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i.l.'&>;e mais expressiva que Gl.I· d0 Rio 11<? ,í<Hleiro pot um

\'i hoje à noite ao presidente, é'i1l11lr:'io verde ele húl't:1." f' po
num encontrn que t ívcmos no mares. ao Iado d(� granjas l�jSM
Pafacíu de ItalJl>l'aí, a propó-

/.
tas oa1'11 Jpi�l', «vos, 1l1:-ii�íeJ;.:a

sito ela críse do abasteclrnen- e carne. Tudo fJ filie E: indis
to da metrópole C;)l'iUC<l. foi a pen...ável ao nbnst,'dl1wnto de
seguinte:

.

urna grande (:l(ia�e, enmo a

_' "iVh·u !WVEl'üO esta dis- Capital Fplú'ral, n-ernos prü--

duz ir r-m sua superí ide rural".- � ..- - - - - - -

TJllha I) f'tXcfe do GOVel>110
urna .!trave unção em suas pa
lavras. F;ll SE.'ni ia qlle ele estr.

dt,,·j,tidü a [ogar a"'(·aj'ladn,
'1"(" HW governo df'c..nte tf'r:'l
o eh-ve1' de fazê-lo, COJU os du
ros latifundiol'ios da tona se

m í-rura'l do Disf.r i to. Quando
se sl1brc·vi'ía essa parte do Mu
!licí:')io Noutro se vêE'rll milha
res de alqueires de terras,
comnletamente nuas. São ra

ras as granjas, que ali se lo
calizam. Ou porque o preço
da gll"ba to elevado, ou porque
o s-u trato (. ('31'0 (e trata-se
"í.'illentemente de terras ací
.1>,<;) a verdade é que a area

di:' campo do Rio de 3aneiro
:lf\l"'senia um singular parado-
xn.

U govt-rno fEdpral díspen-
deu dezenas de milhões de
cruzeiros para saneá-la, ]'H:;

!�alldo vastos canais, d�scle �
p.:. da serra até o mar, }slo e.

ali: as duas grandes baías; ele
Sf'p",tiba e Guanabara .. ,0. 110"

IH1C!Yl h�bitl1�d(? a .be��ef!Cl�r �
solo, 0111(\ atul1lto para o esp_Epassnndu (j governo para ti

t dat:'tculo ele- �l1na terr::� .. ('o.r .�L'seu substituto legal, deputa-
! ele canais cte drenagt:'llt, oray-do Protôgenes Vieira, presi- camente coberta de mato, �ll

dente da Assembléia. LegIs- culta, inquietadoramentt? H:"
Iutíva, pertencente às filei- curta. Que fuz o homem tbrasd::I \ Ie iro, o qual tem. às por as �.�volucíonártos bolivianos. Is- I ras do PSD.

sua metró�ole :1111a area t:�<)
so porque acreditam os res- I __��_���_���._-- grande e tão facllmente apro-

pousáveis pela nossa políti- I Ferlla�O MunlillClli�al � �:�\�l:l��;, l���l� �l�a:t���:��a��.�ca externa. que o novo go- I dela "enh!-l 1l11<>1,.",l'1' ('i)nl' l-I , - <\

f' ,verno deverá ser formado I I lição apl:eci�vel, :: rm .io

por membros do movimento I • � 1 •• r . m íi lgar a <:1'1,.(,> fie: arimentos,

,.
Consiúerando a tradíçao !�. \ em nue se deb:1t'2 o cnrioeCi.?nacional revolucionário, que ligiosa loca.l, e em comrm- i A -:ltitude do polhi;::'J. �1'3;:i!poderá denunciar o acôrdo

: mento ao rliSl)(}sto f:tcüii:ulo Ie iro é de éiliilp!PÜl jlltlIfel·�\l.entre ü Brasil e � Bolivi:1 I 1
.

f I 1'al a Pl'cíeitu!':t ça diante do quadro da 31 P.1

I
l)(}r el et e ,

l'lll'a1 da sua C;llliiaL TodOf; sa-para a explQl'ução do petró· ..... ..

1 1 + ferí:u!{) - ,
.

1I' lt.un�c�m\ (.e{'�e_{H1 bem que ela é Cll:lst.i,t.::!,c,'I. g��,�ko boliviano -. diz o Diá- mUIliclpal t1 (11:1 de �mallld. ralmente de solos dt:!clo". <.

ri;; Carióca. E'11bora tenha I segunda-feira, motivo porqae ineUspensavel f�lzer ::J ea1;,', l'lalll,'lnltl' a l)alavra ';0 I .. -

I genl Roj'" a aCldez do 50,'1�

este jO.l·11a1 deixara ue ('lreU aI!'
_ '. .-:.

.'1 -1� A1,.r'·-1\ 1 ,. •
•

" Inaoen131SplO,)Cll_. --�"':prC'sidente ela Comissão lis-
1 na pl'OXlma u:�l'ça-fCll'a, 'Il Oi.

nizam-se as terras. C0l11 fel'tl-
ta Brasileh·i)·Bolivíana, pa� I lanelo :1 reaparecer quarta-fei- !

lizantes qlle llles corrigem e<;-
r 1 estudos do petróleo e a- !

BI 1':1. ,Conclui lia "a. p:\I;. l ..tr!l )

;':���::;:�e'�;':l�;:����f .Fracassou a gréveúll'nl11 cons1.1bstanciados pc-

,II, a s te Ie fo -I S IasIas nohlS l'crersais dos a1tos

dirigentes
.

du mihist('.rhl,
que telllPrTI }lda sül'l!.'· dos f

npgo.eiatlGre:; ...(:<;l't(l�< di.'. (jrt� \,l',p' I�(amente- com·un·lsta··o· m'"ovimentoo :;1'. 'Pa·'. R,lellsm'u" VI'I'·

dadeiro eh('1'0 p;J�!ti�'f) d" .

tllOvinwlllu _.. e::t:l Illais li" I RIO, 12 (l\'ler;d.) - Irrofl1- iniciu t1a ''j' ""2 O'::Or1'CU às
IOPU 5a. feira a gl'éve das (c1e- la.aO horas

b

;1:' quinta-feira,gado ;) [Jolílit-a Hi:, Pbta.
1- C I' 'T I

."
� nr'll'e'l'I" d" J'ofOllistas da 'ompan lia e c- ocasmo enl '111<' c<C •• c., t. -

I
fUllica Brasileira. da qual to- vens cnconil'avam-se no refei

.--- --� -.-- -- .-" _.-

lnaram pnrte mais de GOO mo- tório e outras tantas trocavam
(,'as. ° diretor da Companhia de turno. Pode,se dizer que o

EXPRESSO
I c autoridades policiais inter- movimento foi pl�el�l�ditado,lH.U!\IENAU-CUIUTlBA � ,'iéram a tempo para fazer a- afÍlT' ele que tosse ll11cIado �'!OEnd. T�Jl'g.: "LIMOUSINES" I bortar a grévc_ Os tl'aball�·)!' I horario que hou?es�e. malOl'
l estiveram interrompidos du- número de iunclOna�lOs rell

I rante longo tempo, acarretan- nidas. Duas ex-te�efoJl1st�s gue1 do brejuizos a centen.as de pe>,- haviam si.do denutldas !la �h�s,

'I
soas. ° movimento, confúrn1.c porque discordaram de val'1�s
apuraram as autoridades, éra 110VOS descontos em folha. c:e

PREf.'O Cr�. 155,00 tipicamente comunista, es- pagamento, burlal'an1 a VIgia
AGENCIA CURITIBA

I tando envolvidas moças par- do serviço e penetraram 1.W
Rua 15 de Novembro, N,o 629 tidárias do PCB fichadas na Dréclio. provocando, a segua',

____._ - Divi;:;ão de Políij�a e Social. O no refeitório das moças, u�1.
éomído. São elas Arlete RJ
b('jlo e Elinice Moutinho, q1le
,ieS:lOareceranl dentre as ex

':omôanheirps de serviço. ;\
jovêm Arlele Hibeil'o 1'ev€'lo'..l
�.ue havia sido demitida com
El;nice. Amena e Lídia, por
haV(;;1'(,111 protestado à última
a:-;semhl�ia do sindicato elos
trabalhadores na l'll1pl'êsa ·te
ldônir'a do Rio de Janeiro,
contra o atunento de dt'z cru

irr'<: na mensalidade da ÍllS-1') (Merid.) - A '1- ree:;truturação ficará à cargo�

i.iillição e desconto de CrS . .

40,00 do imposto sindiL-al, P

por ter protestado contra 0S

parcoe; salários que recebem.
Várias outras funcionárias fo
ram presas e o li1lwiJnent')
tel'rn!noll.

1N.239 I.1I!::.t!

BLUMENAU. (Sta. Catarina), - DOMINGO, 13 de
ABRIL tir.- 1952 1

&ed. Ati. fi ottein.U

Rua São Paulo, 3.191
l'.fOUPAVA. 'XCA.

ANQNC!OU A RADIO DE ABAROA O TRIUNFO
COMPLETO DO GOLPEIDE ESTADO NA BOL/VIt,f

-----------_._---'-- -- --_-- .. �-�_....

_------------------_---�.

V. e ,

lala.ra
Lri neu

o Goverl1adol�
B 6 r 11 h a u Si e il

Prejud;ciaf aos interesses
do nosso pais fi vitória 90S \

. revolucionarios bolivianos \

FI'OLlS .. l;� (.�g·(·ncia Na

ciuna l ) - Apurou a l'CIHlr
tag'em que I) g()Vel'll;ltlül' uo
E"tadu viaj�!ri ainda este

mês nara :t Capital Federat,

RIO, 12 (Mor-id.) - O;;
a Itos círculos do Itamaratí

I --------�----.--.------

I
'

!Ame·açam
I

lentrar eml
1 ,

I greve
WASHINGTON, 12 IUP)
Os dirigentes

de trabalhadores
do sindicato
em. comul1�-

cações reunem-se hoje, par'l
decidir sobre a gl'éve dos tra

ballwc10res em telef�iles das
IEmprêsas Bell. em iodo o ter

ritório norte - americano. O

\sindicato aürma representar
'j mil empregados. Esta se

ria (t primeira greve nacional
dos teleJones des�te l.lH7.

armar.
São João da Terra ,Nova, 12

(UP) - Denso mistério e!.l

volve a sorte de cinco navios
noruegueses de caça à f6ca,
com mais ele cem tdpulantes,
desaparecidos há mais de ur::m
semana no Oceano. Artico. As
forças aéreas norte-america
nas e camidenses estão prepa
radas para realizar intensas
buscas.'mas .o mau tempo
cerracÍio têm impedido o iní-
cio dêssas ope;raçõe::;;

.

FISICO i\.LEMitO
um milhão de homens �m ar- I
ma3, prontos p::lra in'�adír ePl 1 RIO, 12 (Merid.) Eill.
seu pais em caso de um con· transito para São Paulo, es

flito. Ésse é um dos motívns teve no Rio de Janeiro, tendo
.....

li chegado
à bordo do navIo

.------------- "Con'te Grande", o famoso fí-

Iprovado O OH;8. sico teórico alemão, sr, T.

t d
',. Carl von Weizseiker, membromeu o o preRUer de destaque da "Max Planck

fralicêS Pinay llnstít Phisic", que vem ao
1

. 1 Brasil com a finalidade de 01'-

- A As- ganiz<,tr, em São Paulo, cur
Naciól1al Francêsa sos do referido instituto, des

hoje aprovação fi-' tinado a forl11.ur 1'ü1Ícos ieóri

coso Aquelc senhor trabalha
que não agradou Rllssia,
que passou a insultar o pO'."CI

iugoslavo. Disse que seu p3í'i
em coopera(�ão com o físico

alemão Heisenberg, o qual

Vargas,
Também

.-

------;;:' vi�sii;-d�- t��Ov��;�Hl();-ll'inêu Bornhallscn à Ibira.:na, )10S llrÓ
ximjo�' dí:tS 19, 20 " :!l do e{>rt�lIte, constitui o acontecimento <{ue .

ima",r soma de illteres,;e está. re.elandll, para a semana entrante, no
Vale do ItajaÍ. ,

Os ibíramens�s, COUl esse sClltiment{l de amor e dedicação à ter

ra em que vivem, que constitll,i o ap;u15.gio dos 110'"'05 ordeiros, cul
tos é progressistas, fmlllresbm ao acontecimento a lnaior signifiea
cão possivel. Abrem às j>ortas de sua çontuna, p:rll.zeirosamente. à vi
�itaÇãO das pOPUlaçõ(!S vizinhas, como que desejosos de toruar conbe·
ddo o que foram capaz de re:t.lizar no p<!ríodo de 55 anos, 'lue vai

dcsde a entraúa dos primeiros colonos 'naquela rica terra até OS dias
que correUl.

, .

V!!.lem-'su do enseJti da visitâ õo goveTllador, que aguarda.m, 'par�
te c,nu alegria e parte com respeito, para }1Qmenagear as fjguras mais
expressivas ú� sua histliria, OU sejam, os dignos desbravadore� da
qltl'la dadivo.a f!'gltI.O, com a lnauguraçã<l de seus bustos em praças
púlJUcas c outra5 homenagens que consideram gratas ao coração dos
que alÍ nasceram e contri1mem para {l.]}Togressll geral.

Naturalmente !l I,rogralllPo dos f<!ste,:os em IIOmena!l"�lU ao Go-_-

consideram prejudicial aos

interesses do Brasil :1 even

tualidade da vitória elos re-

j\.GENCIA BLlHIEN.\ U
nua. 15 de N(I\'f'nlbt'ü N.o :n3

I8ument(alipaçiê�cia I

Idos serVidores publlcosl
I�!'-------------------'-------jJ

,_-------_------_

ve-rnador é bem lllais extenso; €l1VOh'!!iH'jO inaugurações de óhras
(1" arte, de serviços púlJlicos, ban'luete-, reuniões soçiais e ybitas.
Mas, acima de tudo, l'ara os filltos da �erra, eoloeam-se, nessa opor
tunidade. devidas a!lS vultos queridos de sua história, desea vcz com

a participação da suprema auturidade estadual, fato que couconer.l.
para maíor significação das cerimolúas.

• De outra parte, acredita-se, 1l1io serão esquecidos nêssas hom(.'
.

nagens, os ibiramenses que, colocados i frente dos destinos d!l co

mU1Ía, deram o melltOr dos seus esforços para manter e acelerar t)

ritmo de progresso que alí se observa, podendo-se enumerar entre e

les os srs_ RodolfO Koffcke, Ivo Muller e o atual .prefeito Max. Mel

doIa pessoas a qnem se pode atribui.r xnuito do magnifico panorama.
SOCj�l e economico que 'll>resenta atualmente aquele municÍI.ío.

IlJiramà vive, assim, os dias febricitàntes que antecedem os a

contecimentos que costumam pel'durar na lembTan�a dos 'iue os as

sistem. E aquele que registramos, agora, pelo carinho com que está

sendo prcpar"do, 1m-de alcançar o maior SIl�eSSl), pl'emi:llIdo os es

forços dos seus idealizadol·es.

LEITE DE

MAGNÉSIA

'COMPOSTO
(com lricilato
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anti-:'icido
contra as

azias. Sem

sahor c nã.o

a(btrilJgellte�
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meio e I'ltacat com apenas '[ois
c meio. Conseguindo o Brasil a.r-

I
tícular um plano mais simples do
jogo. um plano que se oriente no

sa inierioridade. Em nOSS2.S: tão Talvez. possamos ainda espe-

"Fazendas Associadas". em i ��- ��

São Paulo, planta-se o arroz i
em terras ácidas, onde as 11'1- I
vouras. até pouco tempo, não

I'passavam de vegetação mirra
da. dando frutos pêcos, A ter
ra; revolvida e adubada 1'3- ;

0>'0 S P I '1' A I S: .cíonalmente. pc;tá nrotlllzinr.f) iSanta Izabel .. .. 1196 milagres do Vale:de ehanaan.
)c." t'

.

(' t .

11"'3 i Mostrei, no vale do Mogi ,""ail a a anna .. ., '"
G C

.. ,

Municipal 1208 uaçu e ern aprvarr, a serna- '1.
.
._ '. .. ".

na passada. um arrozal e umPONTOS DE mflháral aos srs. Berent Frie- �
alJ'.l'OMOVEIS: 1e e Theodoro Quartim Bar-AI. Rio Branco'.. 1200 bosa. Ambos tiveram ensejoPraça Dr. Blumenau 1102 de constatar o arroz bem Cc1-
e 1178·'

cheado e o milho bem abone-.J

Rua B. Retiro •. .. 1111 cadó, que lhes apresentamos.

,IID
.: -p'. o.aIos a pag'uf r������:�i{!�:.�: ;���:�7����

mam de segunda.NA. FAZENDA" À zona rura! do Distrito.
MUNICIPAL I que já tem aguapara €i irhga�

_ DU"pltc. e��e ��ês serão C.>- ,'ção ç: qs solos
.

saneados do!'
br.adas· as taxas ·de Iímpesa I brejos' 111aléitosos _ por quellÚblica. e aferição de 1'esos 1 espera, senão pela inteligen-
f' medidas �allO inteiro). Atê

f
cia e o patriotismo de um chp-

o di!!. S ,}o corrente foi fe de governo deliberado a ar-
prorrogado o prazo para o rancar a riqueza e a .prosperl-
pag:mlcnto, sem multa, dos

J
!'1ck que dela podem brotar.

impostos (te Industria e Pro- SÓ apenas graças ao adubo e

fissões_ (l.o s�mestre) I' Rç-
• I ao trator�) Já se foi a époç?- da

novaÇao de licença.
,. agricultura do espaço. Passou

.\. {jOLETORIA FEDERAL o periodo dos libidinosos ôa
:1 Durante este mês estão sen- nj terra virgem, dos sátiros dos

III do cobradas as taxas de terras I'

I
solos cobertos \ de florestas.

