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dos";
o princIpio que rege as relações

},mãnimes do "broadca�ting" pau,
lista é o da tolerância. ao lado da

TELIR'ONX: 1 O • la
hd. TeL: Ã NAÇ&O

AQoESCOMUNISTAS E
ORTANTES CIDADES .DO

ltWBILIZAÇAO DE 10 MIL HOMENS - FERIDOS 14 PO�
-- LICIA� - DETIDOS 14 MANIFESTANTES --

'

TOQUIO, 21 (uP) - Rc·
gistraram-se hoje, em sete
das mais importantes cida
des do Japão, inclusive TeS-

II Transito regular
RIO DO SUL, 20 (Do Correspondente) - A Policia de Q, G. Britânico em, Suez,

Rio do Sul, finalmente, conseguiu descobrir () elemento que: :n (UP) - O comando mUi
fornecia carteiras de motoristas, em Barra do Trombudo. tal' britânico em Suez suspen-

O "agente" era o sr. Sedando Zonta e 4 carteiras f,alsas' deu. todas as restrições ao

f!}rnecidas pelo mencionado intermediário, já foram .apreen-' trânsito egípcio nas estradas
ilUdas e encaminhadas para Florianópolis. qué conduzem ao Canal de
:.,: Os motoristas que fizeram entregas de seus documentos Suez. Essa decisão foi adota
tW!', serem falsos, são os seguintes: José Vale, carteira B.O da por ter o comando britá-
1�."lZ7, Leopofdo Canl, carteira n,o 1'7.131 e ErVin Cani, ear- nico verificado' que a ordem
feira n.9 11.'128.

.

, 'foi restabeleeída nesta zona.

Até nara seu urourlo filho Vida! Zónta, com 1"i anos de
., '

idade, o 'sr. Bertaiido� foi'heceu a: carteira a!lrecndida C3m a

nnméraeãô 1 '1.'HW.
Como os leitores !,loderão observar. a policia de Rio do'

Sul ,prossegue ativamente e sabe-se agora que as carteiras a

preendidas, nesta cidade, por se acharem ilegais, fel'am, fome
�!dab lJe!� !�age!!.t!l' de B!e.!!!��ll,.

A firma Construtora Irmãos Breves Ltda .. iniciou dia 19
do corrente, a construção da nova :ponte ião necessária ao de
senvolvimento do progresso de Santa Catarina.

Verdadeira óbra de arte da engenharià moderna, a nova

ponte terá a largura de 11,50 metros e virá atender uma ve

lha aspiração dos rtosulenses, mormente si lembrarmos que a

atual "balança, más não cáe" está em péssimas condições.
Todo o movimento Dara o.Sul do,Brasil, de São Paulo a

Porto Alegre, é feito em !JOssantes caminhões, via Rio do Sul e
é Indispensável a passagem pela velha ponte C111 ruínas.

Medicc�éio
lU�dativa d�

efoifo

Reumatismo?

Nevralgia?

nhausen está vivamente inte-

,camos
aos nossos leitores algo

ressado em administrar em be- sôbre o que vem acontecendo
nefícío do povo ';[ue o sutra- para o bem da coletividade, e

gou por larga margem de vo- si sempre insÍiifimõs' 'na 'ponte',"tos no pleito re..-Jizado em 3 I para Canôas, é ,;'"lorque os ope-
de Outubro de :i950. . I rários, que constituem a maio- ,

ria absoluta dos rnoradoces da
De nossa parte desejamos \quele bairro, são dignos �o

que e chefe do Executivo rio, só da pónte corno tambem da
sulense consiga, num espaço I sempre reclamada Ilurninaçâo
de tempo relativamente pe-l !'ública, .,.

'

O povo rtosulense, que aos" doras para Rio do Sul dutanté queno, atender os moradores
. ,

poucos vinha se tornando des- o Ano Novo, e já em féveréi- do Suburbio Proletorío, cons- Com a por.te e a iItnnlna';;,0 i
crente, porque as promessas e-:

1
ró. de, 1952 constatamos o ãní- . truíndo a ponte para Canôas, pública para CJ,;::nóas, o munici-Iram feitas sem posibilidades ,cio da nova ponte, a constru As principais vuas da cídu- {JJO muito terá a lucrar. nor-

\
BLUMENAU :. ITAJAI de serem cumpridas, começa ção do predio da futura A- de também serão beneficiadas, 'que terá justo motivo dum

.

e vice-versa. a antever um futuro radían-' l gencía dos Correios e Telégra- não mais com macadame e sim reajustamento de imposto na-.

Viaje no' RAPIDO COMETA te. I 'ios e a instalação da Agen Ia com paraleleplpedos já enco- quela região, onde ímensos ter
Confol.'taveis Camio:iietes Em fins de �951 previmos do I.A.PETC, Tmondados. renos estão sendo anunciados

_

.

_
� perspectivas bastante anima- " O prefeito Wclde:w.a! Bor- E assim, satisfeitos, comuní- por preços alucínantes, "
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s. A.
,
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Compra-se uma para peque
na família. De preferência de
construeão recente. Ofertas à
rua 15 de Nov. n.o 563 ..:;.._ 1.0
Andar cot:fl o sr. A. Tritksche

/

���'

ANIVERsA'IUOS: -

' no de �ida do sr.

• • _'.
I, desta c�de.,

Regista o día �1� hoje o tr��s, MA�"IM''EUT"Ot.curso da eíemérãde natalícía I' J\; n' .).

da gentil srta. Araci Faria da
'

Costa, ornamento da sociedade'
local.

Completa mais um aniversá

rio natalicio, nesta cidade, o'
inteligente menino Wilson

Schener, filho do sr. H. -Sche-

ncr, 'residi:mt� em Indàíal. Acha-se engalanado desde o'
Transcorre hoje mais 'um' a� dia 14 do corrente, com o nas

no da existencia do jovem Ni-j'cimento de um galante meni-r

vafdo, :filho 'do casal Ricieri- I
no, o l�r feliz dodístínto casal

Tereza Bernardi, residente em Arno-Marra Bublitz.
'

lndaial. . 'I'ambem o lar do sr. H��ry 'GETULIO VIEIRA BRAGA

Aniversár-ía-se nesta data, o Weitgenannt e de sua 'digna
- Oficial do Registro Civil -

sr, Edg.ar Klitzk, c.onceituado I esposa, sra. Otilta, ache-se en-
Pelo "Oficial 'do Regis- Blumenau,

comercíanté nesta.cIdade. I ríquecído de-uma graciosa me-
tro Civil de Timbó, faço'! ro de 1952.

