
ti senti� pacto das ml..lÍores gr éves
MAURICiO XA \'im�, -----r----------------�--------------------------------,-------

Um cão alado I
ASSIS CIIATEAUBRIAND--- --

dido ll-E'lo vice .. presiílt·lllP e.l'"
fe rnho. 5A convívas. o sr,

Aasí s Clultt:.'allil4<Ün)d í'a lou, 0-

f(�l (�cenll0 n a Imuçu. ftl· pratos
afrobrnçHeilq�� H.l)',. :-;e'�lljntt'S
palaYra�;

sennorc» vícc-prestdente da R f!"

publica, n11111s1ro:.) [J,;$ RcJaeões .t..:{
tel�iores e ombaíxaríor de Por �J!-

g,,11 Meu caro �r Cupcr11110 1Vri-
r-arrdn , LU5J;!d��s elo 110".'}0 hH'��It-�
dos dou; mundos.

IN. 252-/----�--------------------------------,

TU.F.F01'!F.· 1 (J 9 '!
l'.nd. '1'.,1: A NAC"O

!tIO. 18 - Os hrlia.rio� :�.� ..

.� nciados ret r lbuí rnm. ontem,
a suntuusa ff-sta 'lia' nu�s Oh.'_

recen, o ano rBU�ü, o Si'. C :!

JH'l't�no :'.Iir1lnu3, nu Purto. r'a

$,II:"ü li"llr" 01.. cdirjej{l (lu

EanflJ A tHintj'·tI. Ccmpnrece-
r::HU ao :-lgape� ljl�e teve IU;.lT
no Rcst.:lUranfC Yogtu·. lJr�'�l ...

I�Ji\CESSIYBL O LOC."\L F.:U
VIDO EXPLOSÃ{I ._ PUtA
NO LOCAL - O ASPEC'l n

(�tTr-: ('.:l!I" o /\ P�ljli:LH{)

QUEmSTAS A�H:HJCA::WS
DO LOCAL APRESENTA

\ Aqui estamos, �l...'nIldr ...
'''' p. 1"';)

eonvrvcr' com urna Jusínda cl'a-

; qU!!111 e daíem mar. Pr-oc'ur-em , pn"

i de curtzor-em o p-orrto de auu d1'e

: ren�íar:ao conosco, e 1150 l) ae!1,t....

irão. Cupertíno !..Hr-ruvdn c wm 111·11-

}
[crenciado luso ....brastleí ro . Nos 1)0-
rões de seu espírito e (lC sua :.( -1-

t slhflídade oncontrarots c.'nt'al nadas
m: t acuelas r íquczas , G_1C são O 1:::5.)11-
Fa : ro� da raça. Ele i_.. da 1inhag:el)1. �"'T""�

I

portugueses machões, que crlstaü-
17a111 o ímpeto paru a avenrura to

.... o

f I' desconhecido. numa força de coe-

hoV � i! I' �

r são de diaman le. E!.;te portugut_s
:J O J lJ- U ! ê dos que eu gosto. Ele é daqueles

f que �e julg.:n.l c.nt!l\.-idado�, por ...p-

1\ idas dt> horrrn , ('0111 as (tuas n.r-

trias. E t rabatham e pensmn ;,_�

Ilno mouros e corno negros, por nu

, bax,
__\CIlEDI1'.�-S!-� rr Elt 11.'\- I

Eu CO��t111f!(l cnnc-entrnr lod[! �1

pOESJa e tecla a rorca de Portugal
•

11'.,.1111 homem só: ..l\.ffnaso d ' Al:""l�
querque. Há dezenas de anos cue

tO� t .:� r iv ;.,� c
� � J I � '!:..� '$ & '9' � ��
�

VESTImos DE FOGO -

•

.lo, o qual declarou que a

situação de instabilidade
no setor algodoeiro está su

perada. Revelou que a a

quisição pela COFPAG, de

sessenta por cento da pro
dução da torta de algodão
garantiu as necessidades

terrncs o trígo de q'uo necessita
,.�t_-c.1 telHOS que p.�gá-lo CHl dív};
sas preciosas para o nosso descn-tráusito par"

Goiás, procedente do Rio

I

j das do produto aos preçosJ - - i de 51, tendo havido um a-

Ca-Iu no GoJlo do Me'x'co' crescímo de trinta mil to-

� I ; neladas cem relação à quan-
tidade produzida em 50.

f I I V di Revelou:

uma - or a e,za o a
'

o r a: po�?�;��OS pr!l::��LH;�l�'�S�����
. I medidas de represálías COI1-

em um miuuto. ;:VI� ,·tra aqueles que não adota
t.rípulant.os €citH'l. i rem a presente resolução do

governo. As providências

da .')ecuári" leiteira. sobre
o total de 40 mil

volvimerrto económico, corno ';1:\; n ..

tcce no momento presente. Pro"·<t.
da trumühacão constante que b:l

portamos ;, fi recente negativa da
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. '1�1 .� .... :-: ....

tO'-tOS os {;utros

Iacionados com

distribuiçâo do cereal

que 1120 teaha

1 :: cer quando o trigo naeíonal
tiver possibilidade de preços

com

o TR.ANSPORTZ
Com os fundos citados,

Pi,mo prevê um sísterna

armazenagem para regular o

. :.�-
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o general Dwight
hower eStá agora percor
rendo a Êuropa, em uma
série de visitas de despedi
da a05_ diversos governos
que- lhe confiaram as suas

fôrças, antes de abandonar
o Comando Supremo do

conjunto militar - do Pacto

dp AtlâIitico, o que, segun
do os têrmos da sua carta
de resignação ao secretário
da Defesa dos Estados Uni-

�---�- - .-�--�---......._

<_"fiú.iJ.:Üura de '\VeldeU Wi.I
kie, que poderia. ü:t' - sido

para o Partido nêpublica
no o que Roosevelt foi pa
ra o Democrattco, aquela
organização abandonon ns

personalidad€s mais bri

lhantes, que se lhe apresen

tavam, para preferir um

candídato mais n!edi6E!'e,
I só porque

{los,
.

deve ter lugar em re

dor· de 1,0 de junho, quan-
•

Ido - passará à posição de a

fastamento
_

do serviço ati-
vo que tinha quando ocu

pou a presídencía da Uni
versidade de C·olúmbia. Nes
sa posição ficará até que se

renna a Convenção Nacional
do Partido Republicano, em.

julho, de que depend-e a es

colha defi�tiva do seu

candidato à presídeneia da

Repúblic:l, nas eleições de

Meio Oeste

centrais dos

e nas regiões
Estados Uni-

sey que retirou o seu 110- I

me da corrida, ainda que os
J !

seus partidários continuas

Sem a trabalhar intensa
mente por ele. Com tudo
isso, teve quarenta por cen

to dos delegados. A vitória
de Eisenhower não foi tão

impressionante quanto serra

de esperar.
Ein. duas ocasiões, depois

de ter, uma só vez, aceito a

mais os seusgundo um quadro puhl'ica
do pelo ultilTV> número ,/.0
semanário "Time", dGS
1.205 delegados à Oonven

çâo Republicana, o general
só podia contar até à sema

na passada com 86 enquan-
to que o seu rival, senador
Robert Taft, contava, D:\

mesma data, com 198. Os

demais, já escolhidos, dis

tribuem-se em porções me-

I
. nores por outros pré-candi
datos menos cotados, e t;Z
não têm compromisso, Pe-

observou, .t prôpósito, as in
fluencias Isulacionistas que

não raro prevalecem no

Se esta terrdenc!a se- 1i,�;1l1-

festar mais uma vez, como

não se deve exclulr ('!ue a

conteça, (I S!". 'll'a, < ['i?í'3 (I

{'anEid.:.�tQ. !�·,�sLi. hi!i�'��(üSí.:.
os melhores oeservaüores

{los, não deveriam ser mui

to fortes em uma zona que
faz parte da área politica
mente mais avançada do

país, O próprio senador pe
lo Ohio sentiu a sua posi
ção tão fraca em New Jer-

tas nossa-a man \>.r :1. snpre
macia que vêm eonservan

do há vinie anos.

atrativo

quem vêm visitar-nos, Pede

censtítuír-se motivo de pro

paganda do Brasil lá fora, co
mo aliás já _

tem sido. E. colo- disto entre eixos,
disto entre eixos,
disto entre eixos,

Rua 1S de No't.r 895.
BIUMENAU
fone 1238

r

Telegramas IMPORTADORA
I

.