II da marinba até 30 do corrente. I: 'rena esgotada é uma expres
II OS que não renovarem a pa- JI são obsoleta de caipira analfa
II tente de registro devem fazê- I; I beto: que ignora a técnica a-

r! lo urgente, com :lO%. li , grana.
II 4presentação na Delegacia li •

II St'cCÍona.l de Renda. dR DeeJa- t! Disse-me o pr?sidente que
I -r...ção de Rendimento - Pessoa 'I O eixo do seu movimeüto pa-
i! físlea e jurídica, até 30%. li ra a valorização. rural do Dis- -

II NA COLETORIA

FEDEP.Al,_�� ����. �!l� 00 ����� �� &��:;= :==� Z ·,Y.·M-6: "-R"adl·o 'MI-rad'or' no uma insólida confiança nos

A i srs. João Carlos Vital e Hen-
:: .

.

,.".
'. '

, rique Dodsworth para a reali- _ (A voz do corllção catal'inense) .

,
vara ao oficialato no momen-

•

zB;Ção da' cruzada ag:rk�la. - FREQUÊNCIA 820 KCS. - ONDAS DE 365,9 MTS.<

• • _ NU1gue� melhor que o antlgo � CAIXA POr:;TAL, 61 - RIO DO SUL
.

to preCISO, Isto e, quando a prefeito, que já foi leão do as-
-

espada desses jovens ia ser falto, quando rasgou corajo- �tllmlllllmlllllllllllllmll!lmmml!mmlll!lmfmIllIlIllIllIllIllIL
;::� �e�:ss;�!;ia� '��:�:_sed: ��!��:���i��:�::eI���Ii 'Iulo V,·açao· H!lS'setanger dos sinos das Catedrais chacareiros nacionáis, espa- JI li

..

d.E' Jesus, conclamando os nhois, portugueses, japoneses .' .

fiéis á união espiritual contra I e holande�es para fazer com
,

A Y I S O
•

.

. �
. -. • . ". que o carlOca como as verdu-

f
Por motivo de força maIOr, a Empresa Auto Vlaçao lIas-IdeologIaS exoücas, �0r:.tranas Iras, os ovos, as galinhas, a se, comunica que, ao envez de inaugurar seus novos e canfor

á nossa f�rmação cl'lsta: aos ma_nteiga" produzi.dos no Sf:U t�veis õni_bl!S, l!(Jo .dia 1.0, como vinha anunciando, adiou para
nossos brIOS de povo lIvre". qumta1. E um crlme o RIO , dm. 16 prOXlmo vIndo.uro, pelo que uIH'escnta suas t.�xcusas.

E o paraninfo dos novos ofi-' comer repolhos �e São Paulo I São os seguintes' os horários:
., :

. .

. e tomates de Cotm. . }'> A R T I fi A S
C��HS, talando com maIS ener- BLUMENAU lUa DO SULgIa e clareza, acrescentou: -- O Banco da Prefeitura po- A's 6 9 1" (" 15 hOl"llS A's (i, 9, 1:� e 15 ltoms"Os inimigos. da Pátria cons- de dispensar um crédito abl/l- � -.:...:..: ..::...:_ :_._. .:__.__•

. _piram, procuram articular-se dante e a juros baixos a gran
em posições-chaves, alastram- jistas e chacareiros honrados
se pelo interior em .falanges pará que eles dêem bens de
do mal. Eles arquitetam scus consumo ao carioca. E' o seu

lllanos, fiados em nossa ina- presidente um espírito de rara
ção; mobilizam-se, fomentam lucidez e larga competeücia I
a desunião entre nqs, para administrativa. Qgrânde chefe
melhor êxito ser obtido. Agi- do executivo do Distrito ql�
t.am eles os sentimentos no- fez;) maravilhoso cinturão do
bres com pruridos nacionalis- escoamento d? 'gente, que; � a

tas, para os explorarem a seu Avenida Vargas, poderá reali
b�l. prazer; fazem deles um zar, com o admiravel prefeito
manto, mas desvirtuam-nos; Vital, o outro' cÍniur8.o de pro- •

porque o querem, para aco· dutos de horta c de granja, i
bertar a deslealdade". sem os quais não vive hoje I
Concluindo a sua oração da

nma_POPlll_ac_.'ão_CiVilíZa<la_. _I,Lcademia Militar das Agu- I I1!ia5 Negras, disse o Gener.:ü
Cyro: "Aspirantes. Q vosso pa-

(raninfo vos arma oficiais e vos
. l

Iconsagra ao Cristo e á Pátria. J

Segui vosso caminho, impàvi- Que milagres não terá 1'ea]:-
Idamente; sêde felizes; porqu� zado. em tm1tts almas, esse li-

Deus vos acompanhará". vro que 110SS0S avós leriam I,O que aconteceu depois dês- possuidos de um sentiment.o ---------......-------------- _

te ·discursó., isto é, depois de
14 de dezembro de 1951, a

de culpa coletiva!
í l J: _ J: __ X �. X_ X_ X ..., � _Nação conhece. Ao tomar E que tempo êsse tambem, I" .

�I��:���;;�k�:�?:��tlfi� ;r:7: 1���:������::� ,. C"a'S3e' 'l�onlolo'lIlflca e rrole'lllca I Reg is tro i.,C i vi I
��H�iJ!�ll::��t��· 11��I���ili!'�mo� nerosidade que C1l1fallllla)"oobSCctl.la-.• ------·-·-i;

GETULIO �rkIRA 'BRAG�i .

.:.� "

ra e remota no U

I
- O{�l'Ál'al do Re,,'}'stro Cl'vil _sacl:ificios; e iJura frente ire- " ..

mos,. custe o que custar". consciência dos homens! Comunicamos aos srs. Odol1tólogos e Pratéticos que
I F b d .

.

..

E
.'
A polítíca exterior do Br�l- estamos autorizados pela nossa matriz dos EE. nu. a

. ca a�o sa er que preten, em casfr: LUIZ Nascl1nen�o e '-

si!. l1est� grave momento in- - - � - - _ - _ - conceder licenças aos interessados llara construir !>eças

I
saro �aul de .�?tlZa c H!l�a de�_�aud S,chulz. solteIros, n�-ternacíonal. já estava certa: P E ç A S F O RD! protéticas de "VITALLHJM" na sua própria cidade. 80- Mertens,. naturaIS .d��te Esta-

.

tmals desL� Estado. Ele, _la-
mas' a política interna estava L 'E G I T I �[ A S I! I licitem infonnacôes a "CIENTIFICOS VITALLIUlU LA- do

.. solteIros. donH�lhados e I v,rador, resIdente <;m Inçi"'Jal,
cp.üfnsa. Agora a confusão Casa do Ame I S' � BORATORIOS": � Rmt Conselheiro Crispiniano, 29 _ resIckni�'.:. ne��a (·,aade. _E10, fllhÇl de .Jacob li'ehppe e�n:-P<issou.

; r cano. , "

i

111 �ã()a;!��o:- salas 91 :2:3 -End. teleg-rafico MEIVI'l' - I ����;�C�f�l�o�I��l�� defe Jg!�o�� ��� r�:Icf���n���feltJiS��:fu, ��=
na Zimmermanl1 de Souza. lha de Augusto e Elsa Schalz.,- -

- - - - - - - - - - - - - •

Ela. doméstica, filha de Ed- Se algLtem souber' 'de algmn-O , L,����4�'(I�;".,_:��<�....�._�( mundos Mertens e de Olga

N'limpCdimento,
acuse-o na for-

Mertens. Se alguem souber ma da lei. Blumenau. 7 de a-u:!. as,elnl!.l�l:l. gHal. das Sações Gllidlls, preh.'nder:un �er U� paladiU.:!S, .� de algum iInpedimento, acuse- bril de 1952, Icom referel).cia a. fato, o�orridos, por congestionament.:.. d; Bucareste ,.,. .... !II �
O na forma da lei. Bhunena'\.ba.sra. \lilril a§siualilr o horror de suas int..n�ões e o desres.p�ito Q>;tea- ....ÁQmUnlCa�aO 3 de abril de 1952. "I Getúlio Vieira Bragasiva :>.0 quI' há. de m'lis huma.u, na ,;oei"dade: " familla devidaJllt'nte �

,

.

.' �. Faço saber que pretendenl Oficial do Reg. Civiliusrll.l:úl!l.'n� lar..
"_'. , .� A>....",'ll'''''''_.r:.,.," !:---.-.-.--_' ---:-_

..
, ----,i!Se f�sse possiyel provar que as �açõ .. � do Ocidente preparam � Ile-

.

f ..._-� 'i"'" .,t'
.

sI'jam '" guerra. eot>.h'", o m.nn<h' �oviétic", (O despejo da capital da :tio- COMUNICA O MEDICO DR. 'WILSON SANTHIAGO
..

flT'E TRANSFERIU SUA CLINICA D" ""u' 1" DE ::lIIlHIIIIUIIlUlUmIIIUlllllUIIlIIUlllllllllIIIfIIUUIIIUmmUfIIIIIUIIIUUJ!,uUmi;t. Sf'TÍa um argument<l l.'a.paz de Sllsbmt.:.r-llle a declaração. �ç'" 1'· '! 1... .." 1... �,
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PEÇAS FORD'I
LEGITI1UAS I

C:tsa da AnUH.ic:mo s. A.. Ilnlorm'açães Uteis
FARlUACIA DE

PI,ANTAO
De 31 a 6 do corrente,

permanecerá de plantão
a Farm:í.cia GLO'RIA, á
Rua. 15 de Novembro,
n.o 591.

�rtiliEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA.; .... 1016
BÓMBEIROS .. 1148

B

Socieda.deRec:;ea.tiva.e
I Hoesch

Esportiva. . Ipiranga IIloupava Seca · r
em relogifJs e aIlarelhos ele mediçãn.ASSI�MnLE'IA G.fi:RAL EXTRAORDINA'RIA ! �.l

ê I Pelo presente são convidados os sócios desUl. Soçieqade, a

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

:: I comparecerem á Assembléia Geral Extraordinária, qúe te,á
:: • lugar, na nossa séde social, nOI dia 20 de Abril de 1952, as fi
=. horas da .manhã, em la. Convocacão, e no' dia 24 de Abril de
§; 1952, ás �O floras, e� segLlIÍda e -ultima' convocação, funcio'
::: I nando mela hora .maIs tarde com qualqüer numerQ de socios
:: presentes, com a seguinte ordem do dfá:

.t·1 .

la.) Dis�t1s_:;ão sob_re a Qbtenção_de "mil empréstimo' pamfms de amphaçao da sede e construçao do campo esportivo.

II1 BLUlVIENAU, 4 de Abril de 1952
i CrERHARD C. F. NEUFERT - Presidente

I

o seu desconfõrtc, o seu ma! estar e €lSie 'medo. de estrangu
lar' sua hérnia desaparecem com o uso da Funda Dobbs: �lw;
iiJ;;;ém qualquer tipo de hérnia. É lavável e macia como a.pal- .

ma. da mão. Sem bulbos, sem couros, "em elásticos, ti Snr, a

coloca em 3 segundos. Com ela o Snr. pode montar a cavalo e'

carregar qualquer pêso. Por isso os médicos a ,receitam para.
homens, senhoras e crianças, Use-a e terá vida normat.I

I
.

'!:.'Ummlllllllllllltlllllllllillllllm li 1I11! m 11111 unnnunu II 11m 1iI1! 'II r: 'f'..:t
:" .'" .". ::
=

�= Dr$ José Medeiros· Vieira =
._
- ADVOGADO �

Rua 13 dé Maio. n.o j G
Caixa Postal 150 - Fone 24:'

:: Hajaí - Santa Catarina. §
::-"IIIIIIUHIIIIUllllnl'illllllllllllllllllfllllmIlJ!11I1l111HliIIIJIIU�!IIIIIIIH •. ,,;

E i-ar alguma. alegria. aqui. Ao con-

scnt.ído do goal [j(lvel'i'lário, ;;\1-

tl'ário não. Se o sistema to!' a que
vimes contra o Mexico (' (J Pe

rú,: nada mais poderemos f'S[Je-
1'(11" por n.quí a.lém da v it<'ti'í" .,0'

i:re o Pa.numâ,

--,.;_......--

i'liSHliilUillllfiES ÚNicos EM SalUl CÃ'fARlili �

II L 1.'!rI E N A u ,- R t; A 1 II D i: /li O V E M'» i{ 0,.5 I) li

(Ormo·Reguladnr Integral)
O moderno tratamento das

funções femininas

Fórmula ôo

Prof. Fernando Magalhães
Um produto do

LAS O RUÍ) RIO ueo R D[

AU XAVIER S. A.

J.V.
.

:..'t1U11!IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllliIIflUfifiiiulllllflUfII 111I111111111111ll' .:.
- -
- -
- -

E' no IQgar da venda que a pro}laganda vende,
Anunc,ie vendendo e venda anunciando pela

ElI1Inir- bisus .. Couvoca&Ol, II
����.�"--ll iI,. , ... _:-.,;.....

DEPARTAMENTO DE E STRAIlAS DE RODAGEM:
2.n RES1DENCIA

..,. E D i 'r A L::;
De ordem do 31'. Diretor'Geral do D,E.R., faco público

que serão aceitas propostas até ás 10 horas do dia 17 de Abril,
parà a compra dos seguintes velculos.r-já ínservíveís para os

serviços do Depaztamento; e 110 estado Clli.· qúe se cl1contram:·
Um (1) CaminhiiQ.Chenolet, tipo 1942. motoi' n, BOD .6,78IHl5
Um U) Caminhá!> Di: Soto, tmp 1946, móiór n. T-1l8226:02S.

As ditas propostas serão abertas ás 10 horas do mesmo
dia, na presença dos interessados.

Os referidos veículos encontram-se na oficina Auto-Me
cânica Paulístà, ;í Rua 7 de Setembro, onde poderão ser exa-
minados pelos interessados.

. .

Maiores informações poderão ser obtidas na Séde da 2,1>
Residência, á Rua 4 de Fevere-iro n. 175.

+-;
..

--- -- --�--�-----�

HINDUSIRIAS "REUtllDAS MAIRA' S. A.Vi
ASSEMRLEIA GERAL EXTRA!)RD,INARIA. ". .

Primeira Convocação
São convidados os srs, acionistas da "Indústrias Reunidas

Maírá S. A.", a se reunirem em assembléia geral extraordíná
ria, no dia' 26 do 'corrente mês e· 'ano, ás 15 horas, na séde da
sociedade, nesta cidade de Ibirama, para deliberarem sobre a

.seguínte ordem do dia:
1) Mudança da séde da sociedade e subseqüente alteração

do art. 2., dos seus estatutos;
2 } Assuntos de interesse geral.

Ibirama, ] O de abril de 1952.
(aa.J. Ern��t!) .�lhcrto Ríggen'!lack, diretor-presidente

Qnriv�l (:}�sario Pel'cira, diretor-superintendente
AJci��J\'rat'ques Brandão; dlretor-gerente
\ViU}' Haffem:mll, diretor-técnico.
.�"�.. -

...

i, �-B E i'NH'A-R�DII iM Ã··O-S-�Si i
Induílria ,i ('�mércio de: Ca�ado$ e Artefatos

de (ouro � BlumQnau
AVISO AOS SENHORES ACI{}NISTAS

. A Diretor ia desta sociedade, avisa .âos snrs, Acionistas.
que estão ii sua dísposíeão na séde sócíal; á rua João Pessoa _:.
Bêco São Joaquim, snr. nésta cidade. os documentos de quetrata o artigo $Hl, do decreto-lei n, 262.7,' de 26 de setembro
de 1940. .

Blumenau. 20 de Março de 1952.
A DIRETORIA VeQde�S�

PCR.tOASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Com esta.' estão convidados os Srrrs. acionistas desta so

ciedade a comparecerem á assembléia geral ordinária, que
se reali:eará no dia 29 de abrir do corrente ano, ás 15 horas
nu séde soci�l á rua João Pessoa - Bêco São Joaquim slnl'.,
desta cidade, para deliberarem sobre a .segujnie:

.

.

.

ORDEM DO DIA
1) Discussão e aprovação do relatório da diretoria, balan- t"

.' .
.'

.

",:�,:, ..

�: �}Yi��;;Í;�;���ia���:,�;:::ei
do <ooo'lho

I O.Heina �o CURSeMOS lo relo_.•.·.I.:,.:.:.•.I,�;:. .

A pIRETORIA. I '

.

aão fie esqueça"'!!!

lo' Á ç A S.UA ENCOlHENDA ,de
SEMENTE DE CEBOLA

PI�RA·RAI
Procedcnéia idonea - .

l�levada germinação -
.

. Ql.lalidade de eXllOrtacãoQi.lHo: Cl'5; 3ô()jOO ...:...:. Prod. :Resp.:· GirSTAVO
(Reg. na Sec ..de Agricultura j

BATERIAS SUPER REFORÇADAS
Novo plano de venda - Recebemos baferias
usadas em fraca .. :;; Garantia.. 12 mêses
18.000Klmfs.:

.. PREÇOJ BAIXOS
REVENDEDORES FORD

, D�STRIBUIDOR AUTORIZADO: ':

l!:.. F r li S J(U�. - !Vl.dltltO. REDONDO � PELOI
.

RIO ÇiRANDE DO SUL' - ,

.'.