Comemora, hoje, a passa- nina, a qual veio ao mundo dia 'saber que ., pretendem ca-I Faço saber que preten

gem de seu natacilio, o sr Fre- 19 do mês em curso.
sar: Arno Felix UlIrich e dem casar Ralph Seíler e

derico Fischer, desta cidade. Os nascimentos acima, ocor-
Edeltraut Milchert, SOl-I Carmen Montagna, solteis-

A efeméride de hoje, assi- reram Ina Secção de Mater- teiros, naturais deste Es- ros, naturais deste Estado"

nala o transcurso do aníversá- nidade do Hospital "Santa Isa-' tado. Ele! filho de

EdUar-!
domiciliados e residentes

rio natalicio do sr. Otto Willy, bel".
do e Claudina Ullrich, do- nesta cidade. Ele, eletre-

do cornércío local. O n "I d D"
micílíado e residente em cista filho de Gustavo e

Festeja mais um ano de vida i ...reccl O ,O la Vila Itoupava.', Ela filha I Helga Seiler: Ela, 'domes-

no dia que hoje decorre, o S,L' ,A SAUDE'DO CABELO de -Bruno e Agnes Mil- tica, filha de Eduardo e

João Tobias, residente nesta I O cabelo oleoso suja-se mais chert, domiciliada e resi- Benta Montagna.
cidade.'

' facilmente do que o cabelo se-: dente em Ti�bó. Blumenau, 19 de feveí-.

Assinala ainda o dia de ho- co. Acumulando-se no couro' TO de 1952.

je, a p_as§age�n de mais um a-I cabe�l1do a sujeira p\:de tra- Faço saber sue preteri-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z(,l' Incomodes e ate -conse- . .

dern casaI" Hal·CY Lemke
. . ,

'
, que 05 métodos dos íntrusos 'h

. ,_'

I l ,'qUenClas
nOCiVaS a, sau�e dO.'pi",fissão não ',in�;Tm foi o ir.)-

e Erondina Vieira, soltei-

I II'
'

UI·' cabelo. . ,,' casso, ao qual logo eles se viram roS,.- naturais deste Estado

nlormaçêes eis
I

'Procure man1er',ó' ea1lelo condenados. Em uma semana, 'os domiciliados e residentes
sempre limpo, Ia,vando;(\

salteadores da imprensa de Sã') t íd d El
Paulo tinham capitulado. Não foi

nes a Cl a e. e, moto-

t�rnt�'C;� freqnentemente com água preciso nenhum diretor de jorraI rista, filhó de Augusta eJ

!I!I (I Ui I.� I
e sabão. -�,SNES esêrever uma )jnI1a. Pegaram-n'os Paula Lemke. Ela domes-

"II PI' t
- r pela l!ola do casaco simples ajudan- tica, filha de Mercedes,

li e ao ao I B
tes d e repo.fer. e os apresentara.n

I B di V'-
á execraçãc l"L'blica. Erarh vascu-

. ernar lua lelra.

Acha-se de plantão- ,,' I . r.

-

.
Ihus humanos. Estavam an'íqu.ila- Blumenau, 19, de

l"ARi\IACIA ELLINGmt 1
Iensivo. N�o estlveran� perfel- uos.r antes il� entrar 11'1 pelcin. São 1'0 de 1952.

De 1 S a 24 do corrente I tos os pupilos de Lourival Lu- Paulo os repelira em toda a u.

i ,-
. renzi, como- da vez passada nha, As frutas d') conde' estavam - - - - - - - � � -

TELEFONES MUITO ; mas agradaram a iodos pel� ",erde!'.' ..
CHAMADOS: I .

Desta .vez proprietários ue uma

POLICIA " .. ..

vontade C'Jm que se atiraram

lestação
de radio, ressuscitaram :10

BOMBEIROS .. I
ao cOl�bate: Vitórias ou d:-r, ar o assalto que Jla--yia'ú :lerdid,)

lotas sao COISas cornuns em IU- em terra. Alugaram o transrnísser

fi 'O S P I T A I 8: tebol.
da "mesma sorte que havíam alu-

Santa Izabel .. .. 1'196 . gado as edições dos jornais para o

Santa Catarina .. .. 1133 Apresentou-se novamente exterminío dos concorrentes.

Municipal' ., .. .. 1208' ao publico' florlanopoJitano O
'

Crêde: Os mercemirios do rad:,

PONTOS DE
.

árbitro inglês Mr. Brad1ey. Es- I serão tocados para fora do 'cé� d i

AUTOMOVEIS: te juiz, um dos mais discuti_,lmesma sorte que lhes destruímos

Al. Rio, Br-anco .. 1200· _. La ramutasem em terra.

Praça Dr. .Blumenau-Ltüâ I
dos em. nos��s meios esportt- Seu chefe o chefe da malta é

e 1178 I vos, satisfez íntotum, dando a um infeliz que não tem nome. Erv

Rua B. Retiro .. .. 1111- I entender que éperfeito conhe-
-- - ceder das regras. Deixou ape-

\ Impostou pagar,
nos que o cotejo se desenro-

i NA COLETORLI1., .: - J1
'

'FF,J;)ERAL ' '

Durante este mês,- eso,.

! tão sendo cobrados os se

I gUÍl1tes impostos e taxas:
Patente tIe Registro, llara:,
a Indústria e

-

Comércio,
até 28 de Fevereiro; Taxa
de Ocupação, até 31 de

j'
Março; Imposto de Renda,
dependente da deliberação

I
da Dele�aca SeccümaI.

Na Tesourària dos Cor-
reios e 'l'elégrafos está

I
sendo prc;ícedida, este

mês, a cobrança do Im

posto de RatUo, refe-

I rent�=.;=::-
I

.-,", "k�OO---

Lentes melhores, arruações confortáveis

aparelhagem moderna, ajudarão V. S.

