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QUER OS BENEFICIOS ·1SEM M�E R E C E-L O S
c-.___ Anstregesüo d� A.tllayde

As classes conservarâoras ses não é que saiam a campo
nos últimos discursos dos seus I para fazer papel de partido
lideres nada disseram de nove

I politico,
assumindo com 3lTOU

ao pais e com um desneeessá- bo os deveres da oposição.
rio alarmismo eoutrfbuíram O que lhes eumpre é exa
para aumentar as suas afli- minar serenamente os proble
cões. Assim não estão serviu- -mas economicos e 01erec€'r ao
dI> aos interesses do Brasil. governo soluções adequadas a

O que se espera dessas elas- titulo de colaboração.
�-- _-- ---- Sabem industriais e comer-

ciantes o grau das suas respon
sabilidades? Sabem, mas de
sejam transrers-las a JOL�
trem.

S/L
A ganância, falta de escrú

pulos, o infrene desejo de ga
nhar muito c depressa não ·fo
rarn mencionados nos díscur
sos pronunciados.
Como se as classes eonser

vadoras formassem um mundo
aparte, vttíma dos erros do gO"
verno, não tendo nenhuma eul
pa das angústias do povo ...
Vale a pena mostrar um

pouco mais de lealdade.
As classes conservadoras te.

em dado, IIOS ultimas tempos,
provas dê aterrados eg'Úis
mn.

Sú lWl1Sam em si mesmas
e chamadas a íuzer algum SU"

crifiéÍlI, ucautetam-se na Indí
feri'llí':l e na recusa. Todos no

Brasil esperam que o governo
nroduza o milagre de dístrt
bnír abundância. bem estar e

segurança no presente e no

futuro, a quem pouco OH nada
deseja fazer para conquista!'
esses benerícíos-

Ordenulke: ajuda total
de.vuatudoa,

pc.rsee
Temor na Holanda aDI e a iminencia de novo

aos

WASH1NG'l'ON, 9 (AI<'P) J luntarlos e das f'orcas milita
-- Uma declaração distribui- res estrangeiras que se junta
da aos. jornalistas na

cas!!lram
às forças militares hclan

Branca informou que o presi- desas se concentram na lapa
dente e seu Gabinete, reuni" gem das brechas que- se abri
dos "exprimiram a convlcção rarn nos diques e na consoltda
unaníme de que o povo· dos çáo dos nWSlt10S, na previsão
Estados Unidos deseja vir em da próxima grande maré que
auxilio" dos países sirdstrndos deve ter lugar lia Ho-landa ii

pelas tempestades. 16 do corrente.
O se�retari� da Defesa, se- 'rodo o país espera essa {ln-

gundo l�struçoe�, que recebeu ta com enorme ansiedade, por
?O presidente, ja deu ordens que se apresenta a questão de
as forças armadas americanas saber se os diques resistirão a
para que dispensam toda a um novo' e violento assalto
asslstenela que lhes for possí- I dos vagalhões, nas regiões

I vel às autoridades locais, nas' inundadas. N hc!rcun�tanei.as em que tal as-l· Nas últimas 24 horas, foram III uma
lNVES'f'WAC,'õES f,OBRE A CULTURA no {�_H'E' _ A o:rgftlli,aç.!ia ti... sístencta seja de utilidade. ! ainda as ilhas Goeree-Over-
Alim"nta�ão .. At:rieuÚIIl'a (I"AO),'llma <la� l"nlidõJ.ut's êSJ)N'i3Iizlu!as das ENORME ANSIEDADE l�a.kke�,>. e �ch;n;en-Duive!aI1? 'l'AIPEH, 9 (AFP) -.-� A pri- TAIPEH,9 (AFP) - O ge-
Nll�ões Unidas, iniciou em {'rlOf'!! recente 511ft, IHimeira lnvestlga<;ão sõ- HAIA 9 (AFP)· _ A sít _

iii' mais atlngídas. Seus habí- meu-a Incursão da aviaçâu dp nrrul Olmsteud, oficial supe-
bre'a cllIturado i,até, li l.edido do Gnvêrno etíope tille tem a intenção de -'

SI ua tantes foram evacuados e os Formosa contra a China eo- riur do Pentagono, encarrega"
desenvolver sua Indústrta eaf'eetra. A, Missão das Na�ões Unidas 'lue foi �!Q'ora HO!al"l�a, no �.Q dia, que ficaram, segundo se es- munistu, foi efetuada durante �'Ü do auxilio milríur ao Ex'
mandada à. EtH'I,ia está investigando as pm;sibllidade,s de Ilrodm;ão tan- -P, s do micro das lnun�a- pera, I o serão brevemente. a noite. .tcríor, chegou hoje a Formosa
to do café .süvest.re coma do euíuvano, Seus trabatnos estão sendo a- çoes,. que começaram.na noite Restaram apenas nas Iocalí- TAIPEH, 9 (.AFP) _ A- I acompanhado de dois generaisde sabado para domingo pa- d d

'
..

tcompauhados com ·0 maior ínterêsse, por cafeicultores do mundo Intel- rece se estabilizar mas � pe-
a es evacuadas alguns mora- ; viões nacionalistas chineses e de nove coroners nor e-ame-

de 1.0 de Ma'o· re, porque, entre outros problemas, a Missão estudará as 'variedades rlgo ainda não f�i com Ieta-
dores que; em compan!_:ia das lançaram dois milhões de bo- ricans. O general Olmstead,

do café selvagem etíope que sejam resistentes às pragas do café que há. mente afastado Na hori a-
forças militares, tornarão par- letins sobre o continente chi- que conferencíou ímedtata

em outros países produtores. A gravura mostra um joyelu etíope apa- tual, todos 'QS e;forços das tur-
te nos trabalhos de tapagem nês, informan.do, a população mente com o chefe da missão

nhando café silvestre. (FOTO ONU)"
.

mas de salvamento dos vo-
das brechas abertas nos di- de que a Chma Nacionalista militar norte-americana em

___� __ . _ .

' ques.
'.