EXêr:uta encomendas por REEl\IBOLSO :1
gr. - VIA �ÊREA - Sem üeréscimo

Casa. do Americano s/a
Mercado de Automóveis'·

John L. Fre��el .... Fundador
, NOSSA OIVrSA E' SERVIR

Atfaiataria '.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(5,000 anos,)

E:H'í'i'tú Leite Filhu pode sho (:(jn;;iclçt,�,a!) como um ! o g,::w:!i-,'"! �:lnlTjel. filie l-r:-, j,', ,fé';}:l, ,-, ligU'7;1o ;:];píi}T.-.;�tic:�
A parti!' de segundn-Iolr« dos Jundadorcs dE Israe-l, PC-' um \'l'l1!d t' CXP"!'l)J!L'll[:I,I" f l'lJt,'t' o,; duis I',!i:;c'_, tlJlr:d'(; ! .. J

'próxÍlYw, as relações diplOlllÚ' lo papel que lhe coube nas lu- combau.nto, !e','t' a missão eu- r terreno prát íco. E' tll!1 1,,1.,

! tíeas entre o Brasil e o E:;ta- :as �e'qllE' Slll'�íu iI r:!.l�Llj;::'� Ire l�cl:�" �)el'i.!';usa e (�t,�jea(L

I
de iJjdiscu�i\'í:;l ilJtU',C':iSL' pela: do de Israel, já teoricanlcntc [udaíca do Oriente Médio. E de comanoar a gU::.t1'11l(,'3ú de crescente ímportancía que .]

i esiabelecidas, há bastante o general David Shalt,iel, V�- .Ierusalem. justamente o POl1- república judaica tem assumi

! tempo, entrarão definitiva- terano da famosa "Hagarinah" to em que se travaram alguns do, nos negócios internacío-
mente na sua fase de cornple- c:ue foi o exercito semi-clan-l d

-

h
'

d
i nais dada a sua posição geo-

t, , "
'

.
' ,

os coques rnUlS uros po,- t ' ,

á norrnalfdadc. com a chega- ocsuno formado pelos colonos
lc ", d I I f gráfica e a eI101'''I'a elos seus

" '.' . que ne e o eX0rCltO e sr20 - b ( f.-'

da do prnnerro rn ín istro ple- ] J�ldL'US da Palestina para da-
t d f

'

f

I
habitante!': O mundo contem-

, "
_ , ,_

eve e cn rentar a tll1lCH O1'-�' -

níjsotencíar-lo da nova nacao, I !Ci1der as suas Instalações c -

d
"

1 porâneo sobretudo a oart ír
,

toi - _. 1", maçao a versana que reve ou ,. 1 '

jun o ao nosso governo. O

110-1
comunidades agr-ícolas con-

lid d ilit ,da primeira guerra mundial
"

qua 1 a es 1111 1 ares superro-
s

mem a quem caberá essa fun- ira os ataques dos seus ini-
" L

.-

A' b d J -d e mais ainda da sezunda tem
_ \l' •

ifícat!
'. re", a eglao I a e a OI a �

I
<> ,

çao, sempre sigru teattva, de I mrgos, e do qual saiu a força, ,

d d' visto nascerem ou renasct
, _' , " ma, organIza a, arma a. lns� , �-

maugurar a representação re- I armada regular, d íscípí inuda 'o d d
' , ! rem muitas nacões Nenhu-

, ,

'

" " , ,
trl!l a P coman 3. a pelOS 111- 1 u".. •

gulnr do seu pais, no BrasiL :, e {,{lcrente, a cuja vltórla 11& ma, entretanto, se formou e111glescsa ...

I guerra contra as países {lr:]- ! condições tão extraordínárius
I bes vizinhos. especialmeute o Mas esse homem, cujo des- � quanto essa que precisou, em

j1 i Egito, a jovern naeão de\�e}! Uno. em função do destino do l pr-ímeiro Iugar, reunir o seu

;
s:�a cxistêncta. Nesta guerra, seu povo, o transformou C,Tl povo> disperso há dois m ilõ-

um so ldado , é originál'io �,a níos, renovar uma língua qua
estirpe israelita talvez mais 6e perdida nas brumas do

[I O despelilO �de Bocares- t'-, I ��t���:�����e�11e����t��:s re�:��, e:!�:�o�u;��:;�', i:!��!n�a�a�:
I :' I pO,n:elJtura resta�sem 11� 11l�-

'

comum de uma das culturas

I
l

I morra nas comunídades juda i- fundamentais do mundo oci-

l� 11--- ----,- cas que se espalharam pclo dental, e, erguer Instituíções
COSTA REGO I 1 inteiramente novas c ortgt-

,

RIO, 31 - o governo lia ttomema está pondo agora eIU Jlr"t!,'a ! m�Il:(.:), n(-;:le� úl�im'Js dnjo<
naís, sem perder, entretanto,

uma upt�rít-\'ão gigantesca. 'I'rnta-xe do ude ....cnngest íonnme..nto " de

13U_1'
ruilên íos da b istúr-la. O gC'ne

! careste, determinado flOr lei, mediante o qual grande parte da )JO!H'- 1':.11 Shaltiel é um "sefarndi",
o contacto com as fontes pri

I !a(:iio da ,Cí�ad� foi lllti,marl," p,lIr: C simplesmentE' a IUU(],,,r-sc, O qlll' quer dizer �ue nél'ten-
mitlvas da sua lendária exis

I
Esta 3.<;,10 ,II' (l{'SpeJo dlscrmllna·se por cert�i; categorlas lI" pl'SS<I'IS I' " ,-

'

téncia, Este fato de que, em
entre as quais se eIH,olltram: as f:nnHias dos !wlítico, 'llH' sen'il'am lIü;;

ce aqeela SUb-olvlsao do ]10- I 1 1I srae , a enda se tenha tl'uns-
, r"gjm�s; aS familias dos industriais, ('lltlll'rciuntes "!ll'opri"t;'lI'iÍls de

I
\'0 de Israel que Í1abitOli .1

i Imove:s; :,s famílias tlos aJ,os"ntlldos� bem coma tudo, os individno, Penlllsula Ibérü:;a na Id' _j,'
fOl'l11ado e,1l1 realidade, o 1):15-

: '{lI('
nao pl'rteucam ;lO "campo dtl lral>:11ho",

"
, ,

'

,

'-lt. sado perdIdo e111 presente e

I
Em primeiro lugar (',tlio, jHlis ai; "famílias", fluer dizl'r: a masS!L. "

Media, e que \'('10 a formar, futuro efetivos o espírito eln
Como ,t' isso ainda não bastasse :w eXllllr"o, a lei -inclui tambem os I no con]'unto dos seus irlJ1ão.> li t" 't f

'

� , ,

",' , ma ena concre a apre eeIa

I
nno f!],ados !LO "ca.n'jHl <lo trabalho", COllllllí'tando assim a maneira un1d espécie de elite de 1e11';::- , , , .

'
.

de- providencial' para 111'1' da ;;stranha proscrição niio CSCal'c ninrruem
e111 polItIca pratica, faz do JO-

,

exceto os ortodoxos do comunismo,
� 'dos, filósofos e cientistas, à vem Estado jUdaico uma das

De fato, �ó os comunistas recebem na Rornenia a challlada ('aI'ta qual a humanidade deve es- experiências mais fascinantes
de trahalhador, flue dá ingresso no "campo de trabalho", 011 sl'ja, no píritos tão altos quanto o de do nosso tempo,�rupo !lar.a o qua.lt Uni(;�lmenü�, existe a. llrote�ão (las leis. SpillOZa, N:-tSCido eHl lblllllLll'

.0 gú'Verllo, gra�n.s a (�S5aS e outr!ls mcditlas de igua.l natnr-ez!l, (tlH�],

l'e"l:",ar 'L deportação tl,� Bucareste, que motivos terá para. isso'! A gu, tSSê soldado-diplomata d2

("�uJetura lna!s naJul'al é que o re[;Ílne conlunist:l não se t'IlDside:ra. fu:r .. ! origens tão ilustres c, de al-

I
te na Romema e tem a esperan�'a de conservar (} )Jodcr conscn"llldo li

I
-

-"

Capital - conserv'mdo a. C'lpil"l "XO'll"'!'" I' J 1" g'1l1l1 macIo. tao alIIlS com �,'"
• 'u. ....

�

�
lJ. b ull, lYl'� «(... (lua lIller eleul(l..n-

to que niio seja rigorosamente comunista. do povo brasileiro, fés os sew;

,', , N� "omeço, a legislação revolucionária determinou 'lul' em carla I estudos en1 Paris e chegou
"l",rta.llento, em Hucareste, " l'l'spectiTo locatário só tinha lIirl';to a. mesmo a <:ervir na Le";iío Es-

•
(Ocupar uma IInica peça, As peças re3tantcs fi(�aValU reser\':ulas :10,' co- ,,-, r

[';.-

,-I munlstas, O dl'signio claro !Iessa !'fu,,!'d'nc'. cl
trangelIa da Flanca, onde a-

I
-

'.. \> C 1._� era. Jlrovo�a.l :t DIU anca
,lo l�)ca::lrio" Muitos l"cat.:trius, ,'"lU efeito, SI' muda1'3:m, A!;Llr.t, a i;'. prendeu certamente os pri
���lCâO e nl:us vasta.: (IUer-Se :l transferen.cia <la nl!liUl'ia da lHtplllaçlo� meiros ructilne ..1tos do ni�lr�p-

I llansferl!llCla ('omo? A provincia não t 'I' , ,

I ,,' ; : _
Oll, a flJamenm ]lara tantas JO (las annas, ante3 de se (�-

�l1al .. ça:, _

que la n.:LO elleontr�lln. alc!it disso. meio Oe- vida. lteduzid"h .... . .

�

:I ('olltlIC:l.O de párias. a"aharãe, no, camnos d' (',n' + _

'J

I
tabelecer denrutJvc'll1enle na

, ",.!.' �. cell .. raçao ou elnprp-
':adDs ern lrab:tlhos insa!uUTPs ll�Ua us quais () J�o\�€'rn(} l"l'ocul'a nl1o ... ! Prdc-"sti 11,,-7., para par:icip�:q" :1�1

dé-(Jt�r:l e�cra\'a .. Enl {jU[1}tIUer tlestas circunst:incias, serão criaturas à 11.'undacHo do país que as n1a�s
espcla da morte - pena I(1Ie lhe;, i, indiretamente "plicar!a pelo crime' . -

arellas de lerem vivido :mles do "�,I "nt' " I antigas
tradlçoes da sua gen-

...

. • \ e o (10 C01l111nlsnlO e- de: ao Comunl�.
nlO fUlO h!lVcre.Ul e-!nprestado sua adesão.

.

tt.' designava: con10 SC"U.

Por uutro lado, o governo está prendendo e depor1'lud,' os judeu.
I

(IUal f?ZhllU os a!c:l'lães (!tlauflo a Ah'-nlanha era d(t}nillat�a �)�10' nazislllo: � O Br'asil já estabeleceu, lH�

.

E;:otps fa10s nau ilesnnl'i1!tl UUiCll.lnente a ROlUcnia I pouco, ti sua prirneira lniss&o
s15tenla politico dn ('OlnUlli�lno' '.

,]JOrClll todo o. r •

insll'mllenl " , .,,'.' (�ue se apresenta assnIl ao mundo con", ,chploll1abca eli'! Israel, tendo
.

O ll:.alS (ru� td;. \1 ..11<1. q�t.adura) P01'(!Ue- ue luna guel'l':l intorna' .... _" 4� "

•

•l tudo quanto exprimc' a ,'h'ir'" "O ] _

' n,clndado pa1.1 1.1, o 111InISÍJO
• •

•
1.tctt;�l {O� povos. a. tudo quantu :::e-presfI'n- . ,� I1.. os dlreltos do homeln, ih· "uc' a ltllSsÍa e sellS ""te'l'" 1

_ _ .Jose Faormo. Com a chegada
• �d ltoçS, ... lR l'HH1CO.

"

«('8nclui Jla 23., ,'>'tg, J?rr,l 'o: do ministro israelita, segundil- ,

--------_,_-

, Fraqueza em geral
VINHO CREOSO'l'AnO

SILVEIRA

,.(ombafa ..

,-ReumafismG
Enquanto Dorme

negra que aflorava à terra e que, segundo a

história, roi largamente utilizada no Egito.
Nessa época, as reservas do PETRÓLEO já

para solucioná-lo, isto porque os labol'atórios

petrolíferos, dentre os quais os da TEXACO,
empenharam-se em estudos e pesquisas que
lhes permitir�m apresentar pl'odutos de alta

qualidade com propriedades detergentes edis

persantes tais como HAVOLINE CUSTOM

MADE, o melhor ól(�o para motor gue o

4iinheiro pode compra[',

.. T. sofre de dor.. !lJUdo OU
eennçlo dOlorosa naa costaa ou naa
e$PádUal. V. Preclsa eUmtnarOI ger
mes em seUl! rins. causadores dês.lI,
lofrfmentoJ.. Outros IIIntomas de de
lOl'deua DOI r1ns • no aparelho ur1-
nir10 alo: tu1na ucaua • arden�
"_quentes levantadu noturnas, do»
HlI nas perna., lúmbago. nervoSismo.
IDX4queeu. tonteiras. reumatWno.
J:)Wda da apetite e de enerila. in
belo clõs tarnozeloll, etc. (YII••
iljuda • ellIn1nar 4ltes transtOrnol,
removendo lUa causa, Começa a aiU'
em tA horas • acaba com OB trans.
tamos rapidamente. Pega ClII.. em
qualquer :tarmáela IIOb nossa garan-o
tia d& que o iWv1ará. Expenmente..iII
•� -o ••••ntir" melbor q
pouco telnpo. Nossa garantia .. lula
l:na101' proteçlo.

,

It.XII.Ir�.
0;, CISTITES, JlIEUTES II UIlCIMIA ,.3'

:::

Aug'usto Frederico Schmidt

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Soneto Da
.

fidelidade'
.

"1 Ii--._·-,--- I
dos marsupiais e é um dos t i-

De tud�: ao meu 'amor serei atento
I.

; pos mais interessantes da estra-

Antes, � com tal zelo, e sempre.• e tanto t nha fauna australiana "uma

Que mCSIUO em face do maior encanto : vez capturado, domestica-se
Dele se encante mais meu pensamento,

.' "",�;_ ! com extrema rucíüdade. tornan-
2:-.1 .---�=. I' , I possuem raiz,' crescem cont.i- O vomuato consegue penetrar

Ql.iêrfr vivê-lo' em cada vão momento do-se um arrusro do hOlr..em.

E' em seu louvor hei de CSI1Ulhul' meu cl\uto ! principalmente das erian,�as,' nuurnentr-. I
nas plantações passando p�r baí-

I� dr meu risn e derramar meu pranto ! com as quaís se dá muito b;;1I1.
O vornbn.to é um gr-a.n d.e C01l3-

I
xo dns ('ercas. mns os prejuizos

,<tn seu }les:;!,!' ou seu contentamento. I n-utor-: c'ava na lel'I'a U�l hUI'U- t que cuusa [lOS faz"ndeiros

I
Sob o ponto de vista cto seu '

.

co. do qunl segue um corredor são muito gí'Q"udes, pois 3.

.

aspecto exterior. PotlC' ser C01,',

I
!

i parado ao texugo europeu ou
flue chega n t rtní.a metros ue I caça

f fa(:iL Rfi.ramcnle se

I t 1 -1 &, '1" coniprlmento. IYfBs o vornnato , ta um vombuto. nfLd só por'que
ao cas or (O (_.::J-ua( a., 'T l'111 Ü ,

.

't
.

d g'oflla muito do ar livre' por is- I nâo ,: muito pr-ejud lea.l. corno

'ii:n"IWSS:1 me di1.ér do amor (que tive): t comprnnen o maximo e 1 me-
.

'! .

(-l;tle' não !a�ja. Imnrta], posto que é chama � iro e os exernplat-es de- peso
SO, cuvu sempre sua toca ao Ia- J ainda porque

-iS .. •

f- ít t d r do d,:� arvores. a f'hn de nnrovot i valor, nem sua
I mas 'tu!!> seja m fUI, o snquan o ure.

I malcr até agora cncoht rados.

I. .'

VINICIUS DE MORAES llnão. ult:upassa1'3m 40 quilos,
'
__ �_ __Jj ![:_�_____ Seu pêlo é grosso e as cores

ANIVERSAYRIOS' do mês 1l.!11 curso, é o motivo da variam do amarelo até o negro;
'. ..

"

·

I
alegria que reína 110 lar do (lis-

mas, o tipo comum é <la côr
C..mpletou .. -ônt.em sua 18a. tinto casn.l Af'unso-Claudtna Reu·

cinza.
pl'ima.vél·'L r. genti� senhorinha

I
ter.

I 'I
I f::RANDE CONSTRUTOr< AS ZNCrCLOPEDIAS

:víeralda Schneider, or-nnrnento 'I'arnbern o lar uo SI'. "' >1.I'COh

I
J -,

da sociedade- local" residente Stiller e SI':1. Venilia StU1<ll', Uma das caract�risticn" do aqueles enormes e doutíssimos muther famosa pela falta de to-

"o balrro do Garcia.
.

i acha-se enriquecido de um ga-l vornbato é a ausencia da cauda, volumes que nos ensinam o 'lU" Elspan-
'rranscorrnu ôntem o n.nlver- I lnrrt.e menino, cujo advento q,;; o que o diferencia do texur.c ,.