Na cidade de .Itajaí a 'rua

Hereilio Luz n.o 19 um' 'bar
restaurante e sorveteria. Ven-
de-se condições.

de uma pessoa competente

às suas

n: E M O'R R"O I DAS
VARIZES]E ULCERAS

DAS PERNAS: curas sem operáçãQ
DISPEPSIAS, PRISãO :DE VENTRE, COUTES,
A�IEBIANA. FISSURAS, COCEIRA NO ANUS

CO�()iiO, PULl\'I\)ES, RJN�, BE:xlGA, FIGP..DO

--- ME'DiCO ESFECIALISTA --

Na Fazenda Municipal
Durante este mês' está
sendo cobrado o imposto
de licença para carro

c;as, carros, motocicletas
e bicicletas (ano intei
ro).

o Ginasio Dutri 'BfJ,SC'O, �stá situado -.no' centro'dá ci

dade de Rio do Sul cQm ótimas i��tala:ções mQdé'rp.as.
Estudo eficientes� Alim�ntação sadia. Discíplina s'egun
do O sistem!\ '�e São JQão Bosco. qUe ,faz do colegio a

continuação di vida d� família. . _

_'

Secções: Internato, Externato e Semi·internato.

C�rsos: Primado, Admissão, Gi�sial,. Cientifico e

-- CQmerciál--
'

-o curso de Admissão ao hinaslo ',:fünc:ona d'esde o

dia 15 de· Jáneiro. - E'Xàm�s de Admissão' nos dias 22

e 23 .:ie fevereiro. - MATRíCULAS ABERTAS.
_

G E8 O,Jírtapico
A V I -S O " �

"

,',

: A Díretoria do G. E. Olímpico péde a todos que

s.1( julgar�m c.redores do Clube, a apresentarem su�s
contas .ate o' dIa 15 de márço !lo v., afim de que as mes-
mas seJaln estudadas e saldadas.

'

Em 20/2/52.
P./G.E. Olimpico

Arnaldo Martins Xav!er - _Presicll;:nte

I
!

/'
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II VIAJE PELO "EXPRESSO RIO DO TES�Q�' . II
I Que proporciona conforto e segurança. Saldas I".1 de Rio do Testo 6, 7,45 e 13 horas. De Blumenau 1

V'I (defronte A Capital) 9;30 - 11,30 - e 17 horas. !�

Exclusivos pará

DiSTRIBUIDORES DE AUTOMOvEIS S. A.

, Matriz ITAJAI - Filiai BLUMENAU
Rua Bltimenau, 170. - Rua '15� de Nov., 1513

ADQumA HOJE MESl"dÓ U�I �IERCEDES-BENZ QUE ES-

TARA' . BEl\l SERVIDO.'
.

""""'..lOO ���_-:!.-'IICtl...""";"_';'.1!!���-_ '<CP'

ClinicO! Médica Homeopaticà
-- DR. MECESLAU SZA�IAWSKY __

.

Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz
Consultório: Rua JOSE' BQNIFACIO N. 92 - FONE 2665

Residência: R.' BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
C U R I 'r I B A - PARANA'

. Especialidade: lJOENCAS NERVOSAS E MENTAl::;
Doenças da pele: Eczemas, Furuuculose, Coceiras, Manchas
Espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Excesso, l!'1o-'
res Brancas, Frieza sexual, Impotência, Esterilidade, De-:
senvolvímento físico e mental, etc, - Doenças crônicas
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, lVíalária crônica

��-�-� Hemorroidas, etc. .

ATENÇÃO: Consultas em Bíumenau nos dias 26 a 30 de
----- cada mês, no HOTEL HOLETZ -----

I, PEÇAS FORD

I .L li: G I T1' 1 MAS

I. Casa do Americano S. A.

- que as primeiras moe
das norte-americanas fo
ram cunhadas em 1793.

I
..

-_ que o rádio' emprega-
.do no tratamento do can-

---------�--_.._..,---=--=

cer é o mesmo que se

emprega na fabricação de
'materiais luminosos.

- que, no último sécu
Io.. os mares absorveram
uma fatia de território

r.britânico igual a mais da
metade da superfície atual
da cidade de Londres. f

.'.
- que .existem eêrca de I

C'
.

II
. '

..

II
,.

S/I'
I

:��.���. i����, q�!��ã�!��IL _: asa .d.o f.I,'.me.,.r.Icano
.

t.·pre bastante extensas, são � ,

eseritas
.

em mais de 200
I Mercado de' Automóveis' !1línguas e dialetos.'

'l..
- que em .vírtude-de John L freshel .. ,.: fundador

"tc;ern estabelecido, ,�rn. . MOSSA. DIVI S'A 'l"f cE'RVIR . rclausula testamentária, n t .) ,

que assim se procedesseI.
.

. "'.

��:o �sU:;''':ad�á��fo;,11iÕCf/I-' j+
- -

-S
�--

M�o como o premier
.

francês Georges Clerileií'::'
'.

,.

. .

ceau foram enterrados de PASTEIS A HAMBUR- igual. . O milho bem verde

pé.
.

GUESA não precisa ser,' antes,. co-
- que Friedrich Níetzs- Carne de botrnoida, com zinhande em agua.. Sirva

apenas 24 anos' sal, pimenta e suco de ce- com manteiga.
de idade, foi nomeado pro- bola, se desejar. Enfari- MOLHO PARA CARNE

fessor de. grego clássico na nhe as mãos e modele a 1:2 xícara de manteiga
Universidade de Basiléia, carne em forma de pasteis. ou azeite

na Suíça; e que tal nomea-
.

Pincele cada lado com J 1j2 xícara de açucar
ção causou verdadeiro es- creme de leite ou com' preto
cândalo na época em que I manteiga.

Ponha na gre- 1 xícara de água
foi feita, pois todo o corpo [Ihà e Aeixe tostar d� am: 1 xícara de vinagre , I
docente '. daquele fam?sq bos os lados. (Para lSS0"� 1 colher de sopa de ce- I,estabelecImento de ensino: necessario uma grelha 11- bolas picadas . I

'S� compunha de·· homens na). Depois de prontos 1 dente de alho esmaga- I
sexagenários. �.�.��;..} passe em cima um pouco do �

de mostarda,. e ponha na -4 fatias de limão ,
na travessa algumas' cebo- Misture os ingredientes (las cortadas. e leve-os ao fogo bem
BATATAS ASSADAS brando até ficarem bem.

Separe e descasque bata- . misturados. O assado po
tas de tamanho medío e I de ser salpicado com este

finque nelas um espeto de

I
molho ou o molho pode,

modo que não as rache'. ser servido separadamen
nem estrague. Leve ,ao;: te.
fogo na grelha e vá vírán-]
do de modo que cozinhem

t=o = = ==--'" = = = = = =

bem por dentro, e fiquem
tostadas (uns 12 minutos
para cada lado), Depois I

de !Prontas :>s!!lplque J!om
panríka,

.