JOINVILLE
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QUARTA. PA'GINA

��������������� ..

ciall�...c!:/.�

n :...11101.' o puxa

pelo nariz.

Todo o mundo

rrso de ironiu ou f'!oh.Jar.t�) cc,

em toeno dos poetas
EM poesia, mais por uma questão de smcertdade organíca e erno-

�ion:::tl do que por unia concessão aos eIcltos cíásslcos, ti. evocação da

ria!ura amada as.suma (1 '\..::1101 de tuna constante ...1 qual caberá ao poe
i ernprestnr UIllU eon(.:ClJcllo sempre Inédít ..l de cnattecirriento . A crtatu

� an_:ada é por excelencía. o Ieit-motfvo de um Iivro de poemas, a íns-
rnracao suprema que o de tet-rnínou Isso nao Impede que as vezes ela ae- t ..

& cr-etínas ; lTIJS "I H.'

.'3 umca c Slnlf)l��lne'lte uma abstz ação. uma Idealízação Incomnntívol
.: orn a realída le, e que adquire rní) races e11UJOra sem de .. trurr Jamais a

.ce mauguramcute sonhada, e que encerra a Iusão de todas as outras.
m se rr rtando de amadas reLUS, estas tarnbcrn rnrarnente porrnanecern em muitos outros �--:'t.S;js de:
J'b uma rorm« perene c índíssotuvot. porquanto as atingem os varios es-
d

ses feitas, atende-se nH11(
-, O" de díspontb Iid 'de Jrríca que atuam sobre o poeta, Dm a conrusão
emante em torno da vcrdndeírn identidade dos amado, e amadas de-

tátora, 11 figura que
antac.....os em veL';OS De longo, os leitores se errtrcgam as mais Improva ..

veis conjecturas No caso de pertencer a autoria dos versos "I uma re ,

• re se t.arrte do sexo fernhhno, o leItor 01.1 Iertora procura Inledu�.tamR)'-
• .:! reconhecer no arriado dos versos a fIgura de .um poeta famoso.�li não
a duví da, é ê'íe rriesrno

v

, Acham lindo tamanho amor', e ainda mais lin-
rfo- narigudo, por 811....31, aí) f111�'

• :t a coíncídencía uma pcctísa enamorada de um poeta' " Amor não cor- uma mulherzrnha com cara 1
� '5P\)�1dldo, amor .8u.ohrn<?do? A espécie de amor não ímporta, contanto l bi uxa, arasta, rnr- üante UU11 '1
ue €o.e reuna sob a sua égtde dors representantes da poesia, No caso m- I
erso, as conjeturas se repetem, percorrendo a trilha que as conduzirá

tenazes, Jistamcntc pel!)
", descouertas mais romanescas, TaIs conjeturas embalam rnefavelmcn- órgão já por si rídícujo.
� � a rmagtnação dos Ieítores, contríbuíndc para o presttaío dos poetas - Fulano é guíado por sua
"orem, a conclusão verdadetra elas só alcançam eventualme�e. Em Ge- mulher,
3.1, nao transcendem a condícão feérIca dos surtos arnagrnosos, os rnea-

Tudo -é ouestüo etc
rro que, murtas vezes, dominam, a eXlstencla dos poetas, êles tambem I Esta simples, e facil mudanja I cporturildade.
mando sem saber a quem, lnponderavelmente, porquanto sempre per- d' tom muda atltomaLcauH·:·� I' ldos na busca do amor entre-sonhado. ASSIm os leüores e êles sem I 't

- _ Não, (lUC� ,,'1
, ue o saIbam, se aventuram pelo mesmo camln�o que l-a' sltua- a e'Sq"'I-

a sLuaçao E Ja se pDde pergu'l-
nvu. . �

I
" e com tua, Il<'l'n ';:;-[ o ; , !Vi' fIgura da a,tnada ou do amado nos limltes do tempo e do espaço,

taL sem causar surpresa:

I
,-,

.

C II RIS T 1 N A -Para onde o l2"uia?
não, vou levantií.-1o par.. ( , " I

I- - ,- -,� • Guia-o para o bem ou para (>
não o alcance conl tu,,', te�a. :,,\iacas :de (::J.pote'�av!<,,:nt' A ·�r�f{. dias leve-o sem tardar ::w I nl'11'>, J 7 s' Y u�:_.;J;§ a,t !..;J�.JA �:'JUJft

IFazem �nos hoje:
espechlista. - SNES. ',na .•sad" e'lt;;o a '.lttU([.·J

A I\yiM�i &\n, n� li
pode-se determinar se Fulano b

lJi,j ãlJ4k 11'1 U.A 10
lnÍelIz da ca1-icatur8 cu UI""

I
homem respeitavel que ellcon-

1 trou em sua nlulher l_r�1. .... 1!l.!1 lj�

Romances

- a senhora Maria Schae-

"er, dIgna esposa do sr, Oswal
,o Schal'l'Cl'.
- o JO\ (m Orlando Mar

Ias, LleiiIcndo lmotipista do

_ornaI "A Cidadc",
- o sr. Alfredo Greuel, do

cOlnérc1Q local, e

- o sr ,Jo[Lo flrvsll, l'C:;ldcll '

te nesta cidade.
Realizar-se-á hoje, civV- r:..

relIgiosam0nte, o cnlacc 1118- I
I nmômal do Jovem Rolando I

fouu, fln':;) do sr, Francisco e

c '1, lua I'onn, com a gentil
;senhorinha Syh 1:1 Esell1al1n,
filha da c:�ma sra. "\ \ a ElIa
E3emann

Nastimenhu
.Q__ Na Secção ele IvIatermdl'

de do Hospital "Santa Isabel"
ocorreram os seguintes nasci

mentos:
- dia 29-4 um menino, fi

lho do SI' Jacó c sra, Maria

Bodelml111er,
- dhl 29-4. lllll lllerUt1U, IÍ

lho do SL. P:l( iJ.l)t' (; [,ra. �aura
Willellch,
- (ha 29-4, LU il.r C'üi.u,

lhC:L d J sr 'Ic�p:')c;:t f' sr9

na B2c�kcr,
- dIa 29-4, um m'�nl!lO, li

lho do sr, Alberto e sra, Iracy
Silva;

- dia 30-4, um menino, li
lho C'J sr, Jose c sra. Carmen

Z__,1i-

J_':!l't;ll a, e

- l�la 30-4, uma menina, fi
.. ;1:1 (1) S�. FloJ."'la110 e sra. Li

_lia 1- ,gdl.