\ significa "Papaver H.hocas" is. to de todos os amigos; mas um

sárío nataltcto de jovem Lui.'" I \,E'I'SifiACOyt!ISdAiUOOOdSO
eor-r-ent.e mes 'llo castor, dos qun ís

':
� • se api O:�,- i 1'0 é. o nome da f'arn itfa das deles tomou coragem e pel'gl,ln'

I('.!andl�.Il"\':SkY. residente nesta Cl' �.' I
,

c I'
-

I papoulas,
e se esquecem de en tou ao conhecido psicanálista

Comemora hoje. a paJ'sagem

I
Realizar-se·ii amanhã, na I .. ! "lnar-no,; qn!' coisa é um cOjlo. como se decidira a tal casamen-

de mais um ano de ....ida, o SI'. Igr€'ja Evangelista de rtoupaVf,! S.ALSICHAS r ILUSAO de ótiCfi: . tCi.'� 'q;

Oo.waldo Clalldíno dos Slll1tos,

I
Seca, a cerimônia de batismo llr, II e.-,,-' - 0'1. ".u' S".I' benl que nl','n'l,�,,... n:l t·l�Ün. p8.l·ece-aHl quo: .,- 1 1.. 1

rp.sidente em Barrn do Tl'ombU- galante menino Deodato C. Sil- I ,

do veira. filhinho querido do dl,3- l te m:o ils porções S9.\) hem 111'" nJlllher não é honita. não é �ica.

A meRma data assinal'1. o I tinto �afla� Viva-Aldy-Agnes SD· i flOr"", do que as do ano pas!i2.do! é capenga e não tem um pingo

rran,1CUl'SO de ma.ls um natalicio f veira. Serão padrinhos para G --- Efeito de nt'OPOl'ÇÕ"s. Re- de inteligencia. Mas meu amigo,
da sr. Crisedale Rnfmann.

)'('Si-/
ato os >'>1'8. Pedro Salomão. Eri.' nh(J�. O restaurante é qu" nu- tem tanto complexos!

.:tente em Tromhudo C'f'ntr"l. co Meyer e Ruo('ns SilVéira e :
".

.

d � 1
. , i mentou

Festejará, . ámanhã, o trans- as ;ll'HS. Fl'ida " 01'1an a ,'i v(,r·
;

cUrSO de sua efemérid.-, natali-I
ra. . 1_Ti\1 CHSO (lu!'. em base de eál-

�i�tt�s:x�:�s�t��� '��I\�;�.a _�:;��: ! O Preceito do Dia -' ! �;�os;::'� m�:O�::�li::de:u;l"��� IHistoria deNoite e rcoi'id"n;·,· nesta r,j,hd". I REFEIÇõES SEM RORARIO
parto qUíntuplo. veriticou-se PI"

h'Quando não inter"êm fatores
. �

ele orrpNC)I\� '\D(')C'! !
,t Laposte, Indiana, onde uma

1
. .

�'>. _ 2> : r estranhos, as funções clo orga·
.

I nismo realizam-se com regula.ri· ;,
. viuva que havia pel'dido o ffi'll'j- ......,

. �el'á pl,>did� .em _c�samento: o.ade. Por isso é que, por ro�em- t .
rio há sei,; anos ,Titim:ulo por

UM' INDIVTDUO el1t�a prt'o- - Tambem (·u fui u'azid:'l.
hÇ>Je, pe�(l Jovem ,Juse Carlos p10. sentimos fome e sono em I '. j cupado numa casa em cujo pOl'- la cegonha.

1 1· d f
. .

.,. )
l'lil 1:110 (' l'PCtmtemente rOJ'na- I

ta-o hav'l'a \1111 enorme c?.Jeuz;B,.çoÇlhvell, (C< lCa o cunClonarlO determinadas horas do dia. .'\ (,
d:t

..Fabrica de Gazez Th-_[edicina13 falta do hOl'ario nas refei.:;ôps I . l'a a casar-se. perdeu t.ambl1T<l "Cuidado com o cachoI'l'o"!

"Crewm,er S..A.", ao. g·enti.l s.enho- é uma das causas de. m:,l.1-e3tal' .

fulminado pOI' um raio: o S!lg,li1' Avançava a passos lentos t�!n,,-

rinha Hilda Miranda. filha dile- geral ,� de ,,:iria;; pertubaçõe:o. do nlHrido. Unica díferenr::J rosa. De repente vê surgir de

ta.·.da. S�', Ecliziurio e Sl':l.. Aurora digestivas, C01110 falta de apeti- uma pOl'ta um' cãozinho micro",·
. entre as duas mortes: o Pl'imei-l ..

. querido;j\Iil�anda�. te,pêso no \::stonlago e 01ltra�. .;;:. ' COplCO.

(U'AME'RIOe" EvitL� a má -digestão e a índis- C' : 1'0 marido estava no ('alupo e Sf"! _ 1\138 eonlO: __ <iiz - .• te ;;0
trazido por -ela..

.� ,_
..

_

.l: posição geral. faz,>ndo rE'feiçõesi
-

. Mostarda .... " , pl'oteg'ia da chuva. sob lima in'- ! (lona da casa -- um cadaz tão, O menino inclinou a cabeça
. Q�Orl'�u.• ôl,ltem,. no civil I} re- :I horas certa,; I VOl'e; o segundo marido estava I assusV'c!or para um cão ELO pe com expressão de desprezQ e es

��:�� r:,:�l�:ian����;�o���! "SInAL Di\ ht.l C.L i pescando nas mU!'gens de um j queno� qu,' quel'�"

1- �;'�n���' Cl',-",!, ".) ('�.:lel'�: "Das troa

a ge�tii senhó�inha. WijnVl. Ce- A K 'J UU·\ .,
9410 11'i0t_:'".,.'[ I , __

''

responcl'f' o

-

(;�;10 ._. todos'"o !!en,ções não. houve. na min'IJa
z�ria Nunes, prend.ada filha do POR BAGA S'\<VAMI l\ célebre especialista em

'

pis:.wam .. , I família, nascimentos naturais".

e� Joaquiw-Cez:j.ria Nunes. 13 de ABRIL
'BODAS DE OURO Lua lY1ercurio e Venus 1'a-

� Feste�ou ô�t;m (} b:àllSCUl'SO tio
I <liam 'magicOs el'i'mentos de �,ol'

,,0.0 amversarlO de casamento,
t t.e em tudo! Em artes, Jelt'as,

\) ylln,tlH�so casa1 ,Vi1helm-Ana r di,,-ersões, amores, amizades,

I?ifchff, res-péctivamente com projetos de casamento, comuni-
75 'e {J8 haos de jdade O sr. ('ações, viagens, passeios, etc.
Wilhein,'" que reside no BrasH OS NASCIDOS NESTA DATA
desde 1.924 e é chefe da Secção
'1'ipografica da Grafica Catari

nens€-, ofer'eceu, em comemora·

çãQ ao significativo aconteci,

menta, uma festinha intima. a

qual compareceram. alem dos

parentes, inunlel·a�1 pesHoas de

!juas relações.
Associando-se m: demonstra·

f!')(';l de apreço e simpat.ia de

'1ue foi alvo fi venct':J.lHlo

ea,,"I'1"A Naçií.o Soei::;)" tleseja-lhr
u:::n porvir 1l1Uit o ft··1iz. I

Nascimenlo� 1

E asshu, quan<lô úútis tarde me l)l'OCUl'C
quem sabe li. marte, angústia de quem vive
fliíllm sabe :.),_ �(>li.dão, fim de quem ama

- Possuem notaval intuição,
.

especialmente durante os sonbos.
São orientados para a sabedo
ria e o ocultismo; gozam vidn

confortave!.
POR HAGA SWAMI

Lua, Sol, Saturno assegumm
exito em tudo! Em viage.ns,
mares, tsrras, cartorios. ag'l'i-
cultura, negocios do ,gÇlvel'UO,
promoções.
OS NASCIDOS NESTA DATA

Aeha-,:e engaln.mcdo d",.,dé o

dia 7. de f1uênte mês, com <,

!lu:Jeimento de um robusto meni

no, o lar do Sl', Vnlentin F. Bo

nelli t' de sua digna esposa, "1"1.

- Podenl se elevar n� ma.�·lE
tratura e na politica controlan
do o genio.

�lJUl.\'fEfiálJ - JOINVILE
Viagell:J riip'di!s e seguras..

só no
.

:':'·.i[;lJ·ia 13f)llf·ll.-�. '

o [diz ntlw',;lo de tl1lW i.n.tl'- EXPHf'::-SSO I'l'AJARA
re�;;ante meninu, oeOl'l'ido di::! t' nUa 15 )'i[ov., 61 fJ, 'reI. 1455

CineBlumeuau
II o J E, D�MINGO, EM lVE�T[!'lWJi l\:7S f4}UORAS;
MACDONALD CAREY e GAIL RUSSELL; em

'F U G I T I V O DE' S A.N TA. 1\'1 A R T A"
Cmn})Ietam o programa, o Desenhó "BEBi.; ESPINAF:n.ADO"
com o Marill11eil'o POPEYE, a comédia "CUIADA DO BARU
.LHO" e :t eontilluaeáo !lo seriadn "O ENIGMA 1)A8 TORRES"
Pl'eços de costume:,

. _, _

üOJI�, DOl\UNGO, A'S' 16,30 e 20 URS. c'AMANHA, ás :W hs.
GARY COOPERo o astro cl�is l11llliidões: JANE WYATT.
WAYNE MORRIS e "VALTER BRENNANN. no grandioso
drama da WARNER BROS.

j parte em Tecnicolor I

GARY COOPER em 5U� melhor lleHcúl:;! -'l marinbll \}<trte
america.na cm. lodo I) seu brilhante llQdeno. e (I cinema escre

vendo outra p:igina insuperável! ...
"IlORIZONTE EM CHAMAS" - Colossal! A�te um "HORI

ZONTE EM CHAl\IAS", Sllrgill un� �ml}l' malS ardente que
um vulcão! Comnleta.n� !) p�Qg'raIl1a., jprm�is e coml)lemellto�.
Os ingressos numêrádos' para Domingo as 20 horas estarao

a venda a lJartir de sábado, ás 19 horas.
AMANHA - Segunda-Feira de Páscoa, às 16,30 horas:

CLAUDETTE COLBERT, FRED MACMURRAY. MAR.JORJE
T\'[AIN e PERCY BILBRIDE, \ '.

{(O OVO E ·EU»
ÃC;HíillL tli'ie

...�sfíS complement.os., - Preç.o� de c�stlul'le,

�
,� ..

i
1
;

O vombato Já r ra
; {'.:nl](,�i:1o

I pelos 2"'OtOgos·. antes "L�e "er \'j".

to lU_11 exemplar vivo. Pelos

I ossçe encontrados em escava.çõ.es,·
I .. . .'

los cientistas havlarii recon�,�it.ui ..

do o tipo desse cui-íoso animal.

-Afinal, -no litoral e .no sudeste

tia Austrulla, foi cnco .t.rado, T1']

··1 igo .08S··· Crianças \
........_.-._---

' '- "

J'ERTh:.-:n·: A' F:oi'VrIl.!·\' nos MAltSl.'P!-'HS E E' 'FAÓJ MFN'l'é DO
;\1ESTI::t<V�l. - POlll; SER COMPARADO AO 'rEXUGO IH1ROl'f:1J ou
Aü C,\STO!t iHk CA!'\AU·'I.' - GIt/l.�1)1j: CONS·lRI.ITQR, NAU L\USA

-- n,\.-.;os ,\'8 ,'LI\"i'l' \('ôBS

'manifestar sua

rcgião mon ta.nhosa : do pais. o,
vombato. Pertence ü fa.milia

ma ].tela. df!.'ntição. Disbtugue-ae ] tar a sombra. Alimenta-Sê

d03 m:l.1·supiai" por possuir ape-, prerereucta de ervas. de casca

nas um par de dentes inc ls ivus i de a rvor-es e raizes de arbustos»,

110 maxila!' supartor- e no ínre- As vezes come também cogume-

rior. Os demais dentes não los.

1A
psi.chnálise

velocidade por todos os

tos da casa, O vambato

classificação cientifica

batml hirsutos,

HUMOR
UM menino teve como t.arefa

escolar ]lara casa descrever a

familia .

informações, o

. sua.

- E tu?

menino dirige-se à mãe;

Mamãe, de onde veio a vo-

Foi trazida pela
meu filho.

-.. E 'eu? - insi"te (J i�al'ot&.
implacavel.
- Sempre a

Tudo melhor
/i'

no NORTE. DO PARANA ....
,

e

i
boas· estradas!

"

graças as

V
A

S b' 2'oce a Ia .... ,��. �
fu,.':"':.�� .��.,�'" �...��",--

�.... �;��� ;o .. ",�

�� ",.; .\,�
......."..... ...,.�\.�,��

.....;..;....�- .. ,���:"��,� Data de pouco tempo a colo--
.... '""�""'. nízação das férteis terras do

Norte do Paraná. E no entanto. já é uma das
�onaa mais adiantadas do paí�. Mais de 3.000 quilO-

metros de excelentes estrEMas de rodagem de
nossa construção - eis uma das razões da prosperidade

4essa região privilegiada pela Natureza. São estradjls
construidas para permitir o rápido escoamento da

enorme produção dos cafezáis, hortas, pomares e criaçõe. da.
milhares de propriedades agrícolas situadas em

tOrno das florescentes cidades de Londrina e Marlngá.
Transporte fácil para o fruto de seu tra.balho �

Uma garantia para a tranquilidade do lavrador norté.paranaen.se.

"""

qu. c. terra. do Nort. do 1'0'

ronó IÕO o. liltlmo. •..conh1lclda.

m.nt.. I'r6prlo. poro .. cultivo' d ..

co"?

••• que no �ort. do Paraná .. II

pi. d. co" �h.lIl1ll1 o ",reduzIr,

nomo sofra, mal. de 100 .acal. d.

café .111 caco?

Vi conhecer Mmuli ...

UI • .anda huscar li famllJa

Via. d. comunfcaçQo: ESTRADAS DE RODAGEM.;.. fERROVIÁRIA DA
R. V .. P. S. C. 6} LINHAS Aí:REAS DA AEROVIAS, REJ\L E VASP.

VENDAS A. PRESTA.ÇOES EM PEQUENOS E' GRANDES LOTES

cla. "ELHDR.MErnOS NORTE DO PIRIHá
ANTERIORMENTE: elA. DE TERRAS NORTE DO P.ARANÂ

A MAJOR EMPRÊSA COLONIZADORA DA AMÉRICA DO SUL

5êde� Sôo PaU\�o� Rua Sôo Bento, 329 - 8.° ando
Centro de Administração e Agência Princiool� Londrina R. V. P. S. C. Paremo

Informacões' com 00 esr:ritórios ile Sãf) P�ulo, Londrina e
� -. � . \.

1\1aringá, onde está centralimtla a Seção de Vendas (Ie Terríl� da Companhia
'J'ltulvB leglr,tradoG sob n,· 1%· de IIc(rrdu com o ,jecr..to :l.(Yi!1 dt! 15 (I" Sf>lf'fnoJ" <::.; 19:,8

RUA 15 DE NOVEMBRO, ND• 588 a 596
----'- BLUMENAU --=�-

'.ri O ) E - DOl\'lINGO, EM. MATlNE�E A'S 14 HORAS

I ]1:LES ... :OS INCONFUNDIyEIS! ABB9TT !! COSTEI4LO!

UNa legião EstrangeiraH
com PATRICIA MEDINA - WALTER SLEZAli - DO
GLAS DUMBRILLE e 1.000,000 de árabes, AVEN,UR

.

ROMÁNCE! AÇAO- COMEDIA! MISTERIOS! EIS OS·
GREDIENTES DESTA ESPE'fACULAR COMEDIA QlJ,E
MENTARA' EM MUITO AS ALGRIAS DE ALELUIA E"
COA! ABBOTT E COSTELLO NA LEGIAO ESTRAN.q •

E' ESPETACULAR. Acamp. Compl. NacÍanaL I<'ox' Jarna
"Modelos para pt;ogresso", short da Fax - "bonca
11OS", desenho colorido - "CHAPEUZINHO VER
qesenho colorido, DQIVHNGO A's 14 hrs. Mais I} sensac
início do super seriado "BANDIDOS DO l\'IAR" - eó
'!'7\.njos da Cara SuJa"!. Preços de costume. _.'

II O J E - DOMINGO - A'S 16,30 li: 2IJ HORAs - Há
SUSf�N HAYWARD - DANA ANDREWS. NA SUPEiCMXTMA PRODUÇÃO DE SAMUFT� GOLDWYN: , .•

l

I
I
I
I
I
I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

�;��t\:���:��;��:'�j� Conselhos ele Bel,eZQ, I�iil;'�:��i?�tr��{l{ IIIÇ-'�1 (Jmw&idarJ&�
significa, nada mais. nada i11�. . ,CIO utí Issímo quanc: O be Je )�� � jJorS/NHA e4..0YSRO �
nos, do que pelar. descascar. se mostra por demaís turbu- / L. "-.,;,_._.:.':...'� ......;....__"- ,,....__...,,_.....,...,,..._,,___..-..,.