- -

MILHO ASSADO
.. Ponha o milho em agua I
e leve a cozinhar por 10 I
minutos ou menos. . Sen- \

do novo cozinha logo. . Es

corra bem a agua e leve a

assar na grelha por 15 mi

nutos, vârando de vez em

cnquando para assar por I

BATERIAS SUPER REfORÇADAS
Noyo pJano de venda � Recebemos baterias
usadas em troca Garantia '" 12 mêses
18�OOOKlmls.;

PREÇOS BAIXOS
REVENDEDORES FO.RD

RA u
PARA o CONCEH.TO DO SEU RAlHO 50' A OFICINA:

GRA:fNDE SORTnVI.EN'fO EM vALVULAS AM.ERIGA�
.[>fAS E EUROPE'AS.

�- I'BÇAS E ACEssonws, RAlHOS NOVO§
..�" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO 1\!O'DWO u�"

Rua. 7 de Setembro, -1 !t li

PARA PRONTA

AGENTES

lulo �omerciallmporta�or3 ti.
Rua .15 de Novembro, 982 - Telefone: 1324

Igus concelhos
.. ....,E vo�ê quer reme4ia.r I pele: ::nanha, comentavam

uma rnaicnese '1>,8.1 S:l'�C'::";-" mahcíosamente o fato. Um

da, 'logo que perceber que sabado, porem, .houve: um

o azeite e o ovo não se trabalho extraordínario e

unem COil10 devem, espre- por isso tiveram todos que
ma, a parte, num pires, liicar até às seis da tarde.
suco de .límão e' deite nele Os colegas acharam
um pouco da maionese. Ba- tambem nisso' um motivo

ta com a garfo e. continue para troçar do pobre rapaz.
a deitar pouco a pouco o

_ Então, José, vais per
;molho e a bater. A maio- der o teu �indo fim de se

nese assumirá o seu as- mana" hein?
pecto normal e ficará bem

� O· ..que querem? _.
consistente. respundeu ele prontamen-
PARA . ev�tar qu� -um te _ lVIaso

.

prejuizo não
salame mantido na díspen- será total, visto que é su
sa fique aci90 ou.jseco de- fíciente O numero de lou-

pois de ter sido cortado, Que encontro aqui.
passe na parte descoberta - -

clara de ovo batida. ......:..�-.;........�-���-�---.....,_;.......----------

PODERA' conservar
muito tempo as . esponjas
metálicas se, depois de

usá-las, tiver o cuidado de
lavá-las com agua quente
e espuma de sabão. Uma
vez em cada dás d ias de�
ve enxaguá-h, em

morna e vinagre.
.

PARA evitar que o cano

da pia fique obstrito, der�.

..J}1me 11e1(:', de quando em

.,. \quando, urna Xlcara de

agua fervente a
.

qual terá

\.Iuntado algumas. culher'es I
;'ie amoiriaco. J
UM empregado de (}s-!

critorto, tinh� o .habito, de li
ir passar 'o fím de semana i I-�V="'I"S=-""Ite"'iri �.em 'CO·�·pro.-'malS,SO,com um. amigo, seu que II _ U �

era diretor de . um hospi-I· RUA 15 DE NOVElv.I:SRO; N°: 58àa 5Q6
tal psíquiatr-ico. E isso' I i3r...UMENAU -....,.__
fazia rir os colegas, os

_

quais,· i'odas. as segundas--L, ,,_;. ....,:.- ...._---_-,,"
-_

.

. Agentes no RIO de JANE.IRO
'$�� fi�� %r>JA.J:eif.d·do $>M�

-'.

8 �� 6 !J fi f � �NO.1 --�

9 g l. \,N 'O'HRI\laAON ao: AX vnu
s 3. º Ó V 1\1 'H O d N I s a 'lI o H 'I :i! 1\1

���� rvrV.tI :!HI vmvs��_.-

OI'H.I,Olld
.

�J.:iN.mJAIVí) �m OÔIAH::1S
fMV.! UU: 'IUS 3. :!!.tllON V'HV.I �I.LN:1J'\iVm\fm

------------------�--�-----

�1[lHORES

HUM O R

Alfaiate Lan.lHlàu : ,
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CAPITAL"

. "

{(otSARMADOS PELA· POLICIA Dl CA�/)\S MAis DE
" '

CEM CAPANGASDO DEPUTADOTENO'RIO CAVALCANTI»
Festeios de Momo _ ,Afirma o parlamentar' que

'

'

Amanhã à noite o'anunciàdo \'
\ "JA' TERI!ãn�E J!�!!!�t�p�!Ps�J,�e�l!

b I d Cf b N"
SERA', TRANSFERIDO o DELEGADO' llUPARATO

ai e o

'

a� ti- A"· QUASI CONCLUIDO o INQUE'RI'fo P o L I C I A IJ

�, II', ,U e u co
.

merlca RIO, 21 (Meridional) - O J àquele, que ainda é cedo pa-

____
Comissário da 21.a Delegacia ra formular acusações, 'I'oda-

Recebemos da ''Repartição Veiga. Alfredo Voigt, 'Vicerrt? 80uza,'Alherto Antonio Pe�

ifl postAS dançar-nos para Ilomenagear o R
..

d F 1--
do Distrito Federal, recebeu via, as primeiras testemu- .

>

II I elos O loes denúncia telefônica de que o nhas dão-nos como tal. Poste. A:listadora, anexa ao� 23.O,Re- I
Wrobleski, German� Ga�d,kr., T€::i:ra, E\valdo ,Tu·ng, Max Hins-

Dando sequência à série de cíedade, para que nada venha três" brindar os exímios dan- matador do ,sr.. José Dantas dormente, a repo.rtageril pro- gfmento de. Infantar-ia, para, Curt Plautz, Aecacío Vlen'a,. ehfríg, Laudelino Klunhn,

I t
.

h d t d T C 1 divulgação, a relação dos Cer- I Arcldo Andersen, Candido .10- Francisco Sdrigottl, Antonio

bailes qt�e vem realizando

01
empanar Q esperado sucesso carínos e foliões do notável e� aria omisia o na. ,es ira a c_ur,:H.1 o sr. en<;rlO av_a can- tificados de reservistas deLc sé Custódio, Enor Berto Adão, da Silva. Arno Schmiôt, Hel-

Clube Nautico América, mais do segundo grande baile car- núcleo social local Pl�0I!lbo, em .Ç!orqovll. O co- tí, Indagando sobre o mque- Categoria, 'CértidõeS'" de 2.0. Lauro Galm, Manoel José de muth Kruger, Nascimento Pa-

uma noitada dançante será navalesco do América, e com
'

" míssárío procedeu diligências r�to que o sr. Imparato anun- Vias-3,o' 'Categoria. e Certífí- "cher, -Ingomár Klug, Rodolfo

realizada amanhã à noite sá- I.' qual espera a "comissão dos P f li d 1'\,.. d
no local, constatando que Jo- cia estar quasr eonclmd0t' ao cados de Isen..ão'Definitiva, FIe'rol'ng, Alipl'O' Agenor da

bado desta
•

d d
"

,

I
ara as o as e nomo e sé Manoel Lima estivera alí que respondeu: '" "'.. .. ,

...