.está agora livre para atacar Form-osa, general Chase, e

ASSIm consolídados, esses

Ias
territorios sob controle co- com o ministro dos Estados

A .:_, _I . •... ,-. a, L _I 1
diques ainda poderão proteger munísta, em vista da nova po- Unidos, Rankin, ldeverá )en-

".ume..
ntaa.1o ae OIto DI bõe« a� cruzeiros nos ����nS�d!����;��t����fe�g�� �ii���l���::,iC�;e�a��oa��e��l�� ��������da���e Chi�e�las�af:��

que conserv�m uma probabi- I de quinta para sexta-feira, sistirá amanhã, a manobra de

j_1 f
hdade de nao serem destrui-' não encontraram qualquer 0- tropas nacionalistas e será con

aois UI timos. an0,s. 0., ; m,. e_ iO Círe.u 18
..

n f.e,·, . ,n.0. ,pa is
��s d�: f��ÓXima g:de_:aré l g�f!Ç��a;h�o�:rh�e� sua base ���d���r�l���.Jl�;i�:::�}li

\I ti
'""'i '. i. 01mstead, que descreveu ·�·ua

tle" e,a�."sf{';AfltORkf"driuetrQ$éteiêt,-edireffitilfêrSRB, ós"eiêifôs dai -'emissoês -monerarias
..

)
-

'-s· L U M E NAU· E· N SE' ����oa d!OI:�;�n;gão� a�:!�
S. PAULO, 9 (Merid.)· -

.

portanto� nesses dois exerci-' 4.038.000.000 - o. que é uma • imensa apreensão, não pOdem! ' • dou que os aviões a jacto nor-
Analisando a situação econô-J cios, um aumentõ de Cr$ ." -enormidade - representando ser desconhecidas do nosso go- i

te-americanos deveriam che-
�ica e financeira do país, face 8.Ó77.000.qoo� Significa isto anualmente quase tanto como yerno. O sr. ministro da Fa-I (:r!;�Cf:,!l'�'� �!l1"'::J .!li t"!:lmn5nh!!l contr!.'ll ii fBlber-

gar logo a Formosa. Acredifa-
as �1e_dídas inflacionarias e às um acrescimo anual de Cr$.. o total da c·irculaçã'O. exístén- �enda, homem culto e fin:m- ....n ...hQ IfUQHif �,..g t"Q U iii iii se, geralmente, em Taipeh,
emlssoes de papel-moeda pelo· . te a 31 de dezembro de 1939, cista conhecedor dos princi- I

que os 'Oficiais norte-america-
governo, apresentou o sr. An- que era de Cr$ ,... pios dessa dencia e das n':s- CU ose, fOm�íiidij sómente LEITE PASTEU.. nos foram encarregados de in-
,tonb de Queiroz Teles, vice- 4.957 _ 150.000. O goverrio sas imperiosas necessl'dades quirir sobre as necessidUdes
'p 'd t d S

.

d dRI' nIZA�O "t"'nlf!.1\,. �
••;:H.

.

l' t
.

reSI en e a. OCle a e ura Dutra, que sé desmandou no precisa ser atendido nos seus Bt Ali n; 'lJtJi:: nacIOna IS ·as em COl1sequenclU
Brasileira, a seguinte indica- Prepare ""

�lti�1o ano de seu exercicio, a-

{justos
desejos

..

de est�l1car. o
da decisão do presidente Eise-

ção .
na última reunião dessa •

�"., ünglU em todo. o quinquenio mal que_ corrOI a .naclonahda- lI) I,hower, no sentido de desneu.-
entidade'

·�Qh·/>'·.:'''I/::.''''�·.
.

8,sfeUutufriDlh·ode d A
-

f <4'r T3]!!I!jl!�-444I!i"""::�ii�' 1.ndizar a ilha.
.

'A·SI·d .• ao total de Cr$ :. e. ,nao ser assnn, o uturo
. __ ._. __ ._____ . ��__

.
,

.. e dezembro de ... 13.670.000.000, sendo 7 bi- do paIS e apropria estabilida-!l.952 elevava-se () papel-moe- 1 d
.

I t- d A t d f
..

(
.. """-'

da em circulação no Brasilà.:. _ do·ncJo.fh-
,liões sirriente no ultimo exer� e SaCIa et·sd'ao Agtrant ebmente .

preSe" a sua e esa a-- omls·s""'ao=' .. cicio de 1950, A l1iédia anual comprome lOS. en e em o
quantia de Cr$ .... ,....... das emissões desse quinquenio sr. presi?ent� da Republica I39.280.172.000. Dois anos an-

�

IDFO�CIL foi de Cr$ 2.734.000.000. O para a sItuaçao e, pelo menos
Les, a 31· de dezembro de 1950, : I) li exercicio final foi que nos uma vez, firme e prossiga, d I

.,III �

t H G h"ao iniciar-se. o atual governo,. (ladl·rolllli.·Cakio) veio desapontar, pais não man. ?e�n ,va,cilaeões, nurna d.iretriz. e nquerl n o sr. ugo out lerI
o ,�u�nerarf(} existente �ra ele teve a escala moderada das e- l�labaL!vel no setor mais me- • li........----�------.,...........--�""...._'�;...;---...-:;--"':....�-._;-.:.;..'_''' Cq; 31.20..'..542,.000. Houve, missões anteriores conforme lllldroso do seu governo.

os express()s desejos do presi- .Deeididam�nte, o quadro a- (0-mpo("t� ã evp-.ftt:'I·Ç!itl d·tli "," ..Ce � '.am·· r':_\\fi;�u.··1 oordente durantl' os quatro pri- foHesentado e des��entador e .J li II .1\ U;J ,IIU v 11' lU \i l "'"'Ií"'il'lll .»

meiros anos de suagestão" . J!lo�il'� que, a contmuarenl as
.

emlssoes com esse vulto. oHIO, 9 (Meridional) .c • ., a_
NÃO SE DESTINA� povo, que vive em sua jmen� Iministl'O Hugo Gouthier, cujo
RAJVI A PRODUÇAO Sá maioria de salarios e ren- caso se encontra sendo objeti-

"Grande p3rte dessas emis' d�s fixas, terá seu custo de' vo de investigações, por müa
sóes em nada aoroveitou ao vlda em conslanle elevação, Comissão de InquerHo dessa
incremento da pr>odução do sem possibilidade de seus pro- C:..sa do Congresso, a exposi
país, na sua função precipua ventos alcançarem O andamell ç'fio que apresentou 3quele ar
f' unira em qúe poderiam ser tf,l dI) custo da vida. Além da gãQ, com gna defesa mimeo
v' leradas· ]<'0]'3m :ln"ojuda!;, 11;] sltt,ação trazer o 111f'1ho1' in