Essa substltuicào efetua-se Dr. Píres lento. ,Essa valiosa estrategic I provar o substancioso
com líquidos ou pomadas e�- [u!r;:ico a vaselina, lanolina, reucâo da epiderme em face todo rosto, e111- é o aparecimentO.de uma ou- pode ser apltcada em illúnw-l e_ cuanto mais você forç:?t,! co barr'Igui-
peclaís e que contem na sua ou. então, a diaderrn ina. I da preparação a empregar. Co- outras só é tra nova. E' evidente que com ras 'circunstâncias da vida da mais obstinado ele se mostra i nha.
�omposição .. corpos qu im icos Antes da apltcacâo do ..

pe-!'
mo é facil imaginar, . podem possivel efetuar o "peel íng" este processo, muitos peque-I criança, : em sua 'recusa. Essa é a oca- I As vantagens de tal síste

como o ácido sal ic il ico, n.-: eí ing ' é necessário um estu- haver fenómenos '. ínflamató- parceladamente, em, vista da nos defeitos da pele como

as!
A mente do bebê nessa ten- 'I síão de pôr em prática a psi-I ma sõbre o método do cons-

sorcína, et.«.
: do da qualidade da pele ou r ios maiores .do que sensibilidade 'toda especial da I sardas e os cravos tarnbern de- ra idad:, é incapaz �e se fiXai' cOlogia do contra-�bjeti\ro: _ . tante "não! não!" você poderá

Regeu gerai as pomadas S;lC ! melhor. convem. fazer um mente necessários. . pele �ue possam: apr:.sentar. saparecem.
, , ,em ma IS de ,um o�]eto de

��-I" um, brinquedinho favorito ou 1 comprová-las .sem demora, O
mais usadas preferindo-se co-

I
teste num pequeno ponlu �I- Há pessoas: ainda. que su- AP?s sete .a oito dias toda A pomada a.ser lltIhz�du e j da vez. Se e a Iata d: aveia .nna coisa qualquer que você I abuso da, negativa desperta,

mo veículo para o respectivo I rim ele que se possa \'('1' portam aplicação e o resultado passada no rosto por mero- de que o absorve, ela e somente. agitará diante do seu restinho, uma reação cojrtrár.ia em to-
.------,.-'---'---'-----,.--"- um pincel tal e qual se estí- ela é importante.,. até que para o distrair, Através de

I
dos nós - e de maneira tan-

vesse pintando uma parede. A você lhe acena com urna cai: uma coordenação habilidosa, I to mais pronunciada no bebê'
hora conveniente da aplica- xa de papelão vazia, com um conseguirá fazê-lo de- I que é incapaz de compreen
ção é a noite, antes de deitar. punhado de arroz dentro. glutir colherada após cOlhera-I' d.er porque não Ih: é per:niNos primeiros dias sente- chacoalhando-a defronte dos da de aveia enquanto ele con- tido puxar o cordão da lãm
se um pequeno ardor e a Pê-I olhos para lhe chamar a :}- templa boquiaberto o brinque- ! pada ou pôr as mãozinhas na

le fica muito sensível, mesmo! tenção. dinho, Como é evidente, êsse i chapa do fogão.
no tocar, Algumas partes in- truque não pode ser usado in-I' Naturalmente, as mãozi-
flarnam mais do que outras i Nove vezes em dez - co- definídamente, mas você' fica� r nhas do bebê devem, estar
até que tudo volta á norma- 'mo ele quer sempre aquilo rá encantada com o número I sempre tão Iimpas, quanto
lidade com'. um pouco mal>' c1p ; que não tem - o bebê estou- de .dificuldades que pode COI1-

i
possível. Quando ele tiver to-

uma semana, quando se ob- 1 derá as mãozinhas para a cai- tornar por êsse me io. r cada em alguma coisa suja,
) serva, então, o despregamen- l xa de papelão, esquecendo-se ; Iave-us imediatamente, Para
to ou melhor, o descascarnen- : completamente da lata de a- Outra ocasião em que a í tal fim, tenha sempre à mão
to completo da pele velha.

1
veia, A mesma técnica pode mesma estrategía surte gran- lo ;';;:,1.1 pedaço de sabonete es

; ser aplícada no caso do be- de efeito é na hora de trocar ; pedal de bebês, de modo a
, .

NOTA: Os nossos leitores pn- ; bê que se recusa a tomar um as fraldfl". Obrigar o bebê:õl não precisar a todo momento

I derão solicitar qualquer; determinado al imento, mas parar quieto é tarda pràt ica-
'

estar' correndo para o seu
conselho sobre o tratamento; de maneira ligeiramente difc- mente impossível. Entretanto,

f quarto ou banheiro.
da pele e cabelo ao médico-: rente, sendo necessária algu- jJa�ta acenar-lhe com um I Com essas poucas e simples
especialista Dr. Pires, á Rua: ma habilidade para aproveitar brmquedo qualquer - qu= : precauções, você verá que é
México, .. :}l - Rio de .Ianeí-

'

a ocasião exata.
'

pode ser uma _<:oisa tão sim- ) perleitamente seguro deixar o

ro, bastando enviar o pl'esen-' Por exemplo, esta manhã o p1es como uma lata de talco pimpolho movlmentar-se á
te artigo deste jornal e o en- problema é fazê-lo tomar o

I
de bebê (bem fechada) � e I vontade peh{ casa - e rnuí-

!
dereeo completo para a res- seu pratinho de aveia. Abso- você conseguirá mantê-ln I to mais agradável para am-

posia. lutamente nada o induz a quieto o tempo suficiente pa- !
bos'

I Que tal o seu --;;gimen���l
. '........ i.na sensação de fome.

nha amiga? Tem seguido as

r-j
<, -,

.

! Uma vida ativa, ao ar li-

I instruções que temos dado'! ,-"=.:"-. I vre, exercícios físicos, a mar-

Faço votos que tenha compre-I "cha, são coadjuvantes exce-
I endido tudo bem e que j:í t.�- 1 lentes para n�anter a forma, o

j nha perdido alguns "quí l i- I vigor e a mocidade. HigieneI
nhos", mesmo porque esta I REGiNA MORAES

J mental. pensamentos sadios,
nossa conversa já está SIÇ es- !----- Nulricionista-chefe (alegres, atitude otimista ao"""J.
tendendo' demasiado e outros f' 1 I "t d'i' ld d

-

. ranja, lima, grupe-fruit, seas, fraqueza geral. e a um, enrren a r' as 1 lCU a es, sao

assuntos reclamam :ll'gente: mão. tomate, etc.) para a lj depauperamento do orga-l outros tantos. fatores que tor-
mente sua vez de virem a! quota diária de vitamina C. nismo. Atualmente, as quan= ] nam a pessoa sempre jovem e'
baila.

I As outras frutas. também. de- tídadcs de alimentos são bem

I' agradável: �as 'Para você. terLEITE E LATtCINIOS -.

verão estar sempre presentes mais liberais. dependendo essa aparencla e esses atrlbn-
Não deixe de tomar o seu C3- ' ,

quer como i:iobremesa, qt.Wl' mai.s, como disse de inlcio, da

tfé com leite de manhã COln

I t
'

I
.

d f'
,

fazendo parte da refeiçãc. sua qualidade, Portanto, mi- os, 11:1n la �ml.,a, seu l�lCO
receio de engordar. O que vo- I c'evera talnbeln e tar' em fo'Para terminar, vejamos ou- ! nha amiga. deIXO a seu crité-, t S 1-

cê deverá fazer é substitt:ir o

I'
,
m 1 C! • <A.,

'11'0 �specto, do reg,imen de rê- rio escolher ,e saber d?sal' a, ,c.' .....el, DO,r, eXPl"en�ncla pro.-açúcar por sacarina e usar -

_ I pua que f Zêr eglmen paraduçao. Ate agora falamos qua- I quantidade, Para voce saber ' a.
.

-

.•leite desnatado' Corri essa:-: d d f-
.

'

,. ".
se que exclusivam'2nte sob o 'I quando deve deixar a mesa, I ema",recer, eXlge gran e 'o�'-

n:eclldas o valor calorl�o ...Ica-
ponto de vista qualitativo. lembre-se do yeJho principio I ça de vontade e perseverança.

ra grandemente redUZido c I Ch 1 _'.' 1 .

I'
. �,t S' lt d 1

• '. . egou a 10ra ue la arn1<'s que dlZ: Se111pre terrrllnar a I "Uas o 1 esu a os va eU1, e
voce contmuara bem ahmen- J .' .,' . _ , I,., ,

. ,"
_

'
sob o ponto de vista qual1l!' refelçao. tendo mnda pequp-: nos senLlmOg realmente com-

tad�. �s q:lelJo�, t�m�e�., �� I tativo. que também deve ,;;e1.'
I I, pensados ao percebermos o

verao ceI' lI1c1mdos �e_ \ ez Ln I levado em consideração. Já [I - II olhar de encantamento de
quando na �ua. refelçao,._ a.pe� I se foi o tempo em que a p'�s· BLUl,�����_��ORITIBA I nos;;.a mariclQ, a admiração das
sal' ,�10 seu �eglmen. Voce p� ',soa quase n10ri'ia de forrle End. Teleg,: "LHI0USINES" 1 amigas, e a exclamac;ão ex-

�ler:l me, obJ�tar: mas o quel- submetendo-se a um Jejum AGENCIA BLUMENAV, .I pontânea e sincera de nossos
JO e miuto l'lCO em gorduras. I quase eompleto. e sofrendo a:'i

Uu" 15 de Novembro N.!} 31:: r filhi.r>hos, quando dizenl:
De fato mas considerando (J I ..

'd
FONE, 1002 , .

M
.: •

t'.

.

,consequencIas conl0 oores ?

I
", amae. como voce es fi

seu valor em ácido� amiml" I " 'I
PRE{'O Cr5. 155,00

...

'

�,. ,. cabeça. tonturas, enJoas. nan· I ;\GENCIA CURITIBA bomta!
dos, vemos que o queIJO e In-

dispensável. O que ,J.'ocê deve

evitar definitivamente são os

cremes de leite de chantily. _
'cuja proporção de gordura ii

alia, atingindo' a 45 por cento,

VERDURAS E FRUTAS:- MODELO DE NADEJE

! Mangas ,-- Põe-se 6 p. (1 tt·aba. Capuz - Traba.lham-se 42 p.

t 'Material: 200 !!T. de lã rosa lba-,,(' em p. jel'se\.'. aum,entan' I em J'erse" até medir' 40 Cl,'l. deDizer que elas são alimen os L'! I J

ln I ricos de vitaminas e sais rrd- .5 fi?:,,: .15 ;;1:5. de lã. fit!:', aZ',ll (, I elo-se em todas as caro do l1le;(, : comprimento. Arremata-se, Le-

O
. � .l.. \lln pouco d� iii bl'ancE: fina; e 1 p. no principio e fim de CH- vantan'l-se sobre urna das car.. ,l1crms, sena repeLIr uma

,

; cousa que você ja �ev� estar agulhas n.o 2; 2 botões COl' de i ...

,i callsad;J d� sabei'. nao e rnes- 1'6::;a.

I /I <no? lHas talvez o que você Pontos empregados: Jer�('y, i // "-r,ueos e 01ullo pralicos conselhos, dados por especialisla� l ��o;'(��':l.qc�: ��i�;r:�t��;;c���::� àlusgo e ��cuçÃo
_ _.J:;}�.ir];/;;)

Voc", ie�,� li; ii.::,,�.:.a,:,l,c�,�,:,,�,��a ,;o:,������ �;��!!prl�';':��;;�'�'�:' ,�����J.!��I�";��� su,,���aç3Ili��:�:�;::7.�;::r,����-;i� :';:::�E'�"::�':�;5,�,:,"�::�, \; r1.�·.... _ \
im'a. Com toda _.- --

h l'
, // fI )'11

I

i Ouu·" ,·('IlIho !l111ito freq\i('!·L'. c peS51)a que narrou este sonho ',PS, E o l'�so em que, no son o, ,lorias do que e as proprws jel'sey, deixando-se 5 p, musgo
r " .f �ive Uln sonho i;;ti�d, GU nluito

� fi Séll;-:�]Cj10 li=: cair nutl1 \��rtice .• l:specialistas. fôra convidada a nl0S a sensa{�Jo de nos encontrar
íornecenl. Desse modo, nlesmo para a borda. NH 1�!. n ear. so� j �- rJ)��, /

I ./ ,i: ;-':'-1'l,ttrecidü� ao lneuos. cnnl os � :h' ;;�JeaÔél de unl décinl!.J �llH:far. passar :\5 f&ri:'ls ('otn Lllna fUlni- nus ou não conlplelnenteoJ vestidos? ;J'/'f /;".:, / j' " 't' I")I li� ami,,-u. Tínha \'onlade de 11', I Dllrnnte uma festa ou em pj'ma nos alimentando, das concor- }:Ire o avesso, trabalham-se 351 �,/; � ,...<;,.:t�_7', ,--que vãu d(_��(,l';_!."jS �i h�üxo. 'pp- ;:;�·r �xl'l.lphl..(1�leh� ':-:ünh3 �l._'r 1�· u ,,�

f,
..

/� ... ../

;"�11,,'I ""U' no Y .;>lO. Qua,,, s",,,pr,· ,. ma, te ...",! cer ;''',pGI'!mô1. ASs'�,l. rerei�"0 solene? E n:'io sabemos on- re,l1 para o nosso elnagreci- p, pelo direito 10 p .. avesso '5 11.
I .)i/f/;'/ J /,. .' 1 f

,:1 .ht 'uiuuhiL r,plcnliJran!1o ('OH! I (lc-snert!1r é Íl:�t':-clinto e a'l:";!Jslio:-:o qaer:,a e u�.) qlli:ri�L . .:..� pt l'da do de- nos escondel'?

jl1'lento, Daí fi razão por que a pr,lo direi! o, TrnlJalham-se R
I

"'��r;' ,y ,Jll 'í.. ; 'I (_eSftll"(;U aS jH'�'!�H_�i'i��:� d�:s tui-: E'",ü'� Qc_;pé(!i(� .o:1e �t)nho. trAZ tl.,l tl'€!H <'�Gn:;Utuia U lilulúgro de Hnl Para isso. há duas explicaçõ�-' d' t' !
�� : íl !; ! t"' :-

I
.

1
_S. maioria os l'egImens em por ca1' .. isto é, OB 35 p. e os 5 1', 1 .' . , . Isns ,:.l.s \ eze�..; tt-:'ii.:.u_d.. Hsas que (·-.:lado (le :. n s i (, ri 'l d c" !l1édf" esforco para UHl ohjetivo dcseiá-

I i\. prÍlneira é a de que n pessoaI, I I l/i' i:·.: ! f ,:::\I
t "'e1. base os veO'etais e frutas.

.

di1S pxtremidad.,,;; em mu,;g'o, . _ _li "'; '. ,_

se 11!lSSar:uu (�nl Sei! :nunclü i (h� ?erdCl' n autO·("0f1.trO.e e C.H:· \ que sonh�_ exausta com Ocl ,afazeres \
� <" b

� b-'-'"i:�;:""""":"�j .. i : � \. _

, ,;t" ,e ,.iltl�t;:jl) perír:ooa, l'm "On'l.,

I
da v;da, desejaria ,'oHm' a ínf,;n- l'Juanto a estas. nunda devera, conservando ° desenho. Traba-

t
t:,.':::::''Y'':'::'" f,. ! ! -.

interior, C-�!{it;:n;_�n dl�ti"T'il1a� ri� 1 ,--
'

-: "./. J

i 1 1 -.:...t__'--
I CP1'" c,r" ;oi n:>rl'ado ans ">5!,'" Ou elltúo, no ,onho, não con- eia " como então, andar nu, sem faltar tllna fruta cítrica na-Ilham-se 30 p. cm jel'sey, mano )

O. --:"'--'
I I ,

-
-�

eâ senll)rt� l�i:lti. iIlte�·r\);·ai.:iú. i ("i:di�r::l3 por lona I1ndhpr de lnn :..:e[.:uirilos lT�over-nos. SentilHo-nos I se envergonhar. conlO é óbvio.

I tendo-sf" 2 tira� de mnB"�O C-:)�11 f �'.�",1.,.,..,_...;,.,.,.','_"'_,�.'_�;',-_:_��-�.!,: i:,.,_:-�.�!.�.,:-.�:,:,_�,�.•=.�?�:J':=.:Etg.��1':l:-',x.,,#,.pairando l}jf-;_ sel� �tnL�H': "que : i:l al1l1�. TCúlia en3IHorar-se- de t'n· 111eJ":_�tllh:'�1� no. frÜO. quttl1do as pf; ..... 1
A segunda, a fie que está-se 0- j �.._ �.��.

_ . _ _�:::...���.:: 1t

siguifieado te!'ia iss,) que 50- 'hnl'lUll c�,sad., que na "(',,pera n1,S 'I:iO parecem demasiado PL",3- cultundo algo vergonhoso, com te- I (!spaqo de 10 p. jet'sey uma dD

l
uhei'r' I: a li�cif::at;:tnc q iia'�.

! spnhn pS1 i\'e�'a a ::-en ladn, na da�. i":·:·�te e:: �o. o :ionho tradi,lz tjlUOr de S� ,,"pr de:;coberto. : '1utra. enl toda a altura du
I

·",h ri<, t:"'1 110("1. u ,ks:eJo de perl11'ln;eeer em ';('- REPETICoES

I frente.. Quando o habalho mfê
. da cat'., até fazer 54 13. Conti- p musgo, 7 caro de p jersey, 6

Senl!)rC, se ir:-\.HSi(H·l.��\ eH] ver "i
' -

I h
!

I
. �

ternllHnr a pOSlcao e :'0 iYlestnO Os son os que se repetern, iglla�s dir 18 enI. faz-�c O en'v-ie2adv i nualH-se os aunlcntos, só dO�J ear. de p. nl.usgo e :ar1"'emata-se.tlitdeira auio-tHl·tar3.. Qn tndn à pesso,l (lUe C�II n:·t.J F

tenl�)(), o ten10r (te que e:o;tn sitIJ.n_ �onsecutivanlcnte. indicalTI, geral... I .

'I 'lO �.,:na que sonha, ti qt1<,dr' e ,',.

I
do l':J.glan, tomando junt0s <H :: t" Jadm;. até fical'em M. p. ,Tr&.ba. I

Faz-se uma tira de la p, mUsgo,

�.
�� D·H·av ...·rL't·2. 1,Oi·C·IJ. t�·;ltlí��:i;i.·

t._"nn:.:t.:d::'\ COlHO unl dt.�s:;.!o de vel
l'fio r�.ro\"oq:.1C UlTI tnconvE"nient� 1111cntc, <1 existen«:;i.a de unl problp-

,

leitu[' ou 'e"",. i 1', ,i .. U", ..

,.