, ves an o cumpri- amanhã à noite nrocurou o abaixo transcrita co cujos do L�\.u;, Siegfried Braun. Fer-

mento ao programa caprtcho-
- - � - - - - - - - '''', •

até hoje, quando abandonou '., .

,

-
,

samente elab r d :t N
.

d
� 1

Clube contratar um Jazz a al- o barracão, tomando rumo ig- "Não .' deporei. Não me.
cumentos se encontram a dis- ns Cio Prochnow, Heitor Pires

�l1enagear o �� �aP�fegr'"O- I a presl encla o ,h:ra do �contecimento, Assim, norado. luem prestou estas (prestarei a semelhante farsa, pOSl1'ÇãOR dOSt_i�tere5sados Borba, PauloWeiersKri;dsc:h..

_
la í

nao vacílou em fechar com- 1
- que a epar Iça0' C'bnsümte Sawul.<;lti-"IJaudelino

Uma ornamentação ,própria 1 I
,-

n ", '.
dec ara�oes f?i sua ex-aman- Já tive a :t;l�nha ,casa. cerca,

.. CA'
--

" ,
'

para os festejos de Momo, foi .11 t : S I P!;nu,�sso _o� o conjunto Ca- te, Mana Luiza, da pela Po'lícía. Já teríam me
La TEGORIA A Federação' Atlética Cata- João' da Cunha. Linus Kícnen,

adatada aos amplos salõess do I Sr. nn on.a cl um r:oca 'l'hque ed aPt?ntdadoBIentre prr:ndido se pude:ssem; ainda NO M,E S
, rinense remeteu ao sr, Benja- Hilário Luiz. Nlchelatti, To-

clube amer ícano, o que virá, ,.

o" me ores en ro e um:· "Apenas um a mais" IrCI prestar depoímentos? A- Almiro Boaventura, Eídes
mimMargarida um ofiéio, pe)'-

maz Slometiki, Wilhehu Gel·

assinalar de maneira brflhan- i Viajou para Porto Alegre, nau. Seus ,?om:9onentes sao .

RIO, 21 CMericlional) _ 'I!inal:
onde estão as ímunída- Klemz, José João da Silva, Ce- 1ert, Lorentz Bublitz, Paulino

te esta noitada de folia, para I terça-feira, o sr, Osní Melo, Mme�mot dadmlrRad?rMes de S. "Mais de cem capangas do des de um deputado federal'?" 'leste Chrystofolini, F:ederic.:> guntado quais as condições em Silva da. Cunha, José Fran,�is-

q1.1
ajes a e, o er omo, c tu- T 'C I

. Parray,
'

que. a Liga Blumenauense de co da 'Silva, Orsindo Boaven-

a u�. v:eem se preparan ..H) I presidente da Federação Ca- do farão por proporcionar aos
sr, e1101'10 ava ca,nt�, foram Quando a reportagem lemo 3,a CATEGORIA Desportos aceitada dois J'f)";-� tura Silva, 'Bruno StaTcke. A-

(mt�s�ashcamen�e, a _grande \ tarinense de Futebol. Se associados do América uma
desarmados �Il! Caxias , reve- brou os rumores de que o de- Avelino Francisco, Guilhcr-

- Iésío Pinto, João G,uerreír J,
Iamilla da tradicionál agre- i' "u 'lou o secretárío da Seguran 1 d Im t

• do Icaraí Praia Clube, em: Blu- '

.

nuação blumenauense posto está sendo ocupado" a- noitada da, qual guardarão .' .

-

ega o para o �airl� de Ca- me Stricker, Tomaz Crást, A· Aéasio'" Vitoriano, "MaErino

I
1 ::-ecordações por muito tempo. ça, PublIca go, Estado do RIC, XJaS, o sr. TenOrlO aJuntou: dolfo Fritzke, João da Silv•• , menau. Esta agremiação.; lide- Cardoso,,,Pedro Cunha, Geac·

Todas as providências, nc- gora, pe 0t:d'icde-presidente da
I!ispondo d� _um vasto reper-}

acrescentan o, Alberto Test6ni, ',Alfonso Wei- 1'a o campeonato de voleibol sio P.arbi, Antonio Francisca

cessárias foram tomadas pe-
mesma en 1 a e, sr. l\_r;hnLI tono da mUSIca popular bra.. "Não acredito que saia. ::J:le se, Ernesto Assini, 'Willy Pas- em Niterói, Estado do 'Rio, es- Pacheco, Genesio Manoel Pau-

los ,atuais dirigentes da So- Salum. sileira e em dia com os sam, "O governo não cogita de iem a confiança do cOJ:onel sold, Alex'Alberto Germano 10, Miguel Thomazi, Orlando
d 1 d I � F' M

- ' tando a entidade do :31'. Osmar '

bas e marchas criados pelos I
remover o e ega o mpara�o elO, as nao me mc<:.moda a Hass, Antonio Estropolo, Gus- de Oliveira, 'Virgilio João '3pez

co:t1positores nacionais para
do lugar, onde se encor:tra e presença do sr, Impa.cato em tavo $chwartz, Durval TrocaV, Cunha em"",entendimentos com lia Antonio Mueller, Rolando

o triduo carnavalesco de londe esta prestando asslllala- Caxias. Estou nessa terra· ;lá Victor Siewerdt, Maximiliano a. mesma, para Furna ·.��n ,''t- MriÍll':e, Arncldo Beer Gusta-

1952. estão preparádos os in- dos serviços de ordem púbH-- 26 anos e pela ii'ente da mi- Buerger Luiz Manoel Vdsco da em quadras catarjnensp.s, vo Michert, Rudolfo Leu, Mi

tegrantes do jazz "Carióca" ca; A, reportagem inda.gc;m se nha casa já de�filaram 5e �e- lIeÍnz I�hf:s, Harroldo LaffLl: guel Antollio Etur, Jo:;n Anto

para �ferecer aos foliões do acredItava na cumplIcIdade, 1egados de PolJcia, O sr. IP"-lGerhard Gl)ldacher, Pedro Cu· a quál se dará em fin-; de IiHlr- nio da Rocha, José João Cor*