[) P��teitn tio Dia
tOM rouco SACRI

FICIO

Ct1l'l as adcmóides hipertro
fiad,'l�, isto é, aumentadas de :

"/lun,e, a cnança sente dif:- I
"111d::de de 1'€5p' ..-"r pelo nariz :
� lJaf�a a :;)zê-l0 pela bo�a O

peito p a face fi�am derern:1.:

'ra( (J CCl.1 lIma ::.irnplcs Ot}(�

,a(;ão, quando apareceran as

1- 1'3.S peiluf0cif'ÕeS
seu Hlhi

d ificuhl:ule

ceder :1.0 1.':11'0 (te

R c
P.\H.\ ACOl'IPYNIL\Ti.

O'CU:,"'
EntI c (há e cln. nr'"

grato que. eO'lhu o u't ,1110 af' $'1-0<

t,:-clnumto ou IlIUtmthaL' qu ,,c

ao ou-\- 1"10 da .anllga In edllet'l Pp

s
mor; dizer com freqtwneia,

Ci1510, c:u;-logd.1o cerno 1'1'1 .!li

�-l
f

Iiz. .'<1.' u.uun.r:

II
Mas expertm nt � 11:tO snt � Aquí manno eu

e perguntar: rara maíor ení'ase

I - E para onrle ela o lt'Vg pu
xando-o pelo nur'rz '?

Ojhar:1o pa.r t vocõ

mu criatura que S;, la:'. pen'''',

resposta satrstatortu .

.

l� isto acontece porque.

pÔE que de seu sentido 'to.]l: I

deíro. Naturalmente que é r.dt·
cula a fIgura de um"-P homenzar-

entrar Ed1 maiores

attngem o alvo .. "\lorms) e GuO"cnheim,
tcrceíró, o

estavam fàbrica::! 10

,francês basico" redUZIdo

palavras, disse "MIl

\ras, é Taais ou luenos o que eu Que se de-\l"e fazer com uma lConsclêl'lcla manchada, para obter plt_
Qcrescl'\ltei ao \,ocabulario fra.'IJ.-· reza? A Única rece1ta que dá resultado é a aplIcação do sangue de Jesus

cés dpsr1e" ....
I cristo - Portanto, muÃto cuidadp CGm a consCl.ênc;r.frJ-pOlS ela não é i'l-

- t_.. J_

; :falível :Ela só alcançara pUr3.:3a e perfeIção sob a graça e o sangue re-

I ruidor

por HAGA SWAMl
3 de MAIO

cilitando
Lua e Venus radiam magi

cos fluidos para tudo! Para o

Iilr, a famllia, .üimentação, a
lluzades, amare,,;, consorcios
c]n·crsõcs, A tarde é esplendí
(In par:! cnn1pt'tic;ões, esportes,
'lagcp:? dinh! �ru.

apOlO, luna bo� CDl1� elb"} I _'D_

Tolo seria eS3e hOhl!!1l1 se

um prurido de falso nrgulho, :"

sl'perwl'lda(le :11 J

i Rca!l ..'C:J ta,,1'e:':.t P.7
1
n 1::Ô tIgre, e !Jon11a

�.

I fúl"ços ínuteis procuran(lo sim-. minutos, em' agua fervendo.
se.' lo I fl,f!,:,ar os trabalhos domestICos' p�n:lS terá que esf1egar,

:'00 ds
I
:'i:io &e esforce, por exemp!n i La,var panelas e talheres

m- 1 III G( \'ran10 tirar aI( manchas es- quer o uso constante do pó
l�. 1 II ••. l:!2tel'lD t1e alumínw. limpar, E este tem

----._---�----.

os INDI VEIS

j

apreGenta!� cs

,
L-

/ '

/1
f
J
I '

,/
)1' /

Ul6(Jdâo 'lI. l'

facl} c;."cc'L! hl "I.

lJ algodão está na moda e I :o

c:uadriculados se trs1l3form'l.1
D01S lni.los modelos de v,a:1o 1- \

lfU ...
":J ,,(r-ta]p!()

mOdelo que hoJe

�03 paI a n.1el1�11a f) pr.l.luelr J It( 11 tUU'l fa.l (a ell1 cor l�scl c
coq'lcluchp.. \)cC'ruo mostra o esquema, A uW

[t.u:rnlções de sianin!'[,s, O :,'

f'

( 1'0 r , S 1::t. " (':::-:;'I.19.i"l:1 é gU'l't>-
1,<"1(10 de recortes dehrt:u.lo:. ICI

!' E 'ç A R F O R D
L E�,} ) TI i.\l A S

{'aS:l de L\rl!eriCc"lno S. A"

HOJE, às B hcl''ls: -
HAH.RY CAEEY JR.,
!O!-"'l" FORD em:

II(aravana de

JO./\r"I�3 �t:=-:
l:il��istl'almente

itas
11 1 ('pr

Huga :.

BI�( 'O� ,'INHO;:l D'::::

segredmllo que niio queré'nt J�
I

: rENDOAS
conilal'" a lUllbU\'{{l, ou planej!.1,! 0 ... 0 ... .2. acucal tin

juntas aIb uns detalhes elo en .ü-
I
ca.:õt'ét df' llluão [cdada.,

val f!. lUP' cparnc.io lVla!:5 [) {� i

I
ru::bo', fannl''!, '1 calhe,',,>, nl-'

----------------
i
Zl!irL, 20 gl .. lln"·'�� anl'-_lllol� f... t-

PalaY��$ (r�uadas Ul,(.!�,�, 1JllId, (llll.Cl; .H;W"U· (Ti;;

iallzado.

Separe as gemas das c'aras e I
nata as tidas gt;!lllas junto corn

t

o aÇl!C .....� r conlunl; Junte-lhe ,,1 t e f

'tU"'::::Cl :'U�rl:50. TI -=- A-C ..�!l'l�a...
:n:r - C-03t2r ..j�

f?0I:uçÃO TI.Q 42�

I:;r"RlZOr:-T}. IS -- �;':'J. c:i.:i' \_.;�

(lj"'t sino, c� sao �;:it nr �c:t, :i

ll!mo, arrDSai'. - V R":'IC.\IS

Eotisí!ga, adia:-, nino. ar dã9. clã,

-S&. toa.s&� elçitor, !'

niente de arranhar a superfi('�"
dos móveis da cO_7.1n}''''

E

}I=���=-�
: em cera ou pa!"afina. rlerrefida.:, i
I

...41em do nl�i::;. l<:.!sr'I o nnpP!'n n �-I
: biliza, I
I Não Jogue fOI a um frasco de

II vidro porque tem cheiro foite

do conteudo antenor, O cheira

I desaparecerá se deitar <no in ('- ,

\
rior do frasco um pouco de mr.S

tarda seca, tapando o frasco Cq,l

rante um certo tempo, Lave-.)

'j depois cuidadozamcnfe, só com

agua e sabão. ;: sa5.

I
Inúteis serão as precauções a ce:so-d:u:a;,ade::r��:�::ç::,

! Pequenos (onsel�os .

I PARA tirar mancha de m.jfo

I da rm'pa, aconselha-se o seguin

I tE'; Embeber as manchas numa

I SOlução feita de uma colher (1'1�

l de café, de amOl11aco e outra de

I �ill de cozlllha. DSixa- no cors.

! (:or até Q dia seguinte, quaud'l

I
enno se lava", to:a a peça

dor pertence à anac1o�aOS TECIDOS encer�dos n,,')

II . ,

I
<:vam com_\'l-gua e vinagre u�alL"

..... b(�-las
-

I

1 !._ que,

revolucionou a indústria ceI' .�

jPllU da�a do ano de 1880.
� - que as medusas ou

guas vlvas", encontl'adlcas
todos os mares do mundo

substancia cãustlca
a dar

tIngidas.
4 - que

de dIStânCIa em võo

'" '*

C' 19a Klepik9va, que

t;rruptame�te 465

1nela, isto é p0UCO nleno& ct.. � 11

Quilómetros,
AS .MOLDURAS douradas se

pE'rderão ae ôr e ficarão brilhan
(:0 um pano macio; EE,m en'{tl

tes ::!e lavados com uma espollja
ffiolhada de lelte,

5 - que o n3utron a pal'h�!,
Ia infmitesimal que se utilua

para bombardear o nú.cleo do [

temo com a esperança de aprJ
veitar sua energia, é tão pesa lo

*

que um dedal cheio dêle

quase um mllhão de

das

N "

egro
Ad.!, Hl�cnsa t': brutal realismo são as ca:rateristkas deste 50
bel'Do filme ... "0 CZAR NEGRO" - O Iihne oue revela a a·
cão dos Ag�ntes Feder::is contra o rei do cl'h�e, - Segund;>,'
Parte: - No }lalco, dOIS grandes �'.Ytistas cubanos, de fama
mumlial: - MARGARITA IGLESIAS, a C011Sl!"TaUa artista
cubana, expressão máxima do boléro, que tão gr;lnde SUCOO30
alcançou na Televisão Tnpi, de São Faulo.e Rio.
ANGEL IG1"ES!AS, ;) mago (:0 nistão, executando
guaÍavcÍs! U�� csp€tá"ulo fim), para .l.S pc"so." de bum gflsw.Pl'cco5:"'Piaima CrS lU,I1{1; -'1 Z cntn1fht C"!';) ') 01/.
CrS'5,oa - (Preço único).

.. " "

1'0 C
I

, zar

RUA 15 DE NOVEMBRO, N°, 588 a 596
---,--BLUMENAU-

I
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BLüMENAtT, 3-5-1952

ll� Janeiro
s

:D!lllo:madn pela Univcrsída.ãe ão Rio de Janeiro.
Cril!tn�as.

tris« S 5 tácu/as t OI' dd d
';-)'

. It: �

dever;:�.� Ind_isciplina �� viatencia eDite brusuuens_s e blumenauf!oses .. ; ��o !�������. �,�) ����:����u I:;:
90 minutos ile luta'acidentada - En1pate DO pl.acatd .. Quadros ::t;;:: :u���e�:�17� ��i �u:�
9",ngo3�S. LI:; .Lo,- c.:'; l.:untilg- .

.l.'l;;:O desanimaram PS pupí- díatamente expúlsê ue carn:-' ânimos. Passou mais este ca- grcssãc.
primeilJo tento: de los de Lolceo, tanto que Ieva- I pítulo

e a "tempesta;:lE" pr'os- I Nesse ínterim. Puul'ino n50

máxima. Esteve interrompida a par- segu íu agora ma is viL,lenta. f attnavu com mais nada. in-

tida, pois o elemento punido U:1:il bola .i'orlemL'n!e cruz 1· t terrornpendo D jUgo ii 1,1iüdL',
tanto que começaram a preo- inúmeras cargas não quíz sair. Leleco intn-I da para dentro da área ,,1\'Í- para marcar infrações Imu-

a displicência Petruskv recebeu viu e o chóque foi reíníeíado. I negr.. bateu na mâo de .�t1-· g lnárias. O tClTI!)O escoou-se e

e com' a conín- hem lia extrema direita A partir desse instante, con- gusío, 1i1L.S Paulino ruarcc..u I só ai então descansaram. jo-
chou decidídamente em tudo, começou a parte negra de um a1O:c,1O- gadores, assistentes, torcedo-

ção à área, perseguido da luta, Jogadas bruscas formou-se 110'"..1! res e juiz.
sucederam, mas o término l�<., �i entáo se deu a 1 Falando sobre o -pr"Ha

i':I- fase inicial. "esfriou' o '-"·ca-l �C __ c. mars ,-O!ldC:li...vel, quan-
\

propr+ameute (·:1.0, uÍi:'enh,;-
i •

.

d
� ...., ti

.

g""1
... -l" • t (W ..J

•••

;t..:.. uemro a ar, _\ 110r que sen aL1. os )0'" ano-
1
::'" .? uca, um aos n13.!'; U1S'::!-

I que nao :10C agraciou a eXID'!.-

,':i:·,· seu apito, às ,re:.;. Muito pior esteve o

pa-,
f':l.'c ...os j05'<lc!Ol'eS com qt!2 II ção dos brusquenses. Exis

luas de- 1·1')!'�'!' 1;, ..1:}:.uar GO perío- C""T" . association do Vale
I
,_:;, ·,cl.::.'10S pon os Impcrtan

marcando I
do I, u':'·lÚ(11l·2ilt2.l'. POGCO fu I -:.. ; '�.� ri, saiu correndo clt I. fé 5 a considerar, ti verdade ..

a favor t
tebol c lU:.. .titd. bctínada. 11l.s';'-!- -�'.' :1:éta. para agredir cevar- i como, per �enlplo, a expul-

Aderbal. desres- tiram para alcançar o empate pelas costas ao :11'::- i são (\8 Aderbal e o desempe-
juiz, dirigiu-lhe os companheiros de Gastão I nho de Paulino. Começou CfJ"

sendo Ime- este grande médio que n..

I
. - -I mo furacão o Carlos Renaux.

_';'--�'--��--,,�,---.---,",----'-'-'�--�--------- tarde de ante-õntem surgíu I J1.aL; pela liberdade que deu

Placard Esportivo Vantagem '! "OS homens de sua ofensívr
- '\ nossa retaguarda. Ql'ando

@urpreendIAdo' pa,lo scr�tc� dO p!lra P ·vai ai�da estava no gramado com

iJ U U ti "U U
u &I. li homens o tricolor sofr;,,.:"

I rlo:� tentos e já decaía a oln ��

rar!lIlUg}' O c9mp09o �grlloca de t'; .'.�,: "l' ii:" ,," ('w,no 1" _I �:' l�.�·: ,I" """ ;'�;l�O�a�� :�!stel��:l��������":�
u U U ti {PU ou U d, i ;'.c\ ',l� ':1�1;�0�' at�,'�;va. à"�"r,-':-I �:'�,�"', ,�' >.: �,'� '" _:lol'ia,10l.:('l:..

existem tambem por parte
:'.:tlhava cla�;10ro.::ame!1Le (:-".

J
, .' do;.; blt;:'nenauens(s, uma Vt'Z

\.'&.1'...... ;_..elejas foram :reali- I Pun-ftrneric:.mo, Os goals:'Ro- _ .,. .' . Estiva e A\Ul, respeChV2.rL�·l -

I • ., _

l!�tu l' 1/13. 10r �as SUflClent�.lS
.. . (lUê o ;;C:._

..ê1,lCJl clt!:dl110 nao
zadas quinta-feira à tarde, DL I' .�ler.::' 2, Gomes 2 c Pindaro '. l0, (] .<,esunu(;o do prel"o "cc:,·. .

� para dar mil ponto fmal 11,'1,
d

' ., I �'-':- �;l'�iC' l::Il treIno em con-
,(, TrabaJLo. Assim é que no 'conlra) r'm'a os guaranis .- domlHgo passa o. na YJZI1,j:1 !

•

_

...

R' 1<' t d" 1\l" -

Q
.

C1 nrnt:1�d''lde que in1pera-Y�a.
.i-''''',,',- _." ....... f' 1" 1" O IJ;_':-_�O e n:�J ('on'011 (0111 sua

"lO no"'!'s a 10 ""laraC;:llla. COil1 Ulllca!-', >imoes e Tel� para c. <>- lü.,rllU.la, 01 (.- 1'_' ��, , , i ,.,,1 ' .r _

[' � nortões abertos ao público: os trieolorcs. Fl'l (belo 1.1" ll""to, ?e. pro �z, Iras. O chOQue 11U L"
,,1" "" 1... _d 1111.1. _b."O el: .0_1'

d f t
-

...... �! �. -' l� ..,_ .. �,_,�"'... - �rlw�� �� J Hlado ('on� 11l11a 'i�galllzaÇ"B:G
e rcm aram-!:'e, truskY avançou com o bal�(l r� _<L1:" ,--,.".e, c o �n""l".G� _ ... ,l I " �'!lb1'''l. 1:01':1, :: ssos rapa-_"1 il1lner:!se x Selc\:f..o Para- En1 Curitiba: Coritiba 4- -I). -� -: r..:.j!.py) s'C"di} ,ç' � :f(:1tio ao S�J:l'.:.�S deT��el"a ser fRcllr.nen"·� f'

�r .�."f r-tU p ""-'�r' Y'...... _:

� ��a:a. O::: guaralli", alcancarain ",:�-i)2t"'O dC4 GaLHa do Rio 2. chão. Levantou-�p. fitou 1-Iü ven_"'<") tJcl0 tÍlne Ge ..'-\.[�t.
4

:
_ t �,S Su ,)-=-_ ..L_l IL...t .... lO ..... .::.! "\ l-

f.m Belo Horizoll!e: 1õot .1" núrio, c faltoso, (' :1'i:"çdill-o nho, qU�� a.gora va� �ogar em " �:,�,���:�:I�:�:�:'�:_�,_:12��:or�ize����
'I campe[,o do ano passado lA�-

' :;;0 do Rio 4 x Combinu(1ú r:ru estupidamente. Com o revid(� S'21lS proprW5 ((0111111105. Em.. .

'1";

JUZ ao empate, OCtOS es:',lo scóre de 5 x 3, tendo este' zeiro-América 2, do centro-médio, principiou- todo C:\S". IJodem os
.

ft'I'tJ.·J11 ' t d
.

l' I E A S PI)
,

S�5 Sl".l)l.enl'}C'I ....l. y,'111 uma gOleada, mas a 01'-
• . o CO.1.a 0, lnc USlve, con1 I

'm nU'aguara (., :lU (l se lun sururu, onde uns a- '- . '- ,�

ça de vontade. o espírito de
e "ilha" com um

lUla do,; pupilos de Argemiro

st àno

grediam-se ll1utu::.mente
outros procuravam serenar os passiveI'?

_.--_

t filfo comprovado
que KOI.. YNOS ren

de muito mais. Além

de (ombilter as c;Íw

..

ª
� ��------�--��=-�----------��----�----------�

R�C', 2 OVieridional) - A- I ThToreira, com resultados maf!- guaios souberam
: I'uicos, no recente torneio -:10 : bem ao ataque do
, Chile.
I

O
.

i s paraguaIos surpreende
rc,j�"_. Com Ul1'l futebol m:;l:c

bloqtle:�r
Flw11Ínen-

(!ue. illsisijü�lo com ataques
Pt'lO meio. chegava.á áre'.i
paraguaia e era desarmad::>

Pu' com facllidade pelos ágeis
deie,lsores g:.:aranís, que põem

\o' I.� e prático, conseguiran: muita alma l1U disputa e além
Íi:11�or-se não só ao Flmmnen- se';.'lram ::,brir a mUi'alha tri·· ::Esso S;-h'. TI '\·",'.cr·se do cor
:"C, mas particularmente à {olor, que se perturbou com po a corpo e da h
de�(':''l padrão do Pan-Ameri- ,i E-,3:l ,··,·,'j'C;l, n;';u- t·.S.".ch "t",' ,,_; "

p- � -..... . ..........�..... para C!liJ·.:=._:t.= ir ' ... n1anelra no
1�a{jz-:. TI1P- i _.:1(','1: ._.ela '1"l1a;oria d,::s e'-':l-:j túvel.

f t4b I O E I d

(ln·o Í':ntr·s. Os Dan, i ,"'O, '11 ,",e às ye;:".·

::'1'1�� 1'l11i:�:11��1�:1�:Z n::���o:I�S!��:II 1# O n s a o ! ��;'�:�'
,

,�" porél.l os pé:ra61)�);OS d;:';3

G I d
�

I F·' ·0 1:, ..", '. D, ; l'u ' íJ. '"
! pr::'ü,cGS e ";,tl_;;r ;S. ,:S:.:1 '0

O ea O pe O errovlor. 'I' �'::l'l :,_,:,(�:�",'",' ,! .... ,., ,-,�.L·,,;e', I L'.ma .t;"�i.:<. ofensiva que .ti:'

d C·
- ,.�.. r '11·;��"'do·'" �

"��"'�"l
consbtulu num verdade!l'o

e urlltt.eba o Ipl�ranga!"
..

�:,r!r'-c
..

a;:;ir��al�·ar���,��; �ntid(lto ao ,::soiutismo de

"
"nr oJ1c1e S� infilti'ava I·Trrolho, No !l:1aL quündo {)

score lhes faITc:'('cb -;:'1':.
r�1í! �";anta Catarina, na '. c rei:! minutos regularnlen- l::"" :...Jtcaio c até desfrl'tal' óti-

• rai':l cair na defesa, 11,a" ui.:\l1
tarde de quinta-feira, tam-I ,an::s, tern1Ínado com o scó- Tl:J.S opor:l'nídads!' nara ar-

j te do assédio arrctzador do
bem foram efetuados aI·· I rê acusando o empate .'cr:c.::ltar. A "e;:dade é que {) 1 c:amlJcão carioca, voltaram ao

guns cotejos amistosos. j d " .3 x 3, ;:'h_,mineHSC fez duas rC:1cô:':;! '1:mgcc, conseguindu em S2-

U Aq:1Í eTn Blun1enau, C01110; :.;a longínqua. -,:: ",Itu PllS qtlinz(;.' a1Ín�,to:: 'gtúda o quinto !5oa'I, que CO;I-

� E:lt::emos, j;�fff.ranl Carlos: <:C' C\11-:_oinl1as� o Il)ira!lga '.:jj:1;� da y,_"jI11eirn e nos trin- solidou n trh,;'l:o ..

j. D�l�a"-- r'- p,_. �r,"� ." .::!e'e !., ;- e'e 195') J' , "
1.\''':''.l. ..... _-1>- Vlt' ...J_!;' ''-;''�'��; ,_ .. � 1. "-! ;+':-.... ;·\.. .. :1l:.1eao· '-i jl-:' ; �h da Sl':'gu11da CtL-lD3 � t1S"anltn�0- quanuo se ca-

I c;àü
da Liga Blúmenauen- j ����bei1 a �isita du

Ferro-I lV[a�
.... , �... r"

•

� .,." b'}
.

b d
2.a }}::;g. letra !J)

se oe l' ute' o , tendo os no- I vi:'irio de Curiti a, E1�1 JS
-�

-

f�:���:�;;:f=�·I·lrá completo para Rio do
foram presas fácieis para o ..

...

,
II

colorado 2raucal'iano. Por ISul O Greml�. E... OI.ln1p',CO5 x: 1 triunfaram os para- ii ...
lEI I

naenses, expressando o

placard final, portanto sua O campeão citadho esta J Assim é que para ama

visivel Sllperioridade nas :nesmo disposto,. agora. a nhã o cam,peão estadual
acÕes. Os gaaIs -üo vence- reagir 110 Campeonato Ca- de 49 viajará para a serra
d�r foram consignados por l.arine.nse de Futeból. Do- com os titulal-es de que
Casnock 4 e China, enquan- mingo passa.€:lo os alvi-ru.- dispõe no momento. As

to Bastinhos, do Arnérica bros entraram em car..1p;) sim sendo, Arécio, que foi

de Joinvile, marcou 0. ten- para dar c�}ll1.bate a� DU-'I perdoado pelo clube da·

to de honra dos vencldos. que de Caxlas de RJo do Alameda RLl Branco, ocu�

'Tmnbem FIDrianópolis Sul, com uni conjunto io-, pnr'C-1 H zaga escmerda, pas-
não ficou sem futcból, talmente de::;ajustad(" ul1�e I �arwo Adrj� 1:1 ocupar a aza

allte·ôntem, pois Avai e
I Wl'gü'am, illdl.1.::;h,:-r_;, doi;,.; I !nédia ilile�.téL Gastão se

Guarani fi�s!'9.!!'- no campo

I
vetr::l'a11o:·, c: qU'll:; fl.:'.- h"df e na

rl::l Fel! un., llTt�!E:S;..a:�ts !1!!� r�:!.Í"I"::-��' 2X... 2.�1�.
:"-;.... ·:�n��" �:�,c.

-

h-u'·liCr>:n C.:. 1!�1 tO'·1a do. :). v 1 1)0 cr"f"=- 1:.:....... �- f"lL�:"f"''''''' d;"'",,-':T- � ':"1�::tuart,...c,1.!.�l:..-,v::;;'-":J _'-h.... _ .......... - ...._ "'_ .. -- - - -- -:fi - _'-""- -

l
_-.1_ ....._-.- _ .....- ...-, ---_ _ ... ._.

�re"c"'-·'l,.·",,,,� .• --'" ", •• '--.� ·-·': ..... ·=--�-;..,.-_iT�-;;.-_·,"7.'I+<p.� _- .,......, ", rlc�u:=c.z; cc;-..."lO v\;.,..__ .._,_v.........

_! __'\..0'-') e.........�v........... ,."..._. �:-ç,_,._-_ .. "'"'-- -_'b!_;;:- _�v_-...! ..... I..i.t_"'--:..I \....v"-J...t.� "'" ..

fill!"dco
�

o Call1.p�áo fc;; I :: J :.-.:.::..� o orlZ:e g..
"'

..:u::;,.t, ellt::.- i S3P'''.;l:ld,j uldo il:dlcat serti ....
. .....�-::.. ,

-

d 1-'
, ,. r .� _,��'M ,'�" _" -.-- '_ -�- :_,.. 1 ," �t'+ '

-

_quntro ,.�oals contra Wl1 ? b .. 35...l1Ch....
,. �.;) I,;.��.J u. ..... e:.�""" o::: ........ _

...

� p.:'��.iê_ Cu_l;_, l.t.UJ,.-

aQ.ver;:;:n.-io. Goals: A..,i.1C...... 1 re$pC!lsa�, e�<, e a.�,:,rrc. �c:nuv, ;:3.0 uGS CLV:-:·.l'01'O:'; Valde-
_::iw 3 :0 �jlil!j!,",�":"o::! (:�vm; :r:.::;';�'.T':..��:n1 eles il·,.J ::.:.d.7..<. �

?v..�l�eotJ' (:Ci-ua:ar.i) !�::dtüu �:� c::: S"rl;... C:":l
.....ã

...
�l!X� G._

Norb?l'to Serratini I gins :>leihotcir.:..e�1i;os.

.Januário, realizou-se� o jogo
. ..'

! c:ntl e os par2gtialos e ° Fln-
R:o, 2 \Ivierld.) - Quan-'

..1incn�e, camneão carioca.
�,'" assistia Ü' jogo COil:ra os iria """ no�<a

-

'" "r-o\'� Pl""J - ... �«- �..!l G • ..., 'c... , _� (;t.�

, ::hilenos e depD�s 110 ves..
-

\ I iário dos brasileiros, em

�'arltiago do Chile, o sr.

;, c:hemar de Barros prome-
1eu quatro mil cruz-eiros fé

'LLARD

;,:,Hfieic "l\IUTUA ", 1" andai Salas 13-14
-,

Fone::.:; 1150 - 1375 - Caixa Postal, 5U6

_ BLUl\JE::'\i fiU - Sta. Catarina --

R�di9S
Elelrolas
Toca discos
M�1j fa!�nies

.
"

.._.. .,... ...
� � ...

'
'"' _'
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,'�l se o fato de algumas peSSO&f'

Sr. Dean

UDAOB
T RNODO�

Inlü-slas-as-acusações contra os Surgem inSjnUdç�!,;.�re a ,Iflómenageia
Iransp�rles coletivo,$ do G a �c,i a s�:�::to���:�;:�70° �e!�:�no!o fiei as cl a 3} forças

��

E�cl��e�lmenlos prestados. pelo. sr. Carl llegler . ..
,iii

. ,

"

-
. �Al_{I�, � �UP) - Nun:�! te-se,. Ofic,i�1mente, que: o; r:speit�, f;��ára

cc "'l·<J�'v., ,�c, carta que pu-. , .... :t. v t.escemunno de mumeras levado custo ue peças para !)'l RIO, 2 (Meríd.) _ COl'ltI-1 da no momento, uma so-I cerrmoma mtíma, o embaí prcrmer 'WmstOl1 Churchikl nístro m" .

.,í " " ,

d d B'1 C 1 ,q
., '

A t l' r assístír dos COll1UnS raz alcrum t"'ffi-
",:",11)J08 ontem na "Coluna do i pessoas que se servem dos 3')11.3 necessários consertos. nua no calendarlo do Ita-llução para o problema do xa 01' D rasu, sr. ar os ae Ira a ;:ts ra l<l pa a

.;. ; .,' .- .0,- _

-:
.

T"Íü,; o" sob fi. assinatura de A,' c.ntbus. A.demais, o sr. Ziegler Acrescentou ainda o "r. ZiF. maratí a data de 1015 com! retorno dos capitais, expor- Ouro Preto, acompanha�o de � ex,plosao da bomba atoffilca'TP.o,. �ue n:Lhc:m .�nlI.st�o
,'e 1 no Sanches, �:Jteve onseui salíentou que, apesar ca rua A' ,sler que o percurso feito pelos 0- .provavel chegada_dor I tação e Iucros das em?�e- todo o pessoa.l da effi�éU:,a:d.l, mglesa, RecD1'da-se, a ess:" Slshna taIs expm lencm� .

.
"_ Y'q-:;Srt r"dação o sr, C.uJ mazonas e demais trajetos per· níbus de sua emprêsa, num to- t4fii" At i s�s. americanas. O Mínis- entregou, �OJ�, as seguintes

;".'ngl�r, �hef(". da firma Carl

�ie'll'!orridOS p�10S s�u: carros não �s- tal de 9 quilômetros, não ;,"1:, ....•... ,

.'. , � ! terIO da Fazenda e uma condecorações:
;.: lC), C C.a, Li.da., que explora os tarem err, condiçoes de perfeito ser efetuado em menos de meia

" .

:" j comissão trabalham árdua- " De Comendador da Ordem

...
'

.".
.

·;",:"5 cote-i- t'::l.llsil.o, a ernprêsa vem m",'" hor a, cons;{\erando-"e a ex',,'J'� i mente sobre n assunto. O êid Cruzeiro do Sul ao coro·

,
.;; j!:�,"� n b"Ü'l"J dr] ':,:J.l'eUi. ��Ú' i tendo escrupulosamente o !':ool!J ela de 3D pontos de paraúa C:ll'

'. i C:::. Dean Acheson, deverá
I
nel John Nícnletís, engenheí-

n lu 1:',';'{',' o SPU ] ·"0' �sto con- I cc.mpromtsso assumido perante t l'.. do o trajéto, prevalecendo atn i desembarcar no Rio de Ja-:: I ro 'chefe das Fábticas de

t ra as ::..lcgaf!õc.5 felta, pelo au i 1·ublíco, ressaltando ainda "5 da a circunstância de. rnurtas : neiro somente após o esta- I Polvora;' ao. více-alrnirarrte

:,' ,1" ,."c"'+�'l (''1r''a rii,i:;id:o, �." I jrejutzos decorrentes ,desse C" ',"':e�. O" on'h,". f !'rh.' o.ue par .... ; ';'.e:ecimento das novas ba� I Noel Narsani, ao více-alml-

"i'. p,'"ffún Munir+nal. tado de coisas, pois, (I pésasunc a.ém do tempo nl:essãrio par', : ses a respeito. Não se de- I rante Antoine Sala, ao vice-

{'"cbr:ou o sr, ZieS"la'� que ';::.' "':',belo de conservação daqUl'h v- desembarque de pess oas idoo".,:' ,ve interpretar esse lato
i alInlrant&. Henri Louis No-

eh st.ituídas de runuan.ento "S' víu publica tem ocastonado uma ,'tie cr-íancas, o que dE'Ü"':ll'!"., como prova da' suposta rny, ao capitão de Cor-veta

[",.f,irmaçõ€s do Jmissivista, ,1'':- série de prejuizos materiais, pre- ., "':':1101'>1. i!'TP:icnn-io asstm
' pressão norte-americana Jean Cherden e ao capitão dr-

,:l:'ll1,tO os seus carros estão ',a- .'uizos esses que não podem SG' c'f"'Clill�te de horário, ; para que se resolva.o pro- Corveta Herbert Bary, Da

zcnrlo o horário normal e r 2>;;'1'" compensados pelo preço cobrado Frisou·o sr. Ziegler que : -blema. Pelo contrário, o·

hrm.::;nt,c, o que podeu' ate;;I.�... ·: pelas passagens, haja visto o e- domingos. devido ao ! Itamaratí, ao que soube-
numero de pessoas que utiUza.. ; nlos em fonte' segura, SU-·

ram os seus L'a�1sporte,;, jnst r I geriu que assim fosse af:inl
1 de evitar que determinados
! elementos . se aproveitas•.
i
sem da coincidência da vi-

; 'sita do sr. Dean' Acheson,
com a solução da da ques
tão dos lucros das empresas

, nort�-americanas; para le...

, vantar acusações em torno'
de uma suposta pressão dOI
Departamento "'de' Estado'.

f�t:,nrem se:n condu�ão, cuja �;,

t ,'ação tambem ocorre com a:-

demais emprêsas de transparti!.l

Católica
Em outro local publicamos :;

IIi"'ta
de pessoas que assinara�,l

• " documento comprool'âório (':)0

I hms ser\'içDs que a empl'êsa C.v 1

11________ Zif!gIer & Cia. Ltela. ',':'l!i pn',-

S�Missa
t!:,ndo aos seus clientes, cujo cl'l

cumentci" foi dirigido pela m·:s

ma� firma ao Prefcito IvIun;ci-

sr. Dean Acheson: O desa

�ordo, porém. com que foi
noticiado a data certa, não
está apenas na dependen- 1
da das negociações com a II

"
... -, ----II

Algo sobre a
o cs::',li1,r:e doutor franciscano, S. Boaventura, explica

,',li "', '," ::,::0 (��le. admirável e simples a um ten'lpo, o ínefá·
··:d :;-;:-':':r�o· d.a s. missa:

.- "O nosso Divino Sah'ador, já durante a sua vida. sá na te�ra,
õ-,�·c\''::t r:,.�. r�j() Oh.5ta:lte sUa dolorosa paixão e 1110rte na cruz, inútneros

�1ecad!)i:�� se r:erderiu;n por não aproveitarem os lnéritos do sacrificio

l".-:;::_�at:]r.

Grandes variedades de sapatos para
For 1.5.0 gr::tndc n ccmpaL'"'{ão que sentiu por êsses pobres pecadores,

Q_n:.: de��ej[i\-a ficar suspenso da cruz até ao fim do mundo, para assinl

p12Í'1 efl�<:<fí:l constante de- seu sangue e pelas suas orações íninterrup
�:!.3. ��})!c�ar n jU:;t;1 illd�.Q.l1ação de Deus e levar essas aln1as ao arre

pcr:di111'2nto, arràncando-as. desta lnaneira, à condenação eterna�

l\!as c Eterno Pui 1130 acedeu a esse desejo. Respondeu que três -

1--.0I·':B � ... :, cruz cr�.'Hn dU.r�H:30 até mil Vezes maior do que a necessáriat =

=

=�-
-

SENHORAS, CAVALHEIROS E CRi;�NÇAS V. S. ENCONTRARA'
-NA-

po!'" i�50 os que não aproveitassenl os mereclmen.to3 da Paixão s�
:1 i?I-:.-:. p!.·c{n·in;: de"...·i[!.lU atribuir a sua perdição eterna.

F\?r2nte ;:·.:r:-! ,recu.:;a não arrefeceu o amor de Jesus, antes nela co-

�� (:'1 110'1/0 ardor... O seu Coração S�grado, InaÍs abrasado ainda e -

l�l']:S soli�!i" em acudil' aos infelizes pecadores, a}Jelou para a sua eter-
=

n� ,�aberlcria. e {) Divino lV!estre encontrou então unl lneio de ficar !1t;

iet::'2_ r..1f:SmO d�pojs d::1 nlorte; l.1nl meio de continuar a Paixão� de Con

tIi."u.. lnr a se iInolar e dCrralnar o �eu so.ngue precioso -e rezar pela nos

�a :33h-;::tÇ.J.0 nnaI. Essel nleio ndnlirável é o Santo Sacrificio da I\'1is ..

Rua 1S de Novem!uG, 415 - S l LI M E NAU-

-

�sa'· .

A,dm comp�"en(le-se que a missa é chamada de "renovação. do sa- �_ femnre �Auã��.!�i" __ UQ�g�lr:�. �� �.:r�I·�.n� tlI'"i��!l''''�"tfH� am �n:llS YI·lr.na�:crific-io d:.-, eJ.'(r.-:·�. D�rernns nlelhol', n '''prQlongação'4 dêssb ·sucr.Ífício, .J E'*' jIlVV!�_JJ_� Vf;í;j .. ,>.i_ <w __ ... I �i'V; \ki......._,,�::J "48;) �1l �'f;i,U I" �. _,

�:���:��):��::��;,'! ���::;::c�s ": !:�!i��(.:n;:�:s��a s:c��::�� =� ����n'���' os Imllllllm!lllImlllmlmlmmmmmH:_:_l��:ml���B,!!�U����I�mmilllllmm�.���.I�lUmmlml�nllii I
:�,'(' Le(n,,,','o de; P;H'[O N,aurícío diz que f) IllUlldo já se teria aca-IE" A!í! h1''''''1. nf\'=: h:,·,� �, s;�',�a mi,:;:!: pois não suportaria mais o peso dos J1salO a Heman a os pr."me.llirosl'·cC"d'}C: 1'2'9 "':1.," '111,"3,", perem, pres!,,-�e [J justh;a c!jvina uma sa· I .

tj·J#· ..... ·1'1 .. l>�-�· �:-� pCf' h.�!dq.;; .a�; ofensa:.; c ultrajes dos seres hurnano;o>� .

,,'<-,';"''_ ,-,"C"l'c-r qh'rm' a sah'ação própria 5"111 II santa m;s_ da sobe'.ronllla. - �.�?�-;1:·:11 culpu\-el;nente, enlbaraços e obslãculos ao anlor dt': p.assos sua
. f

'1" � ",:"f·:::r"':-:;-ê. CO[U t0das as g.::tranHHS.- aqUilo que o coraçüo
. '.-" -,,,,,lCl: verdadeira :felicidade, que nunca acaba, pois COI1. BONN, 2 (UP"l

-:...: �"::.e·1.te na posse eterna de Deus.
Pe. Frei Severino Giscl ...r 0.1'.:\1.

IBlumenau)

,

� . ! ,em

Sociedade Dramático
usical 'Carlos Gomes' a I

I
continuidade, procurará Os I I

Não Pas::iG� de mero boato !realizar, na sua gestão ad-
ministrativa, tpn progra- o ll�lsrimentQ de (�uil1t111)OS 11
'm� dc;! ação que correspon- .!0'

.

I' t'
.

t d' ,...,l-PTrn·Bi). "IM" 1')a as (Ire"rIZes e as ra 1- \.� J":'.d1 "'" "', erlC. --,
coes de cultura da socieda- REGRESSOU A PARIS I A emissôra lCt�a.l anunciou,
de. t'ujo previlegiado con- BONN, 2 CUP> -- O pa- óntem, I) m;;;cimento

de!ceita social tradu::: o esfor- pel da Alemanha Ociden- quíntuplos" à rua Rod'dgo
('{1 cO:J.strutívo dos seus di-, tal no projetado exercit.o �}tavio. Ime:líatamente os

rigentes, que não poupam I europeu foi hoje discutido jornalistas, elementos da
sacrificic,5 em, pró1 do prD-! entre 'D general Eiscnho- LBA. e centenas de popula
gressa sempre crescente do .

wer e o chanceler ociden- res f'umaram para o local.
B€U patr.imonio 11laterial e: tal alemão, sr. Konrad Ade� citado. A afluência foi ta-
cllltua1. ;

Congratulamo-nos . com
I �--"_-----'------

<� nova diretoria da S.D.M,
I"Carlos Gomes" pela sua Ihonrosa investidura. fazen. !

do VQtos por uma ação pro-l
veitosa e digna das tradL IIções da socíedade.

Data
e

Horário /
/

BLUMENAU

PLANO DE RACIONAMENTO CORRETIVO DE :ENERGIA fUTRICA
para os iperfodos"de 3 e 4 de MAIO e de 5 a 11 de MAIO de
PERIOD� ,de 1 �. 4 de MAIO de 1952

.
.

Para o Bairro
da

GARCIA e

Ei:l. sua reuntao geral
O!';"1j'!i.lrÍa. realizada no dia
:�5 do Inês findo, a Socieda
de.! D_;:-amátlco-l\'Iusical "C.
Gemes" el;::ge�l a sua no\'a
(;'rdoria que regera os
.. 'w; (:estlnos no bienlu
:"':>2_5:3, a qual fkoll assün
.. ",sti1uida'
pl'.:'sidcnrc L00pOlc:t) Co

. :.; '_}lC� r �
.. {:sjàente \.ricto�.

H",r:ng: 10 Secretário 01'
l�'Ecb Ferreira de M�li();
2° Secretário Jago Lun
gershausen; 1° Te50ureiro
lNilly Sic\,';:rt; 2u Tesourei
ro Lo1'enz Kreuzer: Orado
res Drs. Luiz de' Freitas
Melro e João Borba; Re
presentantes Seccão Musi
cal: Wigund Gelhardi Sec
çi:o t'2atr<ü; IVlario Ki1wa
gell; Secção festejos: An
·O,··.�0 Reinert; Seccão de
",",- ,:,,;·,-,u-,.'�· F'e'l"l'X H"erl'ng'- " �_. -� _":r ......��.

,

\. o�ais: Ingo Heri.ng., Pau
lo Koch, Nestor He1.1sí, Ru
áo1fo Kleine e Henrique
Yid.l��':

.

COHSeUIJ Fiscal:
tnemb!'os efetivos Hercilin O (lua "ana' ChampaDeeke, Bruno Koeschel, I .

Raul Deeke; Suplentes
1- �

1���:�:1 '.;i�l'if!e�!�:���i�val�� ��;�iJlArNlIT� A. ·R�C T��fl C AA l"C:Jva d!retori�l do dís . i ,; �',
-

� ai i.ü0". li �� .

.

:��o q�';:i���r d:al��O à; I a De maior ,:consulUo 'em todo o
FORTALEZA.2 (Merid.l!- 1."1:.. jovem N�vetti NJ- 1Z �

fi,

C'?Lwira, �e quato.l"za anos ?e ! O '.;'7 ""'110 l'idade, llnpresslonada com; W"
.

�J ..
a exibicão, ôntem, reali- I
zada �:ciní pelos paraque...

I í
Idistas do Exercito, trepou i

JIU li. �:1:10.. n. f.1.� :c::.:11'" r·('�l·,.jeAn

II
, • .. ,_ 'cC>, .o,� '.... -

.

{:"ia. � :!alt0u. iI :r1.IEL. .apoiada
nU!!l guarck-cllll.Vas. A
111.0nOl', EU.. consequencia,
;-.;0freu :._'aves feri.:."llentos, I

Desligado
Desligado
Desligado
Haverá só Luz .

Haverá Luz e Força

Haverá Luz
Desligado
Desligado
Haverá só
Desligado

·"'C
,r

maõ1h::i emê O tráfego ficou
eongesti�mado.. A �

carava

na percorreu 11 rua não en

cOl:irando, po:rém, o menor

in,dicio do fato. Segundo
parece, tudo não passou
de boáto.

.Haverá Luz e Forca
Des1iga�

,

Haverá só Luz

do ele 1952 para BLUMENAU,
INTA AGUDA

Brasl

,50
------_.----__---------------

Cervejaria�CQta.rine1ilSe B .. A. I
JOINVILLE

.

I
B�umem!L!.
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