I
ma importante que O sonhador, "la t ultimos j). da ("n. soment." "O ; lham-se pejo <1ü'eito 25 ca,'. de de ''la cm. de comprimento;>, pa-S(�. • .,_. -' ,-' • I - I .IH ,4irl i:! p{�s:;oa que t';-.,ti;, caind".

tI'quipe dt: "óp"ciai"'l::" ",'i ,\1.(,1<:,-
.\TRASO

"ida real, n50 conseguI? resoll.'e':. bre o direito. Quan(�o l'C'slur('J'(i : p. musgo e lG caro tle p. jf:t'<õC!y. ra O reverso da borda do capuz.
zuda, nos };·,ta';", Lí:lidu.,. E 'Ie a- Um jovem sonhara, cinco veze;>,

, _. 132 13., arl'ematam-sc, diminuiu-; Na '11. a ear. trabalham-se ;3 p.
'.

A,CABAMENTOcOl'd_) COIU :1 !)'l:l moei.:J. raciOll�'di- encontr�r-se ao la.do de detertninn-
,-

:lactO!'" dt)'Í'iCk pato,. c,,;:c\oc:uu ,; Q', ,·.e ( ..di:" ji' ou,'i",o,o <:011';;1' li Ferida;;, Espinhas, IUan-.... 1I da moça, mas quando ia abraçá,la,
- que Os cIsnes VIvem, geral-, do-se 8 p. 12j, 8 vpzesl. Faz-i;e I 'lÍmples, 415 p., tomanl:lo-os 2 por 1

suuhos t'lll ]:'(lllCa, l'ale:.:onr:c, ;t- "�,to,' r;<lll" lip" (I" sonho: \'ai:,;(, li (�has, Ulceras e Reumatis- II constatava que a bem-amada �e mente, de sl'tenta a cem a.nos.
I a outra parte igual. ! 2. 8 p. simples; restando 40 p,;

I

tribuil1dü-nL� Uill;, �atf�LTH"\.'t' I' �-, f ,,·i<:l·I·t.�· c !1t::rde-Sl: o treln, devido q mo. li transformara e!n velha nlege-ra.
•

- que o vestuário compHeto! Costas �_ Poe-se na ag'uIha 31
.

trabalnaln-se 8 car: enl 1.1, lnl�S-ct_ue fJüd{� li;-J) \.:'1' ;1 \"erctarlr"!!"",' ..1 COl�H:! ban::�l..,. r·�)tnn HIll at�·-I(.O il EI..JIXm DE NOGUl�IRA II Segundo o psicanalista. I} signifi-l
. .

f d 1 1
' de .uln hO.llem pesa três Vezes p. e trabalha-se as costa,., I'QUal

I
"'o An"'nluta <;a F 'ellH:lS etn t["{l{·a. (� b�\:;;t.'lntc .aCeitl.H·'�l. : nu l)l'ei'3rn ::1� h1"l f!S. tlIn �Il"".� ! f Gra.nrle DelJUrativo li cado era este: o jovenl era noivo U = � • #. -0..;\..'. az�s a ou-

Leia, pOI t::lilt'l. o qlh:' '-õ.d ;:1:J-:,i"'_1'
i

l�� 1 r..!fc.;
..

o �'..l unI �ong€�:inan1� :1-1° !I <lo sangue
-

H da lnú�;� COlll que sonhava, lHOS

I
nlalS do que O de unU"l lllUihel'. D frente; arrenlatarn-sc .1 vezes; I trtl

:Unl ('..;;:::te,:-; .;tlll�1.1.�. pr'l»' :!Pi..' ,) ;·._:tI.
!
to ri..:' 1l"._�nslto que HTlnhl}Jza,Hl (_j té"11in desposá-la e não cOllsegur:l _____. que os Pirinéus, situado.3·'

-----------,---�__-_'_ ;_. ..;..._,;_""",;___,;__ ,;.;,;__,;_�_.
J\utc;,,;. plJ.�·�nl que ll-üs e,""ql''''�' 1:1\.'�, ; ,.1xi.. t0111ar UHia, decis�Or

I entre tl Espanha e a França.�,convén{ di�"I�l' U."!.1<1 co: .... ,,: L:T"'11'!� '1 - I � --
.'

'����j;.�::�)�j��;;::;'�:�:':',.118iN���íND�;�t�i!�Êi[��j�]füNTrcinRjNrilí \ ����:���iii:::;�;��;j Itú num (,""'010 ,,.. !JC""'''''', (. ..'1"'<],,'- :.1 Fundado em 28 dfJ Fevereiro de J935 Endel'el'o Telc!n',• «INoo. �I ",dem eêrca de 40.000 uortuglie-'
}lO. nw": ;10 11l(_:-diIL'l.tcn,pIJ. !,,;.re.'.( 'rI I:� .." -:....

!'D�:
- -

f
IU,O e�tal' a!!Wlllll"lJ qu,ilq,!c'l' ',;1- i'� Capital integralizado .,. .. _ '" _ . . . Cr$ 2:2.50a,OOO,oO � ses, !
pÚl't'l!Wi<l a ,'0.;0 Do: r;:',1('IlIl', '1""'" i �� Fundo d::- reserva l!,:ga; e outI'RB reserva.s Cr$ 27.500.000,ÓO � �- qUi' os esquimós da GnY]ll" I
sonha tHn a ·,ell�l.l�i-;{J {:I: (:'-"-ir l;:i t �� ljudin. acreditanl que: o nlinél.'io
voando. D.i ltJil ::-a]tn. c 1.', -;'1' ,�;n j �� �1
pltmo ('ei/. l)�c", .. ;,." que te,,' " ,,,- : :� Total do não e:rigível _ ... Cre 50.000.000,00 I�

tia criolita. ahundant.e �aqueJa
c.'llldadt· de �-f" {�!L"i;.�iI· p:]ra t)f'!c::,; j 'fI� .. •• ..... "Í( � ilha e do (.pJ4� ,fi{" extra! alun,lpÍQ.

��l1lal�I:'��J::"',,,,":'::\�:l�:, ':;�;�{,i�',�,: i:4 AGENCIAS E ESCRITO'IUOS NA S PRINOlPAISPRAÇAS DO ESTADO .. I� nã� passa de ":�elo (Pt(' n:.<O ;;:'

quem (.,1;, 't'cn''',Inc'nle apai:'Oi1'l- ,.: DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JA1'IiTEffiO E OURITm_4. �� fllnd<õ".

,lo. I ;i Taxas de Dr pósitos H· -- qUi' � vi6",,'lO (le .i'.rorr,'�;5-

N" "t�lId·' "'110,-:" d"" (,��(,�. "PI ,��
D ,. '" ,.

DEPOJSITOS A pT> '''70 FIXO i�, !O\l!, ('lU Devonshit·e. na IU>!la-'
:30"'1') (ko I" i':'" "',\]1',1;11' n df' ,"- i?� eposltos a Vlsra (sem hl!ute) 21ft .n..t'.1LI ,,�, ••

7� jo d2 '''Pl'"l! ", \ ,',: 'ifllrie, (P'" !� DEPO'SITOS LI:tvilTADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,1/2% ' �� I
lena, COloco�., r�Ce!1"�Gh!�f" �';

't " ví,b [11''';'''''''0'': '�i ',D '�',," i'�LiIníte de Cr$ 210,000,00 4,1I2?ió Prazo' mínimo de 12 mêses 6% e� porta de

t"ua tgICJ.'l. Ulll �n.l taz
I

cÍl'cund" II "nn11:lclG", pl'bc'lto1 (I,
:�Limite de Cr$ 5JU.000,00 4';õ DEPO'SITOS DE AVISO PRE'VIO *', �ern:anen e no qual pr('Yln{! 0'<

�on(ll��,�id:;�d"�Cl��:��',,,,:;:,,;:�,,,,'\1),,��:,':� :� DEPO'SITOS POPULA.RES Aviso de 60 diás 4% �*i !adroes de ,que perderão seu

têm" H!U i,!do VO:lll'.I, (,"<"" ;',-

'1�.Limite de Cr$ 100,000,00 5�1.{) Aviso de 90 dias 4. 112% �il empo penetrando 110 templo pa-

nha rl.-" ... ,anCt ult1al",,,ar .. , ""i ��(Retiradas semanais Cr$ 2U.000 00) AVlso de 120 dias 5% h f
}'" roubar. p.ois os objetos de vn-

��e�:�l:' "()!H,'.',��:�:;\-,l,!:' �,,::, .:; l����;:� l:�
AL ]DOA 1I'Yl"" ",fJ'ClUo'�!-AI"I!�ÇÃ� .,.,SOEltE�E�!RG� '00'

...

_ ....U'lil'.r.U�� �r! !�:'�-(�:!�:7:::o:0n�ult�ai:�ã;o;;�
31T,qdn. t U·":'.ui. f) Jl1:�·�t�lU "';l'�Ullwa- l�. n...IJtUt UU..Ll1 4'·....L, .i.":tv, «U" 'lJ » l;.I X'" r.L IlUA!.I _UA ���� �

A!.i i<
d� ; ','L'-.' _"' .-.",�� ""�iO!1"�Ç.,.i"�_'j1"tg:tç.oç�O"'!'i"d!"'�"""OfOO�C''''�"''''='''�''''''''''''''''''.'';'_ ..c��c"".i;"""ç�ç'O�,�,<"'C'Q'''''�'Q''''''O�= ,3 de um banco local.
tu.

.;;;_.,. ........ _ .. _.;"_õt ........ ii ... ., ... ':"....;t;.c �_� ...�$ ... "'� ..",.'4'-,i)I!i ............�'C ....�y'1'i_�.., ..........�...�;t-;1:... i'Q�"��pQ4T�::w.::,y--.,,..!i'*'� .....,..'���� ,

depende do sistema elétrico
do seu carro!

Sua vidu - e a ,]n:, outros -- pode· fica!' em

I'crígll. ()u. rlt' J'('!WlIle. seu ('üIT1J pode estü('ar.

O P,lS>-t>i ,) oll n vwgr'lll e,;;t:1o' prejudicado:;.
":'lldo pOI'(jIlt· I!(t rullla" no "istt'llla elf·tl'Íi:lJ.

:\,'aulelf'-"{> antps fllll' is:"o ucontCt;.l. Uma

IU>l!Jit!f'nt'ia jlod(· custar (',iro. ]� de vital im

portiincin que a lJatt'ria. o:" farÍii:ô. o distrilJui·

los do :óistr>ma dt'-tl'í,:o este.iam em perfeitas
,:olldi(:ves ri f: fllllcionall1fnto.

Htlfe llOje IllP?l1I0 ()
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pfCi��gidC1 pGr

�

c 11; ;";
I
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ll" falha,;, antes que
�,' J1Janife3Ít'1ll. \'ale a penal
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eritr e a política
a política exte:'ior

NIOZ;il'( Montch-o Presldeníc da Repúbltca e sín- sição do Brasil. não era Pi}.!'j
O nosso último artigo' ter- .. mesmo que não quizemos di- ceramente executada pelo Mi- ! tívameutc a mesma: uma, a-

minava pelas seguintes pala- zer porque estava ião· confu- nistro das Relações . Exterio- I finava com a orientação tra
.

V1'05: "Poucas vezes na Histó- S3· a política nacional, com- res; mas Iameutávamos, nas I çada pelo presidente da Re

ria nacional, o Brasil teve, co- prometendo gravemente a po- entrelinhas, que o sr. Getulio: pública; a outra não. Aos o

'mo agoni', uma política exte- lítica exterior do Brasil, num Vargas não pusesse termo á Ilhas de todos os povos. prtn
cfos momentos mais sombríos

I ?uest�o rnilitar, que já �tava
I cipalmcnte do Povo Brasílel

da vida da Humanidade. Elo- invadindo Q terreno polftico e 1·0, esta sítuaeâo era ebsurda,
en- giIlvamos a pol ít ica exterior. alarmando as classes sociais. Dir-se-ín que o chefe da Na-

por lS30 anti-comunista, hT\�ada. pelo No regime de governo qü(!: ':&0 f.Izia a pol ííica exterior
- nos rege a política exterior do COH1. a mâo d ire itu, e Interna

Brasil, deve ser or-íentada. an- com a esquer-da un imando cal

tes de tudo, pelo chefe do Es- euíadarnente este contraste e

tado, com a colaboracão íme- : agravando voluntariamente a

díata do .Ministro· idas Rela- i questão militar. de que êsse

ções Exteriores e a so lidar ie- I mesmo contraste era parte in-·

.dade absoluta do Ministro da
. tegrante. Estava o Brasil, no

Guerra'. Comprometendo a ; campo internacional, fi assu
nossa política exterior, em [ mil' compromissos político-mi
momento delicado da situa- I' Iitares cada vez maiores, e, no
ção internacional, essa solida- entanto, os' dois ministros de

riedade absoluta, - por motí- J Estado mais diretamente re9- I

vos que não vale a pena in- pensáveis pela nossa polftíea '

dagar, e sem acusação ao ex- i exterior, falavam duas Iingua- I
titular da Guerra, não I gens, diferentes e antagôní- i
existia. A linguagem pública, t·cas. O da Gt1e1Ta é um pa- i
a Iínguagem oficial dos dois : t�·iota. mas i150. via. nem que- I
ministros, sobre o panorama: na ver, os per-igos que ameno

I
político internacional e a po- j cam o Brasil. dentro e Ióra I

-- -===-=---------...,------------_;_---,; das nossas fronteiras. O da"

Iá.'l:IlIIIIIIi•••!:'!.���!I!_�!!!!���'!.���III1.•••••IIIIIIIIlI!III-IIIIlII••IiIIII-.-IIIIIII!!ilIiIIIIII- ItI�.. 1 Relações Exteriores. igual-
.! mente patriota, nãe só via M

ses perigos como ainda os a

pontava. Segue ele. assim, U

rumo indicado pela vontade
nacional e traçado pelo pre
sidente da República.
Ao sr. Getúlio Vargas, COI1:

os poderes que a Coristitulçâo
lhe confere, corria, não ape

nas o direito mais o indecll
návC'l dever de recompor es

sa situaçào exdrúxula. pondü
firn á questão militar e har

monizando, sem tardançu, a

política interna com a pitlíti
ca exterior do Brasil, em de

fesa da soberania nacll)t)ul, em
defesa do hemisfério df'Pl'jCt'-'
no (' (,m defesa da lib",·(j;"t�e
de loclos os povos do l\Iund::l.·

No n,esmo dia' em q�1P. no

:t:e:[erido artigo e no augt! da
de barro, faça-lhes um furo lheclor. crise militar. falávamos,
nó fundo. pinte-as em vel;de E agora. a ca,sa cuja planta

em linguagem muito l11f'didô,ou vermelho vivo; com um a- prometemos: trata-se de um
rume fará a alça; ponha nes- 'projeto muito bonito., em to- - de "uma política extpriol'
'sas panelinhas umas plantas do sentido, pois· reune condi- tão acertada' e uma polític.:.
pendentes e pendure-as na sa·· c;ões muito atraentes. Este interna tão confusa", o presilá de jantar e na copa, e tetá projeto pode servir IJara uma

d d dente da Repúbl. iC!l, no uso de
ml1 aspecto alegre_ entro e casa li ser construída;' mas :1-
casa o alie afastará 11 melan- qui, apresentamo-lo para 11- S�laS prerrogativas constituo
colía' do�<; dias cinzentos ou tender o pedido de lima leltCJ- ';ionais nomeou para a pasta
chuvosos da. e��taçi'iQ fria.. ra que deseja reformar a sua da 'Guerra o General' Cyro do
Se usa capas de uma só cor, casa de modo que ela seja .

.

nos divans e poltronas, fac::.a I
fresca no verão e agasalhante Espírito Sa11to Cardoso. Ter-

lhes, para o inverno, umas ca- no inverno.' miJ;lou, assim, a crise militar.
pas em chintz ou cretcin� eo- A janela da frente, que Em consequencia, o Governo
lorido, vivo, estampado, que I contribue para destacar mais ãa República, sr. G. Varga!?,tambem tornará o seu ambiell- a elegancia das linhas, ven-
te 111ais "quente", mais aco-,tilará muito a casa no verão; tornando-se I homogêneo e

no inverno permitirá que en- coêso, pela harmonia restabe- �

A- Itre
a claridade, a luz de fora. lecida, em política exterior, Os praçns est.fil", !ll-nda infDt',.-"ros <!.Jfts n·' tr!Ufigüirft'...A6ON IA D' sem consentir q�le o frio in- entre o Ministério das Rela-

-- lU ii Cl U IH lia II ii II; U ti ti V ç ;> � (.U� II.!; IL d %}
. A comode. Para o Inverno basta H.IO. 12 (M,erid.) -- Pela pri municação j:i feita aos dhlri- C,S,N. dos seus distribuidores, Eaben-

5M·
colocar,. perto da vidraça, ções Exteriores e o da Guer- mcira vez desde 1946, quandO buidol'e,;. vigorará a partir d� Os jlt"OdUtu8 dê Volta R,>donda do perfeitamente quais 2..!': quan·

I plantas verdes, vasos, etc. fo1'- ra' dará ao Brasil, perante o foram instituídos.' os preços dos quinze de abl'iJ, data em que siio \'CIHlidus a preços baixos. tidadeo; llispositiveil5 antes '" ele·
.