América, intenso movimento do pa�lamentar, respondendo,· parato é apenas um a mais" nha, Oscar Bublitz, José da ço próximo. 'Geiro, Max, Kleimer, Fr::mcisf'o
e muita alegria.·

,

---
. Gomes, Willy F. AugustíY

dar:ei:c�::���i��Oa��Sd!Ó��!JUm tento apenas decidiu a pugna-revanche entro �;\�"�7cW�eg!�:���f���=
15. que .n"o,.mente

'''''''01
• �

no Folieto Miranda, João Lniz

Reinado de omo no· g���0��;f!;:*�,Sélecão e Chacarita Jrs. a' favor do� platinos �l{�I���l��}�ir�Tht
dos •.hrlgentes do Clube. •

-.:tI
..

.

. .

,Werner Baugart, Reinaldo Ga-

E C lu b e Conco dllllla· Aproveitenl srs.'dançaI·l·nos, SIunosa .

fin seu autor ... Bastante sentida a falta de Teixeirinh,l \ Expulsos Iraiz nlke,Joséf Alais Boas. Alexan-

j_J r \.\. E rd c t
..

I·
rlrino Sabino Souza, Bernhal'd

� ..
. ,'\ .." ��pr��,e ll��r�lao�à�lê::.r e ��� e ue I es.. u eJo aqui ibradu no campo da Rua Bocaiuva Haussmann, Walter,de Souza,

.

N- d Ch
Willy Draeger, Leopoldo �il1-

-----11 pansão da alegria dos foliões, - ao escansou o
.

acarita librío de fo.rças, Venceu o Cha- : gos!!"smas para a sua l"1<>ta p0ssuidcr de tanta classe l'n�nó' :r 'T t P d p
.. '

II .

d
' '- 'I

' ICe, Larl'l : an z, e 1'0 - e1'€I-,

POd:mos afirmar aos preza·

I
valheiro Que sabe granf:ear

I)S ires ias de reinado de "U111ors enquanto nao 'chegas- carita Juniors, mas não '.:on- surgindo novamente como uma o queixada. 1'a, 1Vial'cos Cardoso ,Lat..,in;"

dos leitores, que em 1952. o :,impatia,
Morno, passarão ràplCkllTcnt<:,:" se ° momento do' p!'élio-re-ron· venceu totalmente, ainda C!l,l.CO

.

das atrações'.da noite ·�sJ).l:ti- EqUIvaleram-se os .lois gua, Victor SclJ-roeder, Abrão Fcir�

carnaval n E t Cl b E Aluallha- a' no't
'

h' I che contra o selecionado cate- tenha'feito muito mais q'ue ein va de quinta�íeira. Não' fosse d 't rt 1 d mento, Ricardo 3h!.1ch, Csmar
• o spor e ue. agora finalizando ��ias li- ,

1 e, pOIS, ,1"
,

,! , ,

.

ros, no compu o sera as a- Laus,·Nilo Corrêa, HeÍúz ·1)]n-

Co�c�r�ia, será algo de ex1.ra- 'I nhas vamos concitar os cOlnpo-
verá muitos, samr.as, lnarcha�, (rmense,

Os' platmos fIcaram sua prt.neira' ap>:'esent�ção..� mesmo o. arqueiro do Avai, a ções, A vontade de t::iunfar, de keJ"::art Kal'p, P mimo José Ta

crdmanu_, .. �.- -".: néntes do bloco PCC para qu" .:m�i�o. �ança-périum�. cor�féti, com os 4 x O da semana'l?ass�- .�ã,o devemos deslf-.�rec?<'o I
estas. h�5'JiS estaria at-ilargando revid,ar; dos argentinos" deu- vares,'L�_.ntenor Ham..C's G,}.n:'fh

:rIa algu.l11�s s'e�ana� os en�'11 à se1,l r�apareci�ent� seja n� .J�l p_htma, . ,. e.ll'lll.a amma- ç1a atravessados na gàrganta 2 ,feito do,s 1'�pazes chacar.�ten�s tU1l.a ?�rrota b�Ii\ mais firipJa lht:;s," contudo, maior i�ij6l,So ga, Gustavo Karl, A.: �qhnó"

salOS reahz d 'd d b 1
çao., ,'"

. ··a todo <;usto queriam -revidar que atuaram com bastante l�-
I
a s"'leçao esta,.dual, Os visi.tan- dni terem ul'ovocado'!ané'és a-

.uos, Simtm'!, Dnrval de ' Spuza,
a os na se oe! a ai e .rle sábado no Esporte Clu "

a"l'ela g I -" b'I't d b
.

'.'
�

,
.,.. Carlo� Jàcobs, MeIo,uiades

"'Ílupática sociedade riosn',!"Dse I be Concordià.
'

.... < o eat!a, rea 1 I aD. o �ura e sou eram armar rca,is tes e:lj:pl()ra�llm pouco • 'ou- gudos pará o reduto ffrLal hár-: .João Pereir1\, Hügo Emilio Ja-

�,tão_se��o irrad!ados n.�, ....ós I, .

Até' agora vinha 'permane- PLE'FFGAlST'IFM0"fSD I não sómente a si próprios, co- Jogo que seu antagOl�jsta. En- co o ferrôlho contr:5:rio, (_Qme- riga-verde, em maior número cobs, bttmó Bressanini; Felt�

",���3 :da �ossa l'v7u-ador; c:ll'n a

I
cendo na surdina o ,reapareci- \Jasa do Americano S:' 'A. i m,p" taml;lem ai? .. associ�ttion da tretanto. ?- allsenc,ia de ..Tei-. gT,l:'1�O ·:Lurá--io -� 2iJ !Jil;ÍHu1os I que, seu oponente,- Justiça se- 'cito. Kaestner, ,'. Leopoldo

PL,lllclpaçao doS'
..
locutórc,� 01;- mento do PCC porem cohse�

Ar gentina. Desejavam mostrar } eirinhã rí'a va:lguarda barri- \. de batalha\Esta, jlihs( a -:inica ja feIta áo·· CI�a('�rita_'-.ÍÚIâQrs, ,G o e ç1 e.
.

E 1 o i Bonse-

, à platéiá"floriánópolitana que d d'
,. --.', '.....

,
"

,
'. _. : ,- - .

nhor Antomo . Stronolo, ,

'

ny, gonçalves ''e Nilt'Jn
. N0-I guimos aútor�zação dos dt:;sta- R--egressou a

ga-ver e, ImmUIU em gran' falha ap�sentad? pel?:? }l',- I p<?rqu�nto, 'amda q)áe n�w Íl- '" Ce�tif: de isénção: . Cas-

vaIS,
"

� cados foHões 'Osario e Ivo 80-
é1. S1.1rpreza do, dia "�3 não l'd- de escala as·, posibilidadeS-:lo r.1ens'--qúe pTotegiam 2-\dÓlfi-jvess-e,uma

equipe voluntai-íosa-; timo lVIosei', Silvio' Ventúd;

A
' petlr-se-ia novamente". t f

'

d 1
-

T
'

.

, rep_ortagem d,: hA Na.ção" l bre a realidade que será a ,n,o- Buenosa-.r"s'
se ,o,: o enSlVO a se eça�, ei- ����.P.arar:m _x::��.: b�Ta ��e �t.in�a::?���� ,�r,:-?�r�d�:_..;..._,_,� Ta_:l_;!o Fert"�rta, Pedr? �latIa�

V"lU �e ser distir,gnkla com va apresentação do festejado' fi
.

Assim sE.'ndô, foi,coril butra, xeITmha, como todos nos sa- �pmosarecerreu na hrecha. O Boa Ilgura fes ouwa v .'Z

al�'
d.ho,'Ahs .JF90S.,)3.J,gW..n.1,lIP

"."t�: :1,on1'os.0 c.'orivite-,ingresso- bloc,o PCC. . 1 Ontem à, tarde., a �ele",ga,çáo ':iisposição que entraraIn. 'n-o bemos, é a peça principal d,) centro-avante', -dó' Ch \carita'

f
seleção· Se:perêk'u ��f'l'loi'que "Jqo_:E;gFçr,<�H��pqt1ce li·DUK�kle.

.. .
'

' gramad {j ]f d
.

-

Ct' ,'. ..', ".
-

.', .

" .'

'

" oao el'nanúes, ar os, o 1-

.",pCllal, .para; oS"balles a se-
.

Em 1952 a Associação Des- ��o <:hac;ant,a Jumor:> c.oelxou .

o a· e eraçao
'

:a a-..,. onze que nos representarã,·no �m).LOrs, aproxIlllou-se '0.': miUs- m0stl'0U descontrole o.setor o,,;. ler, Victoria Corrêa, Ger. 's!o

rem rpahzad,os saoado, se:.!Un-1 portiva Duque de Caxias nãó HorlanopolIs, com �:stmo a
línense de Futebol, ante·ôn- Campeonato Brasileiro. Ele \1"1 que poude e a quejma-roupa . .

'

, Ber.to ,V ictorluno, Paulo ele

da:: terça feIT� de ca::"naval.
I realizará nenhum baile- em sua �?rto Aleg:e. O CorItll?a, que tem à noite, afim de dar com- ma e finaliza as jogadas conl atirou, assinalando o tento! (CanCIUllla 2a, pág. l�tra 1];) .. (Condui n� :!a, !'á!:, .�.tra. "_',

Lom a gentllez.? que tanto séde social, . motivo porque
Irla patrocmar UlUB tempora- bate ao bando preparado) po" rua eficiencla costumeira <> nÚlllero' um --e que seria o úhi

.

.. .

o (ar'1cteriza o 3r,

HnnDCli"1
deixamos de abordar tal assun-

da deste clube, �rg{_inHllo 'fiO
Lourival Lorenzi,. que partiu I:ingnem discute isto, E' bem mo do match,

,.

no L;r-gur3, urn dos b'll,lartes to com refere"llcI'a ao clube Paraná, desistiu, em vista dos a luta com enorme responsa· ',erdade que não podemos a<;-
'

,

'l'd d b
' O 1 X ,O da fase u,icial es�,

do Esr:orh:: Clube COl,cllrdla, presidido pelo sr, VTaldeITI'lr
,-esultados verificados em San- tn I a e tam em. segurar que' -venceria o C01i1.- ...

I AfY _ Devem estar mUI"'to con-'.en- b'
. pelhou a coudut"r mqis agres- te'atua?mente mui digno P;_,esi- Bornhausen. ta Catarina, O ChacarJta vol- '

.
'mado, se o ex-player do Ban- .

d t
'

B tes os portenhos, porque a1- gu' estl'v:esse l'nclul'do em su"
"iva do time estrangeiro e de- 1

ente do "aIvi·cel"ste". nos Para a noite de 24 de fe'T"-
ara a ucnos Aires, pois seus -

t t b I
,. I cançaram seu desideratum. f

mons rou am em que a au- A'
.

f
.

forneceu i?d,OS os esdaredmeJ I I reiro consta que o Caça e Ti- players acham-se bast.mte �x- armação. Não chegaremos I 'ti T'
,.

r. f" I prÚXlmam-se 03 esteJos

t
,. t d 'friuniaram pelo' sco're m;"';�. '" tanto O t t t

. �:(:mCla e elXelrln·a O! bas-
-- __ o "a' ·scos de 19"'" El'� to �. '."

os neepssal'lOS pan., fi elabara- ro "Dl'as Vel1.1o" receber'a' a
go a os,

":=uu
• "

Cer o, no en an o, e _;".'"d y �f '-'�. ,,- �

t f' b �ante sen·.ida, já que em rar"s
..

-;ão desta reportagem. v;sitq de Mon:,G I e líI!lCO para
_

num cncon ro que 01 em que 40 por centu, pelo meno:>, ocasiões ,López correu perigo.
das as ",glemia.;;;'·." fab·se 'u·

I Jj�AÇAM l'lEUQ ANUl�CIOS disputado e. que se caracteri- da efetividade do <'ltaque fi'·cou '" :l'�'·lS no Dn, �. ir,nlO que
O bloco dos cas"do" u;'ct', ,_ "m'baÍ e eS:l�>},:.ndo c tão logo NE"'STE"-'DIA 'DT,O

H 'd - _. � -U_. ".'

,,_ �
1

� ZOll principalmente pelo eqp,;- diminuida. "

. ouve como que um eScon-

de V"i1cer em toda a linh.-t e tenhamos raElhcres informes 1 --:=-__-:-_-'- ---'-_____________ !J:ôlCó! entre os cincG vanguar- em !':!lebN próp''''l 'ten�e :lil�

é.g'.i> mais do que nunra os
,"oltaremos ,;1) a�;;;U'1+0 I TorneioRio Sãl Paulo .Como era de se esperar, co- ,de.irps _do selecionado que ';, (.�<''- s<;lres da ".:j,·ção cata-

;-'�llt,�:�;�S d�e�:�:r;:o rér��:: ��: CO�l�: r:a�:�n�:; ���::a���� I tula ren�I'�a' e-reInaram no Ma
..,;,.1 :o:�a�::ta::::s;:so��e:r�e�!!� sentiram a falta dEf um olayer :ínense i,umbem irão aprove),

a vida de solteiro é melhor". p�z d:_ deIxar otun�s record�-l l ra'Jau9 1 rada logo de inicio, mas en· . .

no;';: �:;:.::.':���:;;��: ..,,:: ;:"'0
o, no",,, 'meecoHO-

, • A U
o

.

d
b U �:'s:'c�:�,':; :;·t::��t:;":n;�� I PRESOSOS MEMBROS DE

:�:,;:�:�;:,,:::��::�;::.,�:o
- -

�.� -� -.-
- 'as B�D,I�es ,u9 .asco e uO flamenoo �'�:!::!:��;�:::ptl���.! I AUDACIOSA QUADRILHAj

�íremos ao desfile de deis 910' ��7i%!�2i;� u'
Y II II

��:t:a:e:�n:a:�ntes do su-:
, I !fu:c�au���aTO��;��<l �i:;ãe� I :��i�e��:�;:�:n:.�:d�I!: ú�� :a�t!��:i:ri�iOq�:a� ��.�: II RIO DO SUL, 20 (Do Cor- I Hoje, o sr. �lfredO
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Flamengo e Vasco da G ·, ..a goaI de Ipojucan, no seguildo ros, Adolfinho, nos D.rimeiro, mento, policial de Rio do Sul, Subida, onde urn dos pres::-os
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• Ultimamente, as casas visi- quer coisa pareCida, uma vez

porte Clube ConcorJia terão Os amantes da boa música I '}'mú'o, durante ii prlUleira se-I
' ' ii eiras fadas pelos amigos do alheio que, ainda recentemente, sur-
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terão a feliz oportuni?ade de, mélna do mês de març,'} Flamengo: Garcia, Almir
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a Ja .racwna esperaI Infal1- pela segUl:d� ;rez, oUyIr a con- li�<:. Dossow é uma 'jovem e Pavão; Bria, Déquinha c ara O" I e tic Oficina Mecaníca ViaC<'ltl)
gm em 10 o Sul uma qua-

til e riquíssimas fantasias es· sagrada vlOhmsta gaucha Srta. \'lOhmsta que tem percnrrido J d 'N t (T 1) AI' I A
.

'1 '1"" drilha composta apenas pür

tarão em bUSCa, do p�ilfii��ro 'Ilse Dossow, possuidora de in- inúmeros centro3 brasileiros c ,OI' a�, es .o�, ...Oe, 0'- s prImelraS 10ras da .ma- e residehcr� Emilío Reimer, u- garotos, conforme tiyemos 0-

premio que dará direito á um vejável talento artistico. i'<!él-Ízado concerto.:; em vários &lO,Adao (HelIo), Rubens e I drugada de ôntem viajou para, lem de material de consrru(;ãü portunidade de informar n08-

2rtistico brinde. ., . , l:-t'oes oficiais"tf.:�1(:r, ,re('ebido JoeI (Esquerdinha). Ia cidade de V:_ldivia no Chile de propriedade do sr. Alfredo sos leitores, :}uando da prisão
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Possuindo urn Presidente da Dossow a esta cidade regis- ,ferências de criticas conhece- <' ,.' • ./, • , • ", ,., I,:' 'efetuada neste Municipio, '.

têmpera de Hermelino Largu- trou-se em outubro de 1950, d"l:r,g profundos da arte. �ola, Ely, J?a�lllo, (:,\ldemar) e BrasIl, que mtervlra no .... ',n· Apos proveitosas diligencias

1'a o Esporte Clube Conc01:dia tendo realizado unl concerto Fara Blun.-:.�nau, a talentos i!
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Jorge; Salvml (Vlvmho), Ade- peonato Sul-Amer�cano Ideste ! foram capturados Manoel Ri- Os maiores qi;te se aprr-vei

contL'1ua vitorioso em sua t:a- lpl0 Teattro "Ç�rl0t� Gome, '. c:mcertístad orgat�11.0,l um pro- J)'ir, Friaça, �pojucan e Jàn- esporte. Para nós catarinen I beiro, vulgo "Manoel Tob:'t', tam de menores para a prf:ti.-
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jetoria brilhante e, nas l1"1tes po!t1puda.de de escrev�r ,nua ú\,;ros, Bach, Handel, Debus· Corintians e Santos' não jo- c certame uma vez ue 1 I"� 0-',' 2· t ,. � ca. d� atos ��shon,eptos, de-
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,'Enü'e os materIaIS apreen
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para a Ru� Sa5 Paul�, �60 .�one 1249, (a.Qtiga Rlst?r), �SPe-
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..' 'exmas. Famlllas, para o grandJOso Baile Carnal-"' didos,. yerifieamos.,- :ra��d�,: ���l��e�ont��.�aI ser d�stmgUlda com u, me.s�a pre:er.e�cl�;�e
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va esco _que _ e_var� a e el o Ia proxlmor lllçoes, facao, bebIdas, bahs, r�dicadas em RlO Grande; do Sul, Santa Catarina; Paraná e

;b d' 'd' I 'R '15 chocolates, cigarros, urna ma· Sao l!'aulo,�aca�amos de ll1stalar, há poucos dias; urna óutrn

S6 a Or em sua se e soem r â ua .. de No- ouina de costUra nova; pele- no �lO de �anelro, para f!_elhor encurtar as distancias, nU111
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",.' '1 t cO,ntmuo vaI e ve!ll, para bem servir o' Comercio e a Indus·,

vem roo
e arname comp e o. ,trla de todo o palS.

N.B. A Diretoria avisa! com o fito de evitar

contratempos ii ultima hora! que a en�rada de
�êssôt1S estranhas aos quadros sociais, somen.,
te será permitida mediante a apresentação de
convites especiais� já à disposição·dos inferes
sados na séde do Clube,

ViageJ!.> rápidc!.S e seguras,
só no
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