-I grafada.
SorilG tenha sido se

voragem. dos gr.;,tos do 'resoll" cc,ntivo 'para o. dt'senvolvimen- creta a rennião da sessão que
mais muderno ex stenh Ef:pe,ro 1'0 Nacional, em pagamento to de 1deologlas extremistas, ouviu o nosso ex-ministro no
que na pr'meil'a quinzena. do insupol'ln \'d fardo {lo fl1l:r-· não li.OS é dado prever quais 1 Irã, a materia é inedita. A
março dois aviões já e'st jam np.�- cionali�JYll) jJ!lhlien, qi1e jj pO(j('l'�O ser. os resultados des- I exposição é eOl1l!)osta de 21
ta capital. Eles viráo ,chegar.... D, '("'ríSOP1€" nL:Ís da metade' d,), se

.. per.lgoso Jo,go com a paeien- I' capítulos e 5 anexos. Os capi-aos poucos, pois alguns ficar",] f I I d b· d. twç;tmenio cc era, as oras Cla e
..In. ale do 1Jo.vO sOfr.edO_L1tlllQS

estão _as.L·iln Íl,ltitulados:na Ingl�ten'a para· 8"1'\'· J'·'.íli !lo
O B _

"

e gastos stllltuarios, num país _
rasIl, por efeIto da lnf1a� _ Inü'odllçao - O Petroleo

pobre e que mal consegue .ob- çao� está tornando cada vez Irariano, e Voto do pl'Of. Le
ter da terra o necessarío para maIS elevado e ficticio o custo vy Carneil'll e Brasil; Evolu
o slistento de sua população. de toda a sua produção. De- cão Politica no Irã: Situação
Estas considerações que faze-_ precián�o. por outro lado, o Mundial; As Relaçõ2s do mi-
,mos mergulhadas na mais (ConcluJ na 2a. pág. letra H. nistro do Brasil com o Sobe

rano; O Rompimento das Re
lações com 11 Grã-Bretanha. e
a Atitude com os Estados U
nidos; A Carta do embaixador
dos Estados Unidos; O Pedido
de Retirada do n1inistro d' RIO, 9 CMel'idionlll- --.- Ec" n"ll\"" da FEn � }lromn\':<1os
Brasil., Em. Genebra; No Rio niu-se o Congl'<'sso Nacional, " dc'Y"';s daquela. deita.

fim de apl'ec·tlJ: o veto ptirc:ul VOTA[�_:;_Ode Janeiro; A Abertura do In- "

C do prPsidente da Repúhlica, n Na ":Hs{'n;�!=�:v:_) hf,UYê un1 úniC'o .r

querito no Itanlarati; As on-
um d'sposiU\'o do projeto que' (.rador: o "<'Ilt.,nll la·'H·,,:,'jo da

clusões da Comissão de Inque- dispôp sobre promoção ao postu Rocha, que' dpf"nd,'u l> \'PTo IH"e
rito do Itamarati; A Punição de 2.0 t",nen'te, dto sub-tr'l1'ellte e s d<'neial. A vOLa{,iio tardm� um
do ministro do Brasil; O Es- sub-oficiais e s,,,'g-,,nto;.; 'do Exer- pouco devido à falta, de' quo-

, tatuÍ' dos Funcionarias Pm- c'to (' da Arronaut'cfl qUI! to· l'um, que obrigou a paralizadio
realizará em São Paulo 'no pro- O nosso entrevi:;iado passa a S"- Sui�a. que sub::.tituirá

.

o atual! blicos e o Caso do Irã; Os mo· maram parte nas operaçõf!'; na dos trabalhos nor mais de me;a
ximo ano, promOVido pela SéC�lgUil:' a enumerar as 'dificuld1:.des p-.resl�ellte, sr. Ha_!ls Fm.sl!erer, tivos da Suspensão do Minis- Italia. hora. Afinal, éol1sta'tada n <'xis-
ção bras'leira do c(jleg.o Interlla oriundas da. realização do ccrta- de VIena: As .scsst;'es admmlstra-

tro do Brasil' Atitude Arris- CONTAGE1'.-f DE TEMPO tencia 'de n\lmf�l'O, proct'deu·-se á
c'onál õe Cirurgiões, pouco .nos me oediz:.

.

Lvas s rao presiUldas pel� prof., d' O
.. t' -

d G _ O veto incidiu sobre a, conta· vota.'ão, que con:!luiu pela, lna-
A f t·

-

d e "A d'f' ld d·
.. -

"Kax· Thorek. A fe"ta de lnstala- ca a e nen açao o
.

oveI'
d -f·ti

- "

resta dizer. e e lvaçao eS5 - s lCU a es na,) S'tO .lU �

C
- gem de tempo os r' tll'i o� m·- nutenção do veto por 160 vntos

importante ce.rtàme; que ·reuni- pouca>!, princ'palmente a", que (Conclui na 2a. pago Letra B no; A Falta de omunlCaçao litãres. o projeto .determ'!1�va contra 28, Houvev 10 cedul:lSl NU
rá nesta Capital med:co'l' e ci; se referem a falta de lJo!l, n1..>·

que os rer-riclos mil tares conta- branco. A sessão foi ·ene2l'f!HllJ,
rurg'ões de grande nom.tla ia, e jament.os �ara acomodar: t)S n'-:,,- �:am antiguidade de 25 d� ulfos- em seguida, is 22.25 hOl'as.
deveras um fato auspiCIOSO, que sos hospeaes. Entretanto, .serao to de 1947, data 'das pJ:":nelra!:
merece StH'· apreé'ado com o _r�· sup·eradas. , inclusões no quadro auxlhar (k

levo a que faz jus .. Esse CQ1'3g:0 I A �eu ver, � parte soc,�l �o

P E O R E· I R O S
lofic'ais.

Tnternacional ab�Iga,!!m :eu CongreSSo tera Importa,nCta.,t30.· I TR ..\MITAGAO
. .

�eio. cerC'l de 10.000 �lrm.g-.':Jes\graIide. quanto � ci"nt fi�a. As-. o nroj·to foi apoiado p"lfl:
'�le todo o ,-,undo e f�l rllIll�:l.(l? sim, .� que estamos a frent� .

_.. I c1\la.s
.

Cl'l�as 1e"i<;lat "ns, a de.o-
em Genebra, '-fi �9.S5. �eve�"" ;ll'tiO mOVimento. espcr3I?os rec!;p- peito do parecer eln contrano

re!l.llzação à clanVldenc a ,�') � é'onar 05 nossos -conv dados da
do Minister'o da Guerra, quf'

tual governO que soube
.. _:",r'l��lmaneira mais brilhante ]Jo'3siveL

\0 julgavn basta.nt-n, inconven'en-
para nos-", cida,de a rFun:'m 1._ In'cialmente colocaremos no� hO"

C 't' te aos IntereS'H's do Exerdto '0

t:l11tos sab·.;o .e mp,;t;'�" da .('1-
teis ocupael.fls pelo" ·'·integ.rB:n.te� Importan.te firma de construc,ão em un 1- aJ'tamente prejudic'u! .ao g-ranf!

"ruia em iodo o mUI!do. do Congresso e suas famIl·as,
numero 'de sarg-entos· e sub.te-r�

P�r is"o mesmo. >'I,S soJen''i.adrs expos:çõe\S de orquideas em frall'

\llentfS
não contemplados peln

terão. oril1:1.antismo in'\rul�ar, o ca f�oração, po!," impolariza�ã.o
b:l, necessl'fa d·e pedre· 'Iros profl·SS'IOO:::lI'S. mesmo. Apesar de tudo isso. o

que conc')rrerá, pa\.1 maior hl'l: artif cial; mo�trar-lhe:emos: f�· U U projeto foi mantido pelo .ExQ:
·J.I ••nencia dos festeJ_'Js decorrera zendas de ca�e;,. havera uma no" I

cut;vo em suas linhas gerals. �'?
uma "'rande prc>pag2.nia d,� II' s- taela caractenstlCa de nossa

F.rr!l.\
não fi anrovando na p.1rt�. }2

sa te�ra e da no�'a gent<e-. E'· ·com musicas folclor!cas. Alem PAGA SE BEM-

I
menc'onada.

jUGto, pois. que os paulista" re- do' jantares estamos planejando RAZ.�O DO VETO
. .

cebam de oraços ab<!rt'Js, hOm�lls a realização �de uma grande O presidente da Republlca. JUs-
('orno F'lpmming, dc('onr'do;:, . da em homenagem aos visitantes

ROeU tif'cou o veto dizendo que o

peniciliana, Dômack, deScobi.'dor ilustre<1".· .

.

APRESENTAR-SE NO HOTEL ELITE. P .

dispositiVf) e:.n:ab"1ecendo Q�l� o'"

das sulfanilamidas, alem dn (lU- Ao concluir suas declaraçôps. ,l,eneficiados coritar:am ant'gUl'
tros'. O IX Congres"o ele Círur- o prof'. Oscar CJntra cord'nho, RAR O SR. DOUGLAS. I �':Hle desde- 2ií de agost.o de

Iglões propic;ará motiVlls de. sa- esclareceu que duran�e a realiz"-
H147. viria po�tel'!::ar d!rPiios dI'

It.isfação e gloria -para oBra- ção do certame s!'ra .em'Possadn
1 I,sUb.ofiCiais i'. E,�\rg-entos outrus.

silU• o Pl'e'1\:denie do ColeV"l) Tnt!'l'l1"" j•••IlliílIillllllIIIiiiilIIiiII_Iilll!!U IIIlIIIl._._íII·1!-lIItlfiIIjllílllll...W·''"'U ., muilo do:.; llua',; foram COll1PO-
PARTE SOCIAL cional, sr. Rudolph Niessen, til> U -O\!l!!; - _.-

Na ilha de Tholen ( prnviu
ia de Zelandia), onde s{� !Ia

localidade de Stavenísse mor

1'e1'a111 300 habitantes num, to
tal de 1. SOú, as noticias.....s30.

l C011CÜÜ na :2.3 p5�. Iet ra I{}

Primeira
- -

ev toe s

-

IflCUrSaO

necíons listes
ele

reslslencla des comunistas

e
"

CUlto anexos '"

no ltamarnti; A DC:::C"Ji'tesia . encontram li influencia e o ca
Iraniana ao Governo do Bra� so Ghavam Sultanneh, adver'
si1; Guerra de Nervos e Pre- sarja do atual primeiro minjsG
eedentes de Retirada de He- tro, erll ex-ocupante deí,te pos
presentantes Diplomaticos; to. Quando relata sua aproxi
Palavras Finais; Instruç1Jes ma<;>ão C0111 o xá e a amizade
Enviadas à Legação em Tt�" pessoal que devotavam mir
€1'ã". tU3mente, explica que tal a�

O ministro Gouthiel', na sua prüximação nos circulas liga
defesa, llara seus passos no dos ao prof. lVIossadegh· era
Irã, desde sua chegada à Ca- mal vista concentuando"se a

pital daquele país, ao mesmo Legação do Brasil "corno (l.

que revela detalhes da politi-

\'
gente do impel'jalismo {OstraJl_

CH interna. iraniana, até então geiro, usa_ndo pm'a isso, como
desconheCIdos. Nesse caso se (Conelm na 2.a pã.g. l»tta .T)

ror 16� fotos contra 28 mantevo
o Coo�résso o fRio do presi�eote

\

IOFOSCAL
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- Oll,�RIUNIDA�fS- II Editais
Igflsellal;

-

as Sindicalc

Sé poderão votar os associados quíces, contando mais de Il meses
de inscrição no quadeo soesal e mais de 2 anes de eecereíeío na prof,is
são, a menes que se encflntreffi nas cenc!olções previstas no aet, 540 §SEM P R E I ! MAQUINAS e l'rIOTOR;ES f I 2,@ du COI<Solidação das Le1s .0 Tr«balho, maiores de 18 anos, saben-

AUTOMor�VEIS USADOS I M����;!��Scosfu����Stó_l11 �� li�s C";���:;���s:):uc estivere� �: gezo dos di'i'eito� Sindicais (ail"t.;
dos os tipos e ];lara todos! os assecíades deverão comparecer durante � horári® de funcio-

FORD' 50 HP. - 1937 - ClIE-
os fins. Troca, vende, com-I namento da Mesa Coletora, perante esta, munidos '!o reci'lilo de quita

VROL�T COUPE" - ;940 - RE-I pra e conserta. Máquinas Cã0 da mensalidade Síndícal, IIlU declaração do lilinó'icatlll' pa,ta supri-l,a,NAtlL'r PERUA - 19,,0 - MER- elétricas "Zuendajsp", Não, bem assim, l"ara prova de sua identidade, com um d8S seg.u�ntes- doCURY - 1948 - CHRil'SLER II compre sua máquraa, arr-] cumentos: Carteira PrOliissi!>nal, carteira de jdenti«ade, caderneta Mi·U
CON'V. - U34 - FORD 85

gp'll tes de fa.zer uma vísiêa à I tar €lU carteira de lónstituto de previtiéncia Secial.
.

- 1937 - ADLER 4. Cn.;. - 1006
Loja de MAX KONRADT-, I o assecíado poderá obter iJlformes na Secretaria da entidade

CHEVROLET - 1948 - OPE1, I rua 15 de Novembro, 679 o local em que deverá votar, seado-Ihe facultado examínar as
SUPER e - 19�1l - AUSTIN A-.70 [1- Fone 1405. Cxa- P�stàll de distribuição de votarrtes.

.

- 19$2 - VOLKSWAGEN '--

123..:..__ BLUMENAU :i3lumenau, 7 de l'evereiro de 1953.1951 - DODGE - 1938 - FORD
.

I
p. Sind. dos Trab. na. Ind. de Alimentação de Blumenau.

A CONV. - lS29 ;_ TRll1N.PH· 21 \1 Pedro Manoel dó> 9J.i.Velra __:_ Presidente.PORTAS - 19M. '

"A C I S A" Fone 1324 - ELU- ( P R E ( I S A ... SE: _ _ _

l\fE:;�A;-ER��::S��\R���" E�83 i '

I FABRICA DE CADARÇOS E BORDADOS HACO; Si j"
�'� GERAL -=

I
DE MOÇA de maior idade, com I

llrátiea de serv�ço� de escritório, Il:mnre'tt=m-o em Obr;g� "'o-as!io Portador {De-NEGOi(IO UR6EHJE I �i:y�;:Ug��:fe::�:::ar:en�:,e: Ii�:: I�. � oi z

bêntur�s)uManif;sto
'

Apresentar,:
BREITRePF IRMAOEl f C d B d d

'

A. sociedade anonnna "Fqbr.ica dff a arços e or a os;
- - - --

--- - 'Haco S. A.H com sede e foro nesta comarca de Blumenau, mu-·V E N DE"" S E I nícíplo do mesl1;o nom�, d�sü� E�tac:to de Sa.n�a 'Catarina, ,p�r
seu diretor abaixo assinado, qu.erl'!ndo ernítír 11m emprestl

UMA. MOTOCICLE'f''\ D K W, de ::
I mo em obrigações ao portador ou debêntures, nos tenno:, do:

HP, em perfeito estado, ou troca-I decret�-le� ,Nr: 177 -A:, de 15 de setembro �é 1o�93, .l,:z publ�-l
se por uma malar. CO e da ciencia

_ a�s ll1teressad�s que' abre a SUbScrlÇ30 :tea:tl-:
Tratar com WelImutll na S. A. cular um empréstímo psr debentures, mediante as condtcões ]

Pessoa atualment-e chefe de: Comercial Moellmaull.
'

manifeste-
' t '

secção noutra cidade com longa I
prattea em peças acessórios para r P R O ( IPI A f Eautomoveís, motores a 011'.0 n'esel

I
I::] li .. J

motores a gazoltna, J'i'neus e oa-
maras e ,outros artigos de r'amo' A' BOAVIST,\_ Cia de Seguros deque 'deseja, t·ransferir-se pal'a es-.

"

. .

ta cidade procura uma boa colo- Vld!l, procura um msnetar viajau

cação em firma Idónea destes te Ílara '0 'Vale do Itlljaí.
:ramos. Ofertas sómente }I01' escrito à
Ofertas por obséquo pana A. c, 1>, 253, nesta cidade.

lLM, Cxa, Postal 9 - litoupava
�eca.

REPRESENIA(ÃO PARA AS ZONAS DA SORO(!
-

BANÀ' E NORTE' DO PARÁNA'
,

,��

Viajante, com eonêução pl'ópl'ia, .

aceita representacões
de Industrlas híumenauenses !litra as' !l:6nas acima, à base ele
comissão·'� Cartas' ou tratar pessoalmente, à Rua Jguaçú, 86.
.(Próximo 'a Fabrica de Gazes Medicinais CremeI' S. A.).

VENUE-SE um armazém de secos

e motbaüos, com ra;ecção de arma

rinhos; localizll.UG nas Imedtaçõ es
de Elumen:l:il. Conta com bõa tre

guezta. Informa'iões nesta redação.

OFERECE-SE

M O' V E I S
Negócio de ocasiãoc

-------_

que ser daquela forma por
quanto a firma tapava a

boca dos políticos entre

gandolhes carros na' tabe
la, o que os colocava a sal
vo de qualquer perigo..."
Díantê dos fatos positi

vados e que se traduzem
em evidente crime de eco

nomia popular, os oficiais
que realizaram a diligen
cíà Intimaram a General
;Motors do Brasil a apresen
tar, n'um: prazo de quinze
dias, os esclarecimentos da
vídos, findo o qual, e não
sendo atendidos, remeterão'
o processo qúe foi instau
:r3,do, sem mais delongas,
a ,lD�legacia de Ordem Eco
l1trmca para posterior re

'messa ao Forum Criminal

Por mntívo de mudança, vendem
se um quarto completo e .copa. _'
Tratar na Rua Jguaçú, 86 - (Ao
lad!l da Fábrka {lI' ,Gazes Medici
nais Creme r S. A.).

Vende-se ,_ Fordson 51
Caminhouete - Lotação. 500 Kg.
� & pessoas, O'tir.o.o estado (em
prtmeíra mão».
Franz von Knoblaunch -- Blu-

VENDE-SE
Pela melhor oferta um automóvel
FORD-1951 (Custon) com rádio
novo, jog(} de pneus faixa azul,
capas de luxo nos asseutos e OU�
tros acessórios. Ver e tratar na
Casa Sul Americana, ii Iua 15 fIe
Novembro, 696.

Automovel MI Troca-se IHudsoU-Luxo, 110r Chevrolet ou'
Ford, ultimos tipos. Voltai-se d t
nheiro. Tratar com Humberto Ti
bau,

_ no, Hotel Moderno.

------_ ...._---

F
:rio do trio-campeão argen
tino.
Isto ocorrerá em fins de

março, quando p1.lder con

tar com os jogadores do
scratch. Até lá, entretanto,
o teanl com os elementos
que ficaram e mais alguns
reservas é aspirantes, fará
excursão pelo interior do
país. Já tendo sido inicia
dos os enü:!ndimentos a res

p�ito, para esses jogos, 'O
team base do Vasco será o

seguin�e: Ernaili, Augusto
e Belíni; Alfredo, Mirin e

.Torge; Sabará, Vavá, Ed�
:ruur, Maneca (OH Alvinho)
é-Chico;

Dr. Aires Gonçalv.es
- )"JlVOGADO _
aeafdc�eJa e escrItóri,..s
-- BLUMENAU_

lI...a Jlru,J4D6. 15 '�J'Ut� U-C

B
ção �rá presidida pelo governa
UOI' earcez e a._ de ,encel'rU!�ento
pelo prefeito Armando de Arru-.
da P,·reira. Ainda nesta Opol''êU
nidad" será cf,·tuada a eJekão
paul. aproxima dil'.-tor:a e ti s
cuti'do o loeal da !·eaJi7.aç,'o do
proximQ Congn·sso elo C'olp,gio
Illtet'nacional de Cirm gó,'s, que
t"ri lngar Em 1956.
Os brrl.;�iJf·ii>[)s tet'Í'io a I'ftl'fI o

portunidade de sei' reunidos o;:
.

maifl erfl,ienE<iado" da
rnedicÍna e da ('lrnrgin". - r'on
cluiu o prof, O;;{'ur C'ntra Gor
.linho.

:RelojÇ)aria Schwabe.

O ·nJ.elho'l" sortinlento e melhores :preeos ele joias e relo
�ios de marcas renomadas. só se encontram ii venda na

RELOJOARIA SCHWABE
Rua 15 de Novembro, 328 - Fone 1546 - BLUl'rIENAU

G. E. Olimpico
BAILE (AR NAVAlES(O

o G. E. Olh'l'lpico tem o prazer de convidar seus associa
dos para o traCilicional Baile Carllavalesco a ser levada a efei
to na noite de 16 do correnete, nos amplos salões da SDM
"Carlos Go�nes".

As mesas estarão ii veJ,1da a partir de 3.a feira, às 9
horas, com o zelador do Teatro.

Na S.a :feiora de Carnaval, à �artir dàs 15 horas, será le
vada a efeito animada dOl'mingueiora Í!olfantil na séde campes
tre do Grêmio.

O Baile e a Domingueira serão abrilhantados pelo
"Os Cariocas".

Bltnnenau, 7 de Fe\'ereiro de 1953.
A DIRETORIA.

A FABRICA ALMOFADA AUTOMOVE�,.sita a Rua
Marecnal Hermes, nl'. 11 (Perto' Centro, CXVICO) em Cu
ritiba, necessita de

.

oficiais e meio oficiais estofadores,
para Automóveis e Móveis estofados.

PAGA-SE O'TIMOS SALARIOS
Os Interessados, deverão se dirigirem a Gerencia com

o Snr. Emanuel' Machado em Curitiba, ou por
pcnd,encia" ]Jira C. Postal, 1.242:

rente em suas decisões, que sen

tindo de perto as necessidades
maiores da Unidade, enrreuteu-as
com coragem e desassombro vísan
do uníea e exclusivamente propor-

a sociedade desta hospitaleira, pro
gressista e apraziv.!l Btumenau.
Todavia. um oficial superior <ta

qualidade do nosso operoso e es

clerecido comandante, que por to
das as suas grandes virtudes de
chefe ilústre I:! capaz. f<lrçosamen-
'te deveria estar em" situação' sa- INFORMACÕES:

breéarragar-' as economias'adminis
trativas. Aí estão, confírmando
minhas palavras, os alojamentos
de duas., sub-Iinídadss, completa-'

A T I V (i)

Imobilizado .. , . 6,550.948,20
Realizavel . . .. 4. 92ft, 767,30
Disp€mivel ..

. 16:265,40
ComI!lensação 10.000,00

Cr$ 11. 503 . 980,90

P A S S I :v O

Exigivel .. .. ,. ,"
Lucros e Perdas ..

Complensação

4. �{51. 84.,40
1.422.829,30

10.000,00

Patrim6mio líquido "

&.284.675,70
5,219.305,20

Cr$

o empréstimo te:õ.1 por :l'íança todo o ati:vo da s@ciedade,
preferindo a outros qua'jsquer títulos de dívida, na lorl')'la' da
legiSlação, em vigor, ressalvados os dit:eitos dos portadores
dos títulos das duas emissões anteriofês.

A emissão das obrigações ao nortador (debêntures)' foi
�nscrita no Registro Qe I�óveis desta COl-narca 1'10 Livro Nr,
n,. a folha nr. lO, sob nr. 18.
"V,ih, Itoupava (Blumenau), 15 de janeir<r)' de 1953
(H. C. CúJurad. Diretor Gerente)

,

MUTUA

convocatão'
;' . �'" -

São convidados os associatil@s desta sociedade a se reuni
rem em assem.bléia geral ordinária na ,'séde social, na' rúa
Floriano Peixoto, nr. 18, 1.0 andar� nesta cidade; n(), dIa 16
de março do corrente ano, às 15 -'hóras; a 'iim de delibehnem
sôbre os seguimtes assuntos:
_

1 . o - Discussão e aprovação do re1atqrio da diretoria,balanço geral e parecer do Conselho Fiscal referentes ao e-
xercício financeiro de 1952;

- ,'.
2', ° - Efleição dos m.embros efetivos e su;plentes dQ Con-

selho Fiscal, lilara o exercício d!,! 1953;'
..

3, o - Assuntos diversos de interêsse social. .

NOTA: - Encoli:tranrse ii 'dispoSiçaó"dos senhores"assq
ciados, na sede da sociedade, na rua Floriano Peixoto, 'nr.' 18,
1.0 andar, nesta cidade, os documentos a que se refere o arti
go 99, dQ decreto-lei, nr. 2627, de 26 de setembro de -1940. ';

Blumenau, 5 de fevereiro de 1953.
Os diretores: '

ADOLFO SCHMALZ ADQLFO
EGON FREITA'G

"IAMAIl(O" S-" A. AGE N{tA MARIIIb1A 'E CO-
-: t, � .... .> ��; i!l� �

MERCIAl ' IJaj�f
Levamos ao conhecimento dos senhores ácionistas

Sociedade, que se acham à Sua disDosição na Séde social em
It'ajaí, à rua Co.ronel Eugênio Muller, 53:' os documentos de
que trata o artIgo nr. 9�, dOi dlilcréto-lei
Setembro de 1940, à saber:

c

1.0) Relatório da Diretoria, referente, ao exercício fipdo
em 31 de 'Dezembro de 1952; .

2,0) Có!�ia do Balanço e cópia da conta "LUCROS: E
PERDAS',' e,

3 , o) Parecer de Conselh'j)' Fiscal.

ITAJAI', 4 de Fevereiro de 1.953.
(ass,): VICTOR FELl'X DEEKE \�

ABDON DAVID, SCH1VIIDT ..i.
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.p i n l; n i tas possibilidades
��:�:�lnann Louvores ao Brasl'l e a" Amo'rl1ca L91110a- Solicita urna copia da exposi- -U

('ão feita pejo sr Marctlto Macha-

;oN.v;!�:�nâriOG�rhard Neufert - �o lD,'OI'slro R�ouar� Bonnelons"Encaminha ao plenário uma peti-
ção do dr. Wilson Santiago,
N .. 35;52 - Wladislau Corrstnris

I>y .rr: Comunica irregularidades
poncia�s em Rio do Testo e soliei
Ia providências.

, N, 36:52 - WJadislau Constans

ir)' - Requer, ao Delegado Regio
nal ele Polícia, informações sobre
" cumpvimanto do parágrafo 22,
:JrtL,{o 141. da Con&-tituicão Federal

_,) o preço da ertc.arcer-agem ,

N. 3652 - Fúlvio Emmendoer
r"l' - Requer, ao Delegado Regto
nal de Policia. vártas providências
nm Rio do Testo

\.-::y - l!.equt?r n1_(.�lhor assistência

hlulucipal na loc:alidade de Atto
Rio -do Te�t(}.

Gcrharrl Neufert -

30hcHa inforlnap.ôes .s;'})re n� cus
tas dos req,uerinlentos solicitando
haixn do itnuústo territorial e fi

lN;pect!vu inlOrmação do escrivão.
N. 40i52 - G\'I'hard Neufert __

Requer o fe"'ltUlIellto da u(lite

:"Gofden Stm'·'.
N. 4f ;52 -- Mano"l Pcretrn ,Tr

--- Requer novas providencias com
felaçtl.u à lJfJite ··Gü]dell Star";
N. 42152 - Wladislan Cunstanky

-- Reque!' seja levado ao conheci
sneuto do Delegado Regional iÍle
j40Hcia várías ceurrêncías poli ..
�jais em Rio do Testo.
N. 43'5'.' - Federieo Carlos AI

tende � Encaminha aO' pjen�rio�
fiara e:tiido. rilsêu;::;ãjj e �·otaç'âo.

I J .l'r"jeto de lei 56152.

,
1-1. 4-l_5:! - -'F\"l!V10 Ell'l1112ndoer-

I
(í"r - RequEi' ::;ej.a t('irl1ado �eln

:=feito !.EU l'€qllFriinentQ vE-rbal de
1lJ' do po-rl'pnte- lllês�
Wladi,,!au COllilwllsky _ Süfki-

l:l inforn1!H;ÚeS .a respeito da. dis�

tl'ibllÍl:iio de mudas de hortaliças
pelo Pú�to de Remonta t'm Rio da.
T'est(1.

PARIS, IAFP) - "Se nossas 1 tam, disse notadamente "o que
pO$sibil'dades de sermos conhe-, dente, de mais magnifíco, em

cídos e est.írnados p.qos países n0830 mundo atua!".

da America Latina devem per-I O orador apresentou
manecei- intactas, é preci.so para sivamente:
sto demonstrar a seu respeito O Bras I, "pai", c'he!o ds tlIi,'
um int?resse per-manente", Tall teros �w, �de possih lidadf��. {-In·h�
foí uma 'das conctusôes : da con- apenas se inc in li '1lI1u:lÍI' ali
�f"rencia proferida na noite de: zacãe ... ; o 'Ul'UgU�ii. "l'entl'o in ....

lutem em Par s, p'-lo ar, Edourd teleetual. t rra, de Autermont e

Bonnefous, mínstro d Estado, de Jui' s Supel'vidle, ponte de
sobre o 't'tufo "Impre"sões de ligação eno',' o Brasil p a Al'

uma viaget:t á Ameríca Latina". gent.ina . .. "; o Ch'V, ",'sia ex

.

Urn publico nur�?er?so asais- travagancía I!'eograf"ca, onde a.

tíu a esta, COll�el' no a colocada população purece "m: a mais li
sob a pres"dencla da Camura t1r. gada 2. lnós; a Bolh."â. "U!l1 d03
Comerc o ':F'ranqa-Arnét'ica La-

pa ísr s que pl-f.tndt' :rtllP1ulf:l\tC

iÍl:n'� e cl\'e-pres:,lentp da C'�')- tnr 'lXiio. em sua expl:rienc '1

111lSSao �e Acão 'ç de Expans:J.') revoluc anal' fi j)i.J1' seus propr-tos
EconOlll ca. O sr. Bouuerous meios ... "; o Peru "uni<'o pa ls
oubi evocar. em uma. seríe d" do 11.'ndo que' eonn=ce uma 10-

";}Jservu<:t";es pitor(���c:1S e cu rtas.] tal lin:-"rth1.'Jp. 1l10JlPf:)rin. .•. h:
\
o

ti aspoct o 111;nlllnO c economco . E E'lUadol' e (i l\'[(,,:c·o, f'Ina l
daqueles paises, que repros�n-I

III �n{ e. sendo que eqte ult.lrno

paiOl "lCTrl 1)0 -sfhTdadp,l' dR
estar prol{imlJ da fl'ontí'lr:i fios
Estados Unidos, .. "

Th"pois, o se. EdO\ln.rd Bon

I1pfous resumiu os problemas
eSl1en�"aia que ,r

,_

apresentam,
sp(õun 10 511ft üp II 50, fi Am=r-t
('a Lo, t ína. 2m pl"na transror

mação: as necessidades de ínves-
1'1,; -nrns importantes, a falta de
mão de obra € a methorta dos
t ransportss.

O IW_ Bonnef'ous anuncou a

prcxlma, abertura. nesta cap'taí
a -, um 1nE:tituto de altos estu
dG� da Arr.to" rica Latina, onde se.."

�__ " __A ..
r_;;_U_n_-Jj_r_ti..;.�1_r_a_d�ü_"_C_li_r_5_O_S,_,_-.'_

��ã�õBhííúi�ntewt
"018ITA"

-

(ontabilidade .. Repfe5entações .. Imóveis

Blumenal.i�Ita-

�
"

�� Responsavei.s; Dr. AR.MANDO BAUER i..IBERATO
Economista

GIL AURELIO ROCHADEL
� Contador

� Contratos, D.istratos, Registro de firmas, Iní'or,mações
� sobre o Impôsio de COMUm!}, lmpôsto de Renda e de-

" m:ü<; assuntos fiscais, Otg:auizaçãfl dp. Sociedades A-

� nônimas, Cau!>:1S Comert'i:lis, Pe:ríeias e CtJntahHidap.e

I
,m

;�!��N�v2����
T � C

�;1�o�:'1;572
� Sala,5 ELUMENAU - S.C.

����«...���

i
.'

N. 41i':i2 - Ary ·l'.:thol'da - R","

t]UeL' au {�(Jverluldot' du E::>tada pro ..

da

�'
mais um rádio G-E em casa.!

=
=

...
-

-

::::

UNHA MAIS
UM RÁDIO

f quase certo que alguém do fomilia

tehh", preferência por oL'tro atração rodiofõ
fllCCl eJ<otamente 'no horório de seu programo

favorito, .. Isto acontece frequentemente, •• Re
�olvo o problema levondo poro coso utn novo

ródio G. E. tste modêlo é um dos mais Qtro�

enfes e de moíor copacidade da linha

General Eledric poro 1952. t 11m aparelho ca�

paz de -satisfazer o todos os suas exí9�ncia$•

Alio - Falante pesodo
de 10 polegadas; Diol
vertical; 9 vólvulo$ GE,
com funções múltiplas;
7 faixas de ondol mé"
dias e curtas, sendo 4

ompliodo�; co!llróle ti.
fona/jdade em 5 pósi
ções; ligação paro fo
nógrafo, com repfôdu.
ção de alfa fidelidade.

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

•
que julgavam indispensável para sua sal-
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I om���;.
I REGINA MORAES� -.:

',.

-,,,,,---� Nutricionista·chefe do Cio. Swilt do Brosil S. A.
....l:�'""-"--"-.--J

COMO SERVIR A. MESA? da' casa começar a corner-,_\. f:tiqueta. do, _St�l'VjGO da me- então se sarvrem ?
s. não é apenas um produto d,} Os altrnent os eram ap"e;,.enta'c- l'it'nção social, criado arbitra- dos cada um por sua vez, como
r. rment e. sorn alguma razão hoje co.>:[um:�Jn?s, faZEI' '2111 �a1!', merecem cuidados espe(i '" a, justifique, Ao contrârto, tares doo c;el'I�i10ma e ob:�Jeela�l1 ciais. Para eon

.

-Ios _c ·,·tOl-] húbit on que hoje IlOS são uma sequenera que ate hOJ'}, "

l serva os ma
c,:llezinhos 'e· que já fazem par- rlerdUHl. O anrttrão dava o i'li· elOS e bl'llhantes sugerimost, Integrante do modo de vida, nal 'Llo término da reralcâo, le- levá-los, uma vez por seI' .3 foram legados pelos ante- vant.ando-se e passando paraJ 'lsado:3 através 'du várias ge_ outro salão,
1 ;ões, sofrendo evoluções e a- S'< bem que o trabalbo, os
li. ptações Ilu acôrdn com os re- gastos P o pessoal empregado
c ,,·sos do' cada época, nesses jantares fossem uma

':Iuita� das atuats rogT:J�l da causa rcarmeute punderúvel. a
(o qust a do �'HVÍ<;O de mr-sa 'mportã.ncia. do ritual que a
\ /eram lia or-Igem nos castelos companhav:1. não pnd« ser rn c
r dlavals, 011'.1" uma grande nosp"ezada, Corn este cerim?
r rte dos í'âmu los se

ded'Cavall1iUl
a l'cfe[çüo 'tornou-se mais

II' ,�lusivaIllente ao mister de SEil'- do que um smples ato de ,"ct;J·
'Iv " os grundvs jantares, banque- m:'r" - como é para os nntma s

t ; ou f""tas dos serihores feu- rl transfOl'moo-se em um háhito
(, 's, A laulo de curiosidade, e' de signif'cação social e nuw.
1 ca lhe 'dai' UIlHL ligeira idéia, prazer coletivo.

.

1,:
-

nha an' :ga da quantidade de Nos próximos artigos, mInha
1,,'ssoa5 empregadas nesse servi- amiga, estudaremOS as:\ regl'�3
('''), vou .lar um pequeno resumo de etiquêta dos diversos servI'
{: UIua d' scrição de C.i-('Ol'g(� çoS'.. .. � A
('aven'Lli�!J dos lJanquetes do
('ard('al ,Volsey:
"Na sua casinha

113.via o Mestl'e Cuca que
l"'cia d'àr:amenL! \'est;do
rIamasco, crltim ou veluâo, uma

r,l'OSfa cOõ't'pnte ao l'",dor do pes-

;;�[�O�ç��n�)a���i�c����:�há_l�; s��
�ala dos êTmperos trabalhavam
HIn ajud.ant0f e um criado� na

!'1ala dos Tpl11]Jcros trahalhavam
(' dois rlm:iUares; