conteci- que veiu pedir traduzíssemos ximadamente, 60 anos de ida- I

PARIS 10 (UP) -_ Fa- findl neste _,irculo vicioso que im- menta"! e tenhamos confiança, rle- em nosso jornal. os irlciCfentes de, que por mais de uma vez i PRosonCI_O
-

5 A ,..d 'b 1 d'
pérn :1.0S bastid'lres da er.tid'lde spjando apenas que a escolha ceja vergonhosos de que vem sen- tem sido alvo para pedl"adas U II IIzen o um a anço o"> tra ; sediada na Capital do Estado, Não feliz, do vítima, frequentemente. de meninos mal educados,

�!:!:b��OS����l��:dá�l;�� I ��a�:e:I����ÓP�!�tro c:;�rtive;
- - - - - - - - - - - - - - - - -

d�açÕ�� J�teS%:���i:��s ;me-
( U R I T I B A J . 0.1 N V III E B L U M E NAli,Derrotados ant6s

c

de "Eu - disse - ancsar de
mal vestida e velha. renho os

meus afaze�es diários. que
l!;,,,I'OI'3 Jl1'-lita gentr, afirme que

.

t pO OS
garantem o meu ganha-pãl).

�ei::,' :sl!Vi:e::rr:�m::!lc:t:, r��� en rar em cam ����cam�f;���s�o�u:s�e1I'�;�� .

das deliberações dos dele- ZPi1<l" que não aceitará de fO:'rna

C r ak s b drejam como se fosse· bkhl). A SlmpH:tica agI�:::i:1iaç� Ir;rprensa F. C. que ?ogita I r.�I?-�onato da. segand-í,t ..
·,

gados foi e continua :t ser alguma !1 indicação do se'! nome: rusquenses danado". do Ol t:0 lado do rlJ 85,3 dIsputar, novame.:.-l/�, o dIVIsa0 da L, B, D.: .• ' ... ,.

a paz e ° desarmamel1to lo "'ibacaxi que fique i",ra ser des- Pediu que' chamassenws a di�posta. a enfrentor ai equi- ,

-

• _ _ '.. ,,,:,
i cascaJo por outro de:;portista. BRUSQUE, 10 (Do Correspon- o apito para o treinador d03 Vete- atenção dos pais dessas crian- d 1 d B fala se na Capllal que a saleçao' sera

'

declarou: I Não �e conhece. oficiaIr1ente dente) - Acontecimento verdadei- ranos Gasparenses - PEVI. qu;] ças para o caso, afim de que
pe, o ««-caçu a»» a L,. l

.

H'
.

d d'
- ramente sensacional, viveu na tar_ ��;u-se bem. constituindo-se no ar- D encontr ês� que "E:

.

d· d G R FI
.

«« a alU a lSUSS�8 es! qualqut'r nome a ser lançado :;le- de de ontem, a cidade Gasparen- tifice da vitória dos 'Caciques. Não os mesnlOS sofram a lecessá-" O "'e , O SegOuod'" a versar!1ft a 811tél'eis. Nós, os oçidcntaÍs, 'lIas diversas correntes, Fah-�e se, com a visita do "esquadrão in- queremos com isso desmerecer a ria repreensão, Disse lnaÍS:-- gundo pt'opala.Se' deverá
.

U "lU . IR !!
_

ternacional' de Piltlestrothers Fo- bril!',:mt" vl'tória sobre o pickles. "Si, eu algum di a. sofrer u!n ser' travado no magC.'!L·050. Quando d,o.s entoendeluen. azurraS,
30mos alvo de acusações ; - - - - - - - - - - ot-ball Boys. queremos apenas, como nos é de �

A expectativa reinante nas duas justiça - amolecer um pouquinho f,erlmento provemente �Ilma estádio do Marcillo Dias. tos para a vmda do Clubogratuitas, Entretant..o fa- i ;�a1��n';-d,;;r:'���o�afa::;'�;to;� �:r:ec:��a ��seti�e���� :�o��j';:� 'essas pedradas, quem rra pa- I '. de Regatas do Flamengozems todos os dias grande:

���'m?'!�::��
de futeból, éra intensa, E a medida to de Leopoldo Schramm, e o fez gar meu tratamento? Acon- Podemos adÍantar como

.

. -,

es�orços para melhor d'!fi- I I
Z que as horas iam encurtando o com méritos indiscutiveis, O Pic- tece, ainda, que muitas vêses, c'erta O ida dos rapazes que

a Santa Catarma, :l�a:a
nir nossos obj'etivos, para I ' t�P���:;'_:3a a�eont!!��:de_amare_ ��s a��ad��bi�ve�ti��r c�nl�!rG� d�anp�fose�gt��i:,e���l��ltraq��' militoaro na imprenSa, aque- assentado .qThe a ec��l?taol10" deixou Brusque as 14 horas ;Seu ataque esteve verdadeiram.ente

d d d do rubro.negro na a_íJ aexplicar nossas intenções. I y. �)!� sendo surprendida nas imediações "dutrino" - pois nada queria r,a- observam ainda 'se põem a la Cl a e' deven o o encou- 1. ••

�

�

Mas, de seu lado, OS soviéti- de Gaspar, com uma recepção "a ber com a bola. Por isso e por r,ir,' como I se. eu fosse� um ob- ,tro se dar em principias ,doo se:ma c Aval' pOIS um r.':;l).lemolde visita de Governador", A muito mais, mereceu o Pickles o d I
-

C 1 Rcos e seus satélites não nos * . turma brusquense ficou surpresa. resultado que lhe foi adverso. 3 x Jeto eSpreZ1Ve, Nao .t�,nho mês de Fevereiro, sentante do ar os ellaux

ii II [TOdOS os embaix"dores, diddestr',- 2, com tentos para o alvi-verde .110' culpa de ser velha, e ,feIa --

para lá '€2'Uira afim ue adão provas tangivels de thoan?s perderam � linha ant� a Paulinho e Naldo de penaliaade acrescentou, com lagnmas nos I
5 1:> ,

• ,.boa vontade. Cada '7;Z, pr-_j Sa-o Paulo (Moorl'd) _Imagmtud�,
do ambIente, festh'o máxima, e para o conjunto hrus- olhos

.

Uma grande � oprtullida-,. certar as bases da temp ...
v�, , J: 'V, que os dirigentes do IndlO Gaspa- quense Gevaerd - em fulmin'lntc '

-rem qUe os deleg:1uos fa- A equipe argentina do Ve- rense. I?roporcionaI�m. na "begad� (Conclui na 2a, pág. letra D) (Conclue na 2.a pg., letra G) ce para voltar à ação o rad.a com com os mcntores
1

• _ ' • dos vlsItantes, E rOl Justamentil aI
Iam de paz e lIberdade naú 11es Sarslfleld, que púrma que se decidiu o resultado do jo-

t b ·t'
.. , '--.; <; go, J:J antes de começar o mesmo ,

,Se, mas que am em IDO 1. neceu InVICta em seut: Jogo· a turma de Brusque, estava det- ---------------

"-1's���:����»pel1so'qu.; l1ossel��ttO��f(:O !l':t:� ojOt��� ��;����������':ull�'::;�:;�:::pr:�11Ressurgl·Ua lanlll!!ldaacl!!lld-ad�e-s--u-bmers--- a-'- II't b Ih
N

f'
-

., r d p rt - • r,o> I um touquet ver'j':-amarelo, ii ',o
<

1'a a o llaO, OI vao - CCIi. I a o uguesa ue l.J _spor I P:':';,�:nlação do M;,ss"l !.S ..l Dr. Ve-

cluiu a senhora ROO->'�I,e;t. r tolS ��s..:lil�� neno e da B�h!alla, dir,ll�;uil'<,m • I
. • ·

...;e�HiIII1. em p ...uco a dIVlda que havla sldr, --- .. ,-_ , __ .__...;._�__

;;lenHada naquela n.)'·" ao time do I .
'.

prt.K�ES,. .
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. BRUSQUE, 10 (Do Correspondente) - Após 5 meses de cabo seu meticuloso 1rabalho

I
tarinense, partindo dal:ti para

i'.':�:�U::;S�;l�O':;,I)".'�'l\ ��l�!a;��� I intensos trabalhos, acaba de ,ser �ntregue ao p�blico brus- I tornando realidade, agora, � gl'and�s centros �orllo Cu�iti
Sltlnte e Ja a tom') l vencid'l an- quense, um notavel trabalho idealIZado pelo catarmense San- moderna ATLANTIDA a clda- ba, Sao Paulo, R·o. Po'tn A
�e-; rnesJ!lo de inicia:!c, _o cC'llfronto I guino Alves da Silva e inteiramente realizado na cidade de I' de miniatura que, afora a 11egre e deDais pare i] exte-
lutO élt'ClOnal do fUl;�b"l moderno.
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' r_usque, ra :;t-�e e uma CIdade mInIatura verdadeIra obrn.

tII:ao
de obra, eXJgm a dIspen··

_

nor,
.

Ac lamo-nos em

"\ro� a pretim,na,' entre as e- prima da lnecanlca,
_ dlOsa soma de Cr$ 50,OO!' ul.i a vontar:tõ �,l' n')$ 1111HUfel!tar

q;'Ipes ;uvenis do ç. A. Tupi e C ! .

-oara' sua co �lusãó
I

agradavelmente após a cons->\, Carlos Renaux, que terminou I De ha muito a expectativa d:> povo éra intensa, ante a -

li" 11...:. -,. d oe.l'patada por um tento, adpntra- movimentação dos construtores e o rumo dos trabalhos to- �,!"ta semana f�H a cldiide ta?çao do termJ.J?-o .

essa -

ram ao magestoso tapet", verde !lu_ mados A curiosl'dade t' d' d' t bli 'd d apre,entada ao publico ;,rus- bra, sendo de Justiça apre-
guno as equipes dJ<; VETERANOS' aumen ava la a la an e a pu CI a e �.. d' ii d' 17 t s construtores -sOu TUPI, os já fanIc�Gs Cadques que se dava a realização da cidade miniatura que posterior- �lt;;:nse, even o. la ser sen armos ::'0. "',

d!l Pelota, e do PICKLESTHOTHO- mente veio receber ° nome de "ATLANTIDA". mst.-lada em �lumené.u 0!lde �ongratulaçoes Slllceras da
RS F, B,

A I 'd ' . o povo dessa CIdade p.x1era a- rmprensa, por esse trabalho pSob as ordens (lo! um ótimo .'r- gora, conc UI os que foram os trabalhos, a CIdade MI- .' b 'Ih t '. d ' d ilI-: ,sampn- ara o
bitro, as duas equipes se movi- niatura Atlantida"foi entregue ao povo que, em massa estã plecJar � r! an e e capn- ccn enSd o ,parav .!

- : "

d 1 d tI,' OI' .•
'

mentar�m com grande vontac.!e acorrendo ao lOéal da exposição na Cidade de Brusque,
' c�osa reahzaçao qu·· nos r�fe- te, �um cOlljunto meCaRIC') e

.

ua e a, etls1110 O
..

JJ1tPt. .

proporcdlOnando. la�ces de emoçao Nossa reportagem esteve esta semana em Vi'S't v·
runo:;, De Blumenau a Clda- oé'lgmal que leva o nome de

.
co contara com o valioso'por �o o o prnnerro tempo .. que , , "

, ,la a no 1-
d M' 't AtI' t'd ' _ ATLAl\íTIDA _ r'd de 1'11;, i '

.' -

ter�mou com .as honras dividi- dade rmpresslO,nante, deIxando o local, perfeitamente satisfei- e lnIa ur�M .anh,l a .:r;,u·Cnu .

t _

.. 1 a
concurso dos atl€tas Va1êhd<ls,.l para, f! PIckles e 1 p�a o ta com o que foi dado presenciar,' rá paI'a a unc ester a, ma \ r""
..,

..

TUpi Reumatlco, t�ntos C"119ulSta- mIrO Ghlzzonl e Osvdos por Naldo e V1anna Jun1Or.
. Trata-se sem dúvidas, de um ·trabalho de arte onde gran,. '" S'l' H d 1 j\ .",Na segunda fase o panoral'na _.' .
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I
üa 1 Va usa e, ..tUll

mudou, como também o JUÍz, O des recursos foram empregados para perfeIta mobIlIzaçao de . � '",zelar sempre por sua e a sau- primeiro que se saiu airosarr.er.te I milhares de peças que se encontram na obra, . ,
'::\ncontravam Se fora.

'

..�'!:e,;'.
desistiu pelo cansaço, elltreg�nd.) I •

1
I BJuinenau tendo retoril"Ü:1.o-'---------------�---------------...--------I A cida�e Miniatura Atlânt�- Além de 6 aVlOes, 2 dos HOTETc' MIRAM'/A'E:A I f'''lta_semalla, afim de 'l}!lf..
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13ação inédita neste sentido, núo; existem 50 automoveis I
bcmar dos tremos qUi';,

I P�lo me!l0s €'1.1: nO'.bO Estado e camÍnhõts, qproximadamen- ASSEIO E PR.ONTIDAO. .::Iubé gy'ená l�ealizará;' p�:�"

II nao_
havlamos ':lStO a s?n,,!(,n- te, -e dois conjuntos do bonde o MAIS BEM SITUADO, COM FRENTE PARA O MAR, I parando..se Dan'!. as ,JS7)U

sa:;ao de uma cI?ade, tao l:>em e trem elétrico. -- P R E ç O S MO D I C O S --
,
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.. ,-C'..... '.
engenhada e perfeita. corro co- Interessante notar n(. tra- � PROPRIETA'RIO,_ I

tas que terao lUbar na. ",;t•.

ordenação inwecavel de mov.;- .balho as pequenas minU5CÜ!S
_ J O A- O W' O ( K t N f U r t, _

nli-a 1 do Estado. São �ois.
mHltos e aç?es, ' 'Jbsel'vadas _oe10s consti:uto- � i. J J - I reforcos consideráV'Pís
Cl)mpreepue a obra, um res, fazendo aquel�s personn- r

-.
ti 't' 'A1�conjunto d'� prédios moder- gens viver c()m orlg.inaIídade )

a ». eOl:lpe a e lCa .ta ••

n'J", entre os quais se dt�sta- o papel dos verdadeiros ha- meda RIO Branc'o,
cam várias ('asas de negócio, bitantes de grandes, cidades,

I H'Jspital das Clínicas. Pre�eI- I Tudo se move automática
I tL ra Nlunicipéil, Aeróport),' ménte numa sequência suges.

I
E:.,tação Ferrovjária, Rádio E-

I tiva de movimentos diferen
mis::.ora, Ig�"Jju ConVt'nto. Gi- ,tes f! alternados, 'mde. nada
nás�o, Usina Elétrica, Cadeia. menos de quasi meio milhei
,Púb;Ica, Po;:;tüs de G:: zolina, ! 1"0 de pequeninas },ampadas
; CL�, i' dão um colorid'} todo espe-

I
Moviment.!'.\l-se na cida:!e daI a nova Atlandida.

l1ada me!!os de' 350 bonequi·! A Cidade foi idealizada,
!1ftOS rerfeliamr'nte c,rnalllen-I como já f'rizanlOs, por San-

I' tados li! ViV111do sugestivos pa- guino Silva" que, auxiliad·)
peis, dando uma ,.rida intensa pelo' brusquense Guilho:mne

I e realidade acreditável à pe� M. Stefen e Pelo fhéco Georg
�:;;;:;=�;;;==�;;::���;::;;::::;�::;:::;::::;;::-::-::':::i:.. :;;;'':::.. ;;;-�"�-;:;:-=��;;;...:;;;;;��;::;;;::=::'-,...�;.:����:;:-:;;::�;::-�����-=;;;;;;�-;;;;;:;;;;.__...�,.. quez41�a cidilC''!::, Ru.."ljcic, le-;;ou iL'la1.-ne::.te a

��7t����rRe(eberá O (. R. do Flameng-O. as mais exp---ressivâsClube de Regatas do Fla-
. ,

�e=sd�e�r\�Jt:at=o��� demenstra�o""es
III

l

em gramados de Santa Cata-
rina,
'4 reunião contou com a

presença de todos osmento-. '

�f�� s�:�%or:rs�t!ct°�: �s�u���; ��s ;�����::::�:,s ;�ee��:;:ã Organizado pelas menllres !lo Carlos Renaux magnflico pragrama de festividades
"de Importancia, relacionados' ao que tu�o indica, ,saba�o - Dlminga pelamanbã inauguração das arquibancadas ... Presenle o governadorcom o programa das festiví- pela 1118:nha, em Jtajaí: Nao

dades, bem como das home- conseguimos colher todos os ção da qual partipará o

PÚ-1
As 19 horas da manhã, na do 1!'lamengo e os membros tes serão homenageados com

nagens que serão prestadas dados que apresenta o pr_?- blico em geral, como tam- séde .trtcolor, terá lugar um da Diretoria e Conselho De- um sensacional show, que te
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

grama, mas temos em mao bem-os fans do invicto da Eu- jantar de contraternízação.: liberativo do Carlos Renaux. rá a direção de Viana Junior,

F
alguns deles, os princi�is. ropa. nele tomando parte jogado- Duas horas após no palco e juntamente com outros com-

armou •.se em comís-

res e diretores da embaixada séde atleticanos, os visitan- panheiros da concentração,
Foi nomeada uma

Farmacolo'g"la
são de diretores, que na vízí-

IR
· -,-

.

C · I r '-,
Concluiu os estudos de far- r����t!_�:E�;�{�::d:!�i:= epetem-se 05 IncenalOS na apIta Feaera

mácia, tendo lhe sido conferi- be, até agora, a hora 'exata

!oêso d�esa:�::�r:i����ao, n� em que chegarão os cariocas. Oeslruidas pelas chamas três importanles firmas
:���O�e�:di�Oa��n!i��pe, dX ba��!� ll�PÕ�err�e�e d�!e:� Conlinua I fogo a lavrar na Co.'mpanhia Comercialnova farmacolanda que. se Muller, a missao flamen-
houve com distinção nos e�4 guista rumará para Brusque,
tudos, formou-se pela Facul- sendo recebida pela alta di
dade de F a r m a c i a reção do Carlos Renaux nas
da Universidade de Porto A- firma Carlos Renaux Socie
Iegre, Rio Grande do Sul, A' dade Anônima. A turma da
dra. Gerda Pape, apresenta- Gávea terá uma recepção
mos nossas felicitações. condigna, neste local, recep-
-:- - - -..- - - - - �- - -

RIO, 10 (Meridional) -
A Capital Federal está vi..
vendo uma verdadeira su

cessão de grandes incên
dios. Ontem à noite, fe-i o

depósito de alcool da com-·

panhia Usinas Nacionais,
cujo Incêndio. atingiu toda
o quarteirão, causando pre
juizos ínealculaveis e feri
mentos em duas dezenas de

pessôas. Já pela madruga
da, houve fogo na garage

!�gradE!eido ?O�sr.
I." :

.,� C a r � o 5 Zlegler
------lI 11------

o sr. Udo Gausch, residente no Bairro Garcia, por inter
médio deste matutino vem a público- demonstrar seu profundo
agradecimento ao sr, Carlos Ziegler, proprietário da Empreza
A,uto Gloria, por ter prontificado-se em internar sua filhinha
que há poucos dias sofreu um sério acidente com um dos seus

carros. ,

Nas circunstâncias em que o mesmo registrou-se, toda
culpa coube á sua garota; porem, o sr. Carlos, pessôa de cora

ção generoso, sem hesitar internQU a menor. correndo com to
das as despezas, socorrendo assim ao pobre e humilde operá
rio Udo.

E grato. roga ao Redentor
de dos seus.

(NAVEGAÇÃO)
PassCltteiros e cargas' para '

" 'BALTIMORE NEW YORK PHILADELPHIA

e Portos do Mar das COfoibas:

GUANTA - PUERTO �A CRUZ M CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR - CARUPANO

Reserva de praça, passagens & demais informações com os agente§�
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Telegramas. uMooremacku Q nAJA1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