I mando um lindo jardilTI de in- M�ndo, Ulna: posição muito produtos siderurgicos de Volü, :.'Ili.l'al'ão em vigor tambem () iUlcriores aos do mercado inter- pois d0 aumento, de modo que
Ativ· .I P' ,. U· t.

terior. Não áconselhamos fe- .

f te Redonda, que são hoje a bfts( 'lUll1ent.o de 20 % e outros bCne- nacional. e ah:da continuc.rão nada adiantará esconder c ma-laua em. ou.eo,. mlnlf 0:0 char a varanda, POl'S con1 a
maiS ar .

d' j'
-. ,

""_ ,. .

t
. 1 da in, ustn.·a naclOn,al. _

so rC.',r.11': ticios concedIdos aos cmpl'ega- baixos, pelo seu Regulam"n�o I terial para vendê-lo depois dE-=u poueos rnlnu�os a n(lva recei- alnpla J'anela no "living" não No cenarlO In ernaClOna ,a.
.ta M.ndaco - começa a cir- um aCrCSClnl0 nWc!IO ile 151�1!·' dos, de Vendas, pl'ovidencia tomaLla qUinze, de abJ;.il. As referem-se a.

cular no sangue, all''';ando' os aces- "á muito utl'll'zada nos dl'nS at1'tude do Brasil é de defesa E t
. - .

t
-

I" t d
' " i S a ma]oraçao. pl'!;VIS a nr iá p:1.l·a '�vitar o me"cado neg!'O um pequeno grupo, es an o S

sos e os ataques da asma ou br'1l1 frios e selll sol. da DetTIocracia e daCiviliza-,

Iquite. Em pouco t'-mpo'é possiveJ M plano financ"-iro su.bmetido pel?

I
Da maneira por que foi cstu-. que se vinha fazendo com aque- 111aioria dos distrJbüidores pr(>'

dormir bem respi.-anoo livre e fa-
.

as volt�ndo .ao projeto, ção Cristã. Dentro deste ru- C.S.N. ao sr. G. etuho VargD.s. (. dado, o aumento de !lreços, eu'J'u 11es produtos. a CO::'1panhia Si- ce<iendo corretamente.cilmente. Mendaco alivia-o, mes veJa como e graCIOsa a d1spo- ,

mo que o mal seja antigo. porque sição dos telhados que cobrem .mo, que e o da vontade da uma decorrencla das novas eles- media é de 15 % e não vinte,. derurgica controla os stocks
dissolve e rem ove o mucus 'que 1 1 t pesas que a importante

empre-l
como foi divulgado ópressada.:obs1rúe as vias respiratórias. minan- a varanda e o living. Tudo se Nação Brasileira, ea men.e -

Ido a s g'
.

d d 1 b 1 G
sa tera de �nfr.'nÜtl" com �;; :,-u- mente. não representará granelf:

---- ---------------------'"-------

.�u-de, �uaazenednOe:olaS'el)atrr,·r_�slenal)nr'eomaStuU� .e�envo.ve, SO re ufl2.a. �uper- executada pelo Presidente e- mentos dos fretes f"''1'O'-131"IOS .' d t· I t i
�- 2 fIcIe coh ., d 98" t

. .

. , -",' .

anus para a ln us r1a (e TUl1S-ramente velho. Mendaco tem tido
� el_;oa e m..... , ,CO�lS a

túlio Vargas e ueio Ministro das matenus pnmas na€lOna1'- I fornlaçao-. V'at'l'os �Jl'üdutos _ro-tanto éxito que se oferece com a ,de tres comodos prInCIpaIS e .
"

,.

garantia.de dar ao paciente respira- Ic:ependencias, fendo sua dis- Toão Neves da Fontoura, a es- e_ esh·angeiras. e dos sala,:ioE rum aumentados apenas f'111!ção livre e fácil rapidamenle e com- j t '-b .-'..

1 C d E 80 pal·a atender a. este uItuur 10 r/f,., .con-,o t"1'1110� e folh" ..

� d"

I
pleto alívio .do soiriIn'-nto da asma r1 Ulçao. mUlto conven1ente. colha do Genera yro o 5- - - -�-

O d· P M d h
-

I Q lt' t' b �
. aumento. que ben°f]cia empre Flalldt'es, outl·O.� em 15 ('1.,'(., e ape-em p I,lCO� las. eça .n ato, oJ� _U31 O a pers�1ec Iva, af;,a pI·ri·to Santo Cardoso é, de to- .,

mesmo, em qualquer fa rma c ia. 1'-. olhar com atenc;ao o desenho; t da QllelTI é
g-ados em hum"l"o superior 3 nas as chapas gTossas e finasno ....""_,"qra'1ti3. é a sua proteçã( .. é realmente tentadora.

< do em tod�, acer a. ,.

doze mil. a C.S.N. terá de clis-I em 20 %. dando..como já diflse-lO general Cyro do ESpIrItO pender anualmente mais ele een·lmos. aUinento media de 15 0.
Santo Cardoso? to c "iute milha,'s ,}e cruzelt"os NAO FAVORECERA' A I

O seu retrato, lnoraI e es-
O aumento dos prC(os de Vol- II ESPECULAÇÃO I

ta Redonda. de acordo com co· Este primeiro aumento do;,'Jiritual. o seu retrato militar'. .

I d.o. 'Talta.

i- ,
. preGos y, Redollun." al-

O se'!.l retrato po 'ÜICO no ma,,,. 11_ _ _ ___

'

�' pIamente justificado p('l:1.;< nova:,

nobre sentído dêste termo, �'s- D A· r 60 C I despesas que vai c0hl'ir. róiiu

tá feito. sem o perceber, por r. Ire..) n êl ves favorecer:'. R espeeu!a�ão dianle

ele mesmo. em dois' recentes - ADVOGADO - rias providencü,s tomada", pe:" J
discursos: o de para ilinfo clos

Resldencla e eserltól'lo: i� �t����i��������i: \;���;��·.•�����i!��;:.;�������.�.!�!;�i�����.�:.�� ·�1.��;�����i���.����� ·� .. ;�!.t,.�;���·��i!i.��;���i�i�i��i�.�i�i�li�;!,�·
I aspirantes na Academia Mili- BLUMENAU !�. .�

'=�d:::�:.��:�p;:�:��:E �na

�::':::�J�:�:.n� ""I�Blumenau - Itajaí .. P. de Camboriú �
ao assumir o cargo de :Mini;;- -� to,RAPH)O 'COME'I'A .�

R E- \-!&cr V=V1C' C a.tro da Guerra, BLUIvTENAU - ITAJAI :� -

V i � '"
'

th,.;:) WFoi tcilvez o General Cyro - - - - - - - - - _. '. t�
do Espírito santo Cardoso o :-

A O �B·:.o, primeiro chefe militar que, 0-
o

'I ficialmente, apontou aos cole-
.

�
gas e aos comandados ..

e w:·

I DomIne o mundo, dOl11!- p • ��
. Povo B..asileiro, o pengo co- nando. as radIa· �I ções. E'•.sauJe, o .�

I munisüi
dentro das nC�:::3:,

,.' � i �.rlUMo e a forlu- 71êr .,.

I' E
iii

fronteiras e, o que é mais gni� I .

na com o pendu- 'í�' �
A lo I Ensinamos e t··, ��ve, dentro das Fôrças rm;.l-

orJen1amos com ,,>

��das. No seu dísc·tll··'O da Aca- aparelhos e cursos.

D T :�demia, na \)1'(';1.'0"":1 (ln PrC'!-!i- Peçam prospecto gratisl
o

dente da Repú!Jlic:1, !lu Viee- �=,��O�:st�t�li!_��:�: Sif\,ABOlO D""t �1)APll\rz Sl:G-U-RA NÇ'A E �
Presidenin• !lo iVtlnislm da [ O

ii 'I \. U[ --- (.,�

A IGuerra e ali.I:-:· ç'.:''-;JlleS mili- I COMODIDADE §�
tares, . o Genel'al CY1'Ú C:·n:do- 1 §�

II SO, dirigindo-se aos àspi· 1 LOCAl!d.ad
,... 3 IH:incipai3 RAZÕES IHlrf{UC ,\,oei' dl'.ve dar preferência ao UA'PiDO COMETA: B�.1'i11'1.1es disse que eles Chega'j Esta.do, •• , ••. _.............

i�.1.0 CONFORTO; Voi"i\ vi.ajará cm model'na:; e cunf ortáveis camionetes.
I (Conclui u:t :!a. jiág. li,ti'!l ,\)

I 2.0 RAPIDEZ: Em 60 minutos é feito o trajéto de uma a outra cidade. §i-�--__._---------------- �ij
I Clinico Médica Homeopotico 3.0 SEGURANÇA: Sm frl,ta de carros é dIrigida }lOI' motoristas de coml1rovada. i�
I --- DR. MEOESLAU SZANIAWSKY --- re!ilponsabilidade, fato ti que cm 1951 fOr2.!ll transportados mais de 14. mil pes- ii.�o�. Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz s&as, sem acidentes 3. se registrar. �

I Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - FONE 266!i
. ��

I Residência.: R BAR�O DO RIO BRANCO N. 52!}
----.- -. -

-�-H--O- n '

D I O l �C U R I T I B A - PARANA' "' A l'Í.: ;" BLUilfENJUJ IA PRAIA ;�
EspeCialidade: DOENÇAS NERVOSAS E.MENTA,IS SAIDA DE BUJfv1ENAlJ DE ITAJAI: \

.
.

DE CAMBORIU': ��
Doenças da pele: Eczemasl, Furu1llculdose, CoceiEras, Man�?las 6,30 _ 10,30 7,30 - ]3.30 6,30 - 13,30 ...
Espinhas eté. - Glându as. Fa ta e regras, xcesso, J.' 0- 13,30 :_ 16,30 _ 18,30 10,00 - 16,30 - lS,3D . � �
:res Brlm�as Frieza sexual, Impotência, Esterilidade, De- PRAIA DE CAMBORIU' �
senvolvirne�to' físico e mental, etc. - Doenças crônicas A BLUJ\oIENAU; �
em geral: Reumatismos, Varizes, Asma, Malária crônica Demais' informações nas suas agencias em Blumenau:

9,30 e 16 hs. I' Hemorroidas, etc.---

I
�� Travessa 4 de Fer., - Braz Hotel, Fone 1402

ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de �� I T A J A I : Aos dom' t'd d
�

!! Rua Lauro Muller, n.o 24 - Fone ':395 e em Camhoriú Camborl�uC;g9S PIaSr Ih a e o�----- rnlda mês, no HOTEL nOLETZ .----
i. no Hotel Silva as oras i3

_..........-....._...._,......._............-_........_-_...._-_........._--.... ���lr"i?i��i�i���i���!l������i����������i�W!��i���i�i�j'!i�m3a������2�2�i����3��!i=ti� q

"

. L
I ',J
interna e

RODOlPH O KINDER
COME'RCIO E INDUSTRIA

Distribuidora da r; Tecidos por A tacado
Fábrlca de Tecidos I FA'BRIC).. DE CMfISAS

-

End_ Telegr.: d{ANDER,)Carlos RenauxS.A. §
§ Caixa PORtHl, 14

:FIAÇÃO e .TECELAGEM I Blumenou'Ô"t"'usque § SANTA CATARINA
SANTA CATARINA g

Entra ,o ·Outono
Ao começar o outono a ca!"a

se tra.nsfo:rma sempre, perde
aquele aspecto de E\camp<lmen
lo, de .provisório que· geral
mente assume no verão,

·

qLlando gllqlodamos. muitas
coisas que se "estragarimn du
rante a estat;!flo quente. No·
m.\tol1o a casa começa a .,·se
tornar mais aéolhedora e Ínt.i·
,ma. Porc.,'Ue, quand<l \) 'h'io en-

e via-nos, no outono. o seu car
l

tão de visita, dá prazer ficar
·

em casa, protegidos e em paz,
qualquer que seja o tempo 15
for�L
'. E por isso nos vem o dese.
�o' de ter, uara as duas esta-

':'S' - out.{)no e inverno
alguma coisa de novo, pois
nos 'dias em que ficamos mais
em casa estas novidades se

tornam necessárias.
. Por esta razão pensamos em

.apresentar algumas idéias, que
não' serão todas novas e ori
ginais, mas entre as quais a

leitorá poderá escolher segun
do o'�eu gosto, as suas. neces
sidades e. " a sua bolsa,"

ISobrou algum retalho do
ehintz das poltrQna� ou das
eQl'tinas? Faça com ele um a�

I'liur que assim ficará difc-
.

rente dos que .se vendem por
.

aí; para colocá-lo sobre uma

pequena mesa. Se tem em Cél-
•

sa uma jarra ou um

lampeãC',!. yc;ande-lhe pór tuna lampada
·

e -f:-::ará contente com o resu!-
tado.

.

AdqLd1'3 . umas panelinh"(s

M.otores
Eléfricos

t. l

�ATRIZ: Rua josé Bonifácio,209 • S." cind•• Sêio Paulo
.

FILIAIS: Rio de Jdneiro - Põrto Af6gra - RecUe
.

Dlstl'j(;uielora exclllsiv.:Í em SLUMENAU: Cia. Mercantil Viciar Prab.t

Rua 15 de Novembro; 579 - coiJ.:o postal 126

.';J-

I
AT iresco, exerclcio. boa ntlmen.taçüo e l':-'tda
nH}(!�Tada {·OlltT�ln.tel1i- paTu eritllt' a Tu
be't('{llost' .

A Tubereulo:,e é uma do�:tl�a coutaçtosr;»
eLite eontnro CUill o:; ti.be1·C?doSDS.

eh n:'/'J"�X TL'r?lnm '1 ·tH�·wjcHlr·:-;c 110 st'�,

C,tiJ:cço - C:?H:llrl.O n l'1!,'íI fi m(!,� JLÍ!";:.

Não permita a propagoçõo da
Tuberculose! A Tuberculose é mais
freqüente entre os 35 e os 45 anos.
N'âo ê heredltár!a. mais é nwit,"} C011-

lngio�a! E .!'S\! propag� corn nlúi..." fa
cilidade' entre pessoas de saúde aba
lada. Mantenham-se fortes e sadios
- você e sua família - com uma
dieta �,j e nutr ittva, exercícios a(,'
<Ir livre e bastante horas di:' sono.
Não deixe de procurar !"PlI médico.
anualmente. pan. Ul11 exame Jisico
l'ompleto. E�;ta (; '_i sua 111(1[" poclero�a
a�'ma pará vencer ii Tuberc·ulose.

roça, todos 05 anos, urna Radio·

rrnfi<a dos f'ullT';).,s! l!m:.! raüio
gr;tfh� dl�� pu l.n

ó

e s dl:'�l_:�Ji):'i:' a

T'l:b'_l',·ul.l:-':t." 111"U."1 :ltd ...-.j (.!�,� s." d:_·_
clur--r» nutl O:-� �:ntil!!,.-(�. :\ ',\:114,
-.'L .. ;iJ.-,e, CHI (;,.... trl·:[j) i'!{".H ,-I:�.·. ,:i!�l':l_'
F-t?-lnpre �- t:UI :t\·l::.l� A:--:; n,,\:h d U;::�iS
ostào dando muito bons l"tA.i\Il'iilCl .s,

ma» o tiu: Jld;,�Lt�'") ].r:4Y·!) -r ' (:' I} 'ta

tanlei;l(J in, dice) CTtI ,'t)f)',:l, ::- ..�t) :l�'

�l:'!11�:-- mais i''!'lpúrti.1n�e,·;. �(- IJ �-t�lI

rr!l,t!il.:f';. l'f�;I:.;ta1al' 'l!�) .... '1·,.'lll,1:·!:. :--;i,;!1
�eu.� \:o··i:-·{_·�ho�, Prul. j - � ,�l�.t-'nd(·
\'(T.[. t; �(\1": iLn05 --_ Luil:l 1 :1C_:�1,':_:; Lrir.
d03 PLtl!'f.Hle ...;, hoj2 Hlt'Snif.t

A Tuberculose preduz Tubercu
lose! Conheca as prtnclpals fontes
de infecç-ão (:111.s11"::1l:f!o �cimai "

::.fa!--'tf!-5f:' delas, CHir!ud'J ('{iH1 é.�le�
��híUI:Ifl�': constante pcrrla de Pt'Soo
-falta de anetue e lncllgestües ftl�

quentes -ransuco ou traqueza. escar-
1'OS sanguíneos ou sanguiqolentos-
tosse perststentc, rcuquidào. dOl'e�,
no perto. Qualquer dfsS:0S sintnma
pode ser sinal de Tuberculose - pro
cure logo ,sE:'tl nlÉ-!.iil'o, J _ernhn::-...:e:
A Tu.berculose palie :-;CT ciu'u'ia s·�

tratada (l tempo Jl"/" S",{ IIIéllico_

• E9ta !J�:lili('ae'Jo faz ljllllt:� á� um.(I �ert8 dad1cad-a ao'; proble
tr.tr', âe iiirr;eno? 1""�'1Htil;� J.lúbll'�(L Leíldo esta Ré, ie .. ��océ l'er1Í coam
�i"ta opst/i'üa colaboHlçúO com �eu ?úéL1ica nito SI) PhOTECt;
f t."�i(j to mbFIH .MELHORA. o seu bem.(O.,nu,. fl&h�o -€ mf'�dd,
1.0 mit�njc: .. !h8 dfJsjn�ta,.. tima l.:l-dtl mais hJ1�ga 2 sauLiáL'cL

Cf

_._ �._ ..._._---_._---------- Q�-��--�--

au,nento5 de, Volta Redonda
lavorecelão specu/açãq..

",.

nao

INTERIOR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



SE''I:IMA PA'GINA

Quase.....-:::--=..___. --- -- --

l)ESlJE

SEU

C4§AJIENTu!

§uluHfu(s seu

iUiflgg h'ipt'ffê p�H' um
.

,�

todos os I't'CUl'SO'; em ;lCU pOHel".

:no sentido de CÓl'l'esponder fi.
- ... _--�--� --------�.--,._--....-----��--

:nas casas continur'a quP
< nele" [�ep(}Sit.;1 .)

\ \
e§pecializadas ;'irCida';o�al.·

"

Exaporou ..se todo
��,;, 'f!�So:i:li�:��j::��:a�jl::�;':;;il��:h��:� 10 estoque do Ie.ite

DISTRIBUIDORES: STODIECK & ,SCHADRACK LTDA�' t30 esperando por uma petaj.)" .•

RIJa 15 de Novembro, 1091 - BLUMENAU .� STA. CATARINA I
]wlo menos a�ei+áv('1. daí· mos FPOLIS., 12 <Àgêncía r\Lt-

varem·se dispostaf' a jogar ';or<1 I' cionaI)
- Milhares de pessoas

-�-- --�----

."
---- .

�uidado, procurando,a(:,'tar. ain acorrerám,�pela lr:adrug;áda e

Viêl12OLI es ta mdnhã �p!à r a : � Jo;nvi Ie oncIe I �!: :�: ��l1:�:.::r�:i�:"::ll�;r�::'d �:��om;a;h:e.;�ah�:, l:�e�n�:��
� � � / (�uas esquadras. Fisica e t�clli- f xado .

completamente aos re-

� A·
.

CA C I R
C3.)llent.E' está. melhor preparado ;vendedores. A usina de benc-

e·n rentar� O me'rlc.3 o ar os
.

enaux "Duque de CaxiaR OH milit!')rez IHciamento do leite tomou 10-

U gI' .

• .". . exercitarram-se no decorrer eles- das as providencias nece.ss8.-

Ituará desfalcada u 11 brusquense -. Duvidosa a presença de Teixeira e Afoosinha :�'a:e:::,:' oai::��:'�::ltSeua;.�cv�� ��;E����O� fito de atender a

Pal'a UIlL dia.

. .fcsti\.'O como I)

I Te.íX�írinha, .

Em SC' tl'atando do I ;;:eirinha,

po.
r e;;:emplo, não po· Itajaí,

-

troo Já o.mesmo não se pode di- (ff.�,."'i.""''',
de hojP, muitas emoções 0,1.::<0 domingo de Páscoa, preferem ,)S r dcria faltar,. já que surge como Urna luta. sugestiva, portanto" v.er a respeito dos rubro-negros Segundo fomos. informados,
l'eservada,; ;tO público esporth-'J jogadores ficar junto aos ,;cus

f
'1 atraGão principal do. match, Nltt-2 dois gTemios qu·! j:í se "S'l' que pelo menos na parte física todo o estóque de leite da Llsi

joinvilense. O América Fm.obó: 1 fml1ilinres, E' coisa muito lógi- mór�lente ago�'a que se destacou I;!'a.l':l!lt GlJl11peõf!:; de Santn Ca' não estão em condições de 'jU- na evaporou-se, nada restan

elub" agl"'lllitH::ãn 'illC fonqlliAoll I
eH, de for'ma notavel no uumpeolla- b:.rm3. .-! onde militam '\'al01','5 portar noventa minutos. Forma- do para ser distribuído hoje,

o titulo máximo elo C21't:U1l8 dn Cremos. no ent!1nto, que iodos I to bmsíleiro,. nos jogos do Sf,Il'·1 incluidos ent.re o que de melhor do, no entanto, por alguma,; ti- s a b a d o, devido a excep

Lign Joím·ilen",.· de J)('spm·tos, i e!es compreendel'fio as l'esponsa I danado barriga-verde, Além do possue o sóccel' .estadual. Resu· guras de projeção no futch0J cionaI procura do produto!
com o intuitu d,,, reiniciar l) in- ,hilidad�s de seu .clube .

e Bcom'l �nais, trata-se dum �ompr�miSso I.mindo, lima luta capaz de 111exel' blumen'luensc, o pelotãq da. Es- nesta sexta-feira santa; Entre

tercâlllbio futebolístico p:1ire p,a�har>1O a. e�1balxad.a que pa�·llIllPortant(>, onde :sta em JO;:::o o !,com os �(>rvos do mais calmo é,,- tradu. de Fel't'o. Santa CataJ'in3 ian·to, medidas de caráter lIr- !
.Joinvile I' Os (]êm'lis ('entra0; 1'5'

tU'a na manha de hOJe, Um 'l'et-'bom nome eSPQrh�o do Vale do _pecr.ádol'.
-

('"pera fazer nHl.if' do que é li .. gente já foram tomadas pela 1•

cUo espr-rUl\ estando otinlí;;;:t:lS direção da usina� C01TI o fito t
I'leus responsáveis, quanto l1 clr.ta 'de reabastecer sua camara

[''vitória )'ealm(!l1te ('stupenda. frígori:fica. Crê-se, portant:),
. que não faltará J0.ite no sába-

9s duquistas. pOl' outro IrrJo, do de Aleluia, Icientes das verdadeiras intcn-

Seil velho tapete, já gasto pelo uso

e pelos anos, pode lhe' trazer gra
tas recordações ... porém, está ago·
ra .. em desacôrdo com fi vida
moderna, com o ambiente e Oi"

móveis ... :E tempo de troea-Io
por um·moderno e atraente

tapete ITA - uma verda
dadeira obl·a· prima, teci
do . para llnrar anos!

Indústria Tapetes Atlântida S. A.
Rua Voluntários da Pátria, 596 - São Paulo

t,

portivos cio Estado, rcsol\'t'lI pro

moveI." uma. p,u'tida de cl(ls;;e.

convidatIC�o ]lar':] tanto n famosa

ei'qulll:h:ll do. Clubl' AtlMicn (',11" !
1ns Rennl1�,. cnmlw,i� eóitadual.de I1115H I� \' l(,f'�('n llll' ''ln ti;,; LWn

If:\IUll1NlaU<'nse tI" L"ut ... !,ú!.

�J�3ta-Re, induL,ft'Jvelrnr'ui f!. d�·

um dos Illaiol'<''; I'ut ('jo� quP n :1';-

sociation eat'l.l'ilwll:'e lJO,.1e

lJorcionat' pois tl'ico1ol'"'' e '<lia·

bos i"uhros'�. idl'�l':t�S c:-; !;l'a'l.j{'s)!
,feitos que teem akauçndo rno

só em suas cidadc; como talllb�m

em memol'áyeis jornll,las !nt0-

restadttrI.is e intel·nacionais. 'ld-

quiriram enorme l11'e,ctjgio. Car

los Renaux e Amériea são n� \'m' !
«a.de, duns d"", m'lis jJocleroRa" IIequipes COlll qup �o;lta Santn

Catarina. flU.a.d.t.os.' qUI' :0:-;1 UH1ül-,ra.nlentü se- ('hU;Ha de ··gLin-

I

Poucas

ta.do cst.n� forças pn.leroôas do

fUÍf!hol PRtndu:l1 (' Si' niio lln:� la

lha R .llwrnút'ü1, da ,',ltim" ':(.,"!
que arnhos joga!'.:nn. i riunfou �) \'time de Bru�lílut.'l. tr'Z1ftn 'T('!:",�Gi-

rinha, naquela oPOt-tl��idad!.'., r� Iforçada I) onze dI' Heho_ Bo;!' "

tarde a t!1l'cfa do ,'onjunto p:·e

'Parado por L'?·l<>eo niln é das I
-'fnn,is fáceis, pi)l'�]ne �f>U nnL.1�o�;
'·l1ista. liOlle:J!ci \',·zes j ..:rn :;1110

;'"n,[CÍlIo em ,�,'llS fl(jmini�s. A!P�.H (.!i.,so, ao que Houl)erilos, n {_. ,1110$

Rtmaux não s.' :1}1[·(':;21.l tuni ':'�f�l /
seu q\ladr'o {'IJnq,!eto, "cnda {"l'! '

ta a ausi'!1eia d" Pí!olo " tlnvi- I
dosa. a pl"',;íén(;a ,1f1 AfütlSinho (' I
- -

- -

-,yio/RAS7'lW4 !T(/f/E/?(:f/L.O'SE. I
.r. ""'Vli?!'l (fERA/. I,�,

I

I
_ I

1.AS. REUNIDOS PAll.ANA lDA I

C':.�"o}cst::l=785 -:..sl)rili� 11 ....H

Homens de�inimados � ""

As Pílulas Xavi�r.
contra anemias venni.

nosas, visam combater os

vermes e fortificar o

organismo debilitado.

lt medica,rilento de �ção
suave e segura, já famoso

em todo o Brasil. :e inofensivo

� não ·tem contra-indiclÍção.
i ; ..

PILULIS- XaVIER
.,

LIIHHlftTÓRIO LICOR DE CICAU XIVtER $. I.
UM PRODUTO DO

!Aproveitarão, as seleções· deiBrusq e Bla-lnau
o feriado I:e·· amaohãJIBrà travar gran· ·o�so, duelo
l·Salvador LelloS· dos Sanl8S na �Uragem "" Locãl: Gramado do·· Paysandu-
Após algumas .:lÍlvidas "clrg'da.,; suas r'espect ívas equipes os me foã marca. Realmente, um cnó - . buinho, por 2 x 1, reye�al1.do mê

fi('ou .:� d�iinitifl,'�inente marcad l.. �h!Jres elementos !lue m ílítam 11.,) que entre os scratchs

de. BrU!5QUe! �itos sufici_e�t,es p,a.
ra Chegar,. pe.para -n tarde de amanhã o cote- pebol dos dois grandes cent.ros � de

'

Blurnennu a.lvoroca or: 10. menos, a. igualdade no mauca

jo Inícíat . da melhor de tr�s.m c-sport.ívoa. meios esportivos destas xluaa cí Ldor: A torcida local ficOU plena
tre os cornbtnados de Brusqué "

'j'
Esta noticia, como nâo podia da.des, polsa rivalidades exh;:.en-I mente satisfeita. com fi exibiçii:.2..

d"l Blumenau, Aprovertando () deixar de ser, deixou radial',tc'<

II
te NItre ambos, no esporte-r",j'j dos locais,

'.
'

.

feriado muníclpal, brusquenses (, 0<': fins do futebol no VaI!:; do tornou-se famosa, Tanto um co-
I Depreende-se, daí, quão atrllen

blum.,.cnau.ens.es.
Ievarão a -.Pfeit0 I Itaja], que

ha; bastante ,tempo": rno outro conjunto I��ilhara.n: :� I te deverá-ser o combat� _de aro

...
a..

'lIma

g.rilnde pel\1jU.,
reunmdo em peravam po.r u.m esp.

etáculo

ne.�"1 t'!nsam.
ente por ocas�.no.(!a.

vrnua
r

nh.ã.'
'onde certo

faVOl'l.üs.mo
es-

.-o-o-,-o-o-o-o-o-o-o--Q-o--o-o-b-o--o--o--o--' da Portuguesa Sanhsta a Sa.;Uu I tá. ao lado dos Brusquenses, Sim,

-�-�----""""""-""'"""'\"'�""""'''''''�-I
CaU.l.til;la.! I o fator call11100 torcída influo

. RADIOS, RADIOLAS." i TOCA DISCOS E \ gr�::;�n::d��:�:a::ú�::�;:ra��
I

�::::�:a;e�:t:��a;�e::;�opr:!i:;
I. -. ' ." . com muito entusiasma e: eom al-
-nnlHO ernperiho dos ursos snnLls·

� . .

.

_ , . g-Ullla. I;ool"liena;:;ão em suas
,
lí-

. t , ...'i, at:J::ancan�o 10S mesmos .10.1 '_.,..' ..
I

� ',', d '1 ..
_ t -nt �..! nh,'!T..s '. A.. um..

enta o interpsse p.or1'0,,0 empihe ,e (OI", .. (.n os, .:-or,
, .. , ' ,

, ,.. esta: contenda quando se sabe
su!:'[. vez. nesta eldnct2 no' gr::r...Ila· . ,-,

do 'dO 01imPiCo., o onze dil'ig-id) I
que vários joga,dores .da seleção

)101' Pera baqueou injUstam�ní(' catartnense rea.parecerão em

I frente aos cnmpanhclsos dr' Va- I
nossos

.

gt'amados, após terem

I " realtzado 'curta mais excelente
.

I campanha no .Campeonntu Era-
---"'"'",....,-----'':,- silpiro de FuteJ:joí:- Ao 'quo adían

I I
tarn fC>i1fe" m(!r,t;!!;�(h}ras de todo

I crédito, Aduci, Gastão; Tcstinha,

1. Renê, Nicolau, Teixeirinha, Bo

Iornint, Moaímurm e Pat.rocrnío ..

I farão kua rentée, frrz(l'lúlo, por

.1
tanto, 'COI:l que. ganno. colorido
maís forte o notável duelo. "

... .....,.,-.--------"!"""��---- Mais algurrras 1101:as devem ser

A· t bat d t t de·
." ��

..
-

ncha do esperadas, para. ,que .pntão POR--
, presen a o em, 'e, es õ ar" na �t ca" sarnes 'prescncíat-o magnifico jn-

Palmeiras, Esporte
�Clube' �um .,. favorito: :�o Grêmio .; ;��1i�:d:len:�t�n;:;U��:_f:�a, ::�'
j -' -

fi \ vendo, pOl'lSSO, em seu local.

Esportivo «Duqud de �Caxias» �

. destá' cidade: ����pm':('er' numerosa assístm-

VA tVU lA'S · de todos -,

..
os tipos,

.

. preços ballOS
I SGMENTE NA

]CsaR dnAmoricano -RAl
John L Freshe! = Fundador

15 de BLUM(tU1U 'i
SERVIR- - I i _ii!!!i�_�NOSSA DIVISA m'

-P..-u·a quem poucas S0tlsaCÔ;;s
f
as cracks qU(-!' vestern as cah)is.�

va; ',neontraí' utrave;; afl ti';�:1S' I·i.{l.s rubro-negras, enquanto in··

nii:-;RõP� dos jogos eUl todo f:r.)sii. 1 e:.:dculáVQI nún1üI·o de .opü�iuí
V!· nc,u11XJ à"eonteCillH:t1tü qual- f rOB" anin1al·5.o a turorna do B�i:iI···

.,\'e)' em Blumemm, r.ada nH'" I r: do Gorcia,. O cavallJeir'h;mo I

l!101' qlH' a. pat't.id'l llf' hoje 110 e disciplina são eal'uctel'iscas qll'�

,

e,".mpo do Palmeil'iJ.s Esporte, r'!"
bl', pn.rtiCla que mandará ;', lula

t�'t:.r·ro\�iál'io e Duque de Ca �:�:J�o

F:ubro-gegros E' alvi-pl'el'bs, !):t.ra.

ir'fio predomina)' no espeiú"u!o
de logo JllaiR, h0I11enagen1 (,o

Fe-rroviário ao dignL;sin1o
�

Co

mandante do 23.0 P...I .. '1'''11('111' J

,

Coroné! Mário Riht'il'o dus

ias.

E':�te compromisso, darão o .n:1.
X!n10 de seus esforços. Reuail'�to

Ao levantar-Sê do b:mco,
Momentos antes pintado,
Mais parecia tmúi zebra
O pobre do Zé-:ÉhdJlldo,

,
.

.\

Rosto Usó com Gr:iette,
Perfeitamente àlinhàdo,
Lá vai êle, Barba-Feita,

, Aobrotinholicónchegado.

mas •••

ções do adv-ers4rio, tenta.rão de�

. �ruir seus plano!! (' a.lcnfiçm'
ii!<'

• � ..... � .. '" .��c ....

[<:n(1. TeJrg.: "Lirnou!iines"
A(�ENCIA BLUMg�AU
nurt 15 de Nov. N.o 315
(Condi >l:t ·'a. r,fig. lHta F)

·lnais utn sucesso, iguais a. ou-

tro� tantos conseguidos no cam·

pe.onato classista.. vejamos como

se portará desta. vês O quadro
de Veiga, que possue indi'seuti

velmente boas qualidades. ':_;01n

os ingressos ao preGo de cinco lO

três. cruzeiros é de se lH'e\'el'

f;ue muitos assi.stentes pl'OCUl."Cm

lugar nas amplas depentiencins
do campo da Alamadu DU(jlltl til-'

Ca;xi3.H.

Terão os dois times, ao que

conseguiu llPuro·c 1I08sa' l'eporta
gem, muiUt torcida, EJf'vado "IÚ':

mera ,le h'nbanllldores, e fundI)'

incenti ,'ltr.i

Sob as orcl·ens de .Je-sé P�f'n.

estiveram emplltlhado;; em tigo
.roso treino de conjunta, na tal·.!e

.!" ôntem, os elementls que ;n· I

.1 egrarão o selecionado desta ci

dade, no embate frente aos bl'uS

quenses, amanhii ii. tarde. O �,n

saio l'ealizon-Se no estádio d" A

lamedll Rio. BrRneo. Dois 011 j n-",

jogadolw; que est�veram dtdP�i-1
tando o Cel'tllme naci'mal

Viaja-,l'am para a Capital do E"laQ<1,

atendendo a um chamado do

A-lI tem à noite, para. o jogo do com

,
vaí, que reforçou sua e.quip.:;·ôn
O Vasco êln Gama. TCixeil'inha I

'1 tambem havia sido chamado ,)r_
los azurras. mas não ponde se

guil', pois hoje acoinpnnhará
Cm'loR Renaux a ,Toinvile,

DIARIAMENTE PARA NORTE E SUL no PAI'S
SERVIÇO DE CAl\IIONETE

PRO'PRIO
....;_--- SArnA DE ITAJAJ---
MELHORES INFORMACÕES

RUA XV DE NOVEMBRO, N°, 7�5 (}
-- FONE - 1 (j 5 9 _.-

o

.jj'AQA.M SEUS ANU. '{CIOS
:NE.E!TE DURIú

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



do

Reserve já seu

I apartamento neste
ultra-moderno he+e],

Av. Duque Qê Caxias,520
Tele j Fone: 51-9181

IGrama; "COMODOR.O"

1]0 Varejo Cr$ 1,50
Cerv.ejQriO CatQrinense S'a A.

JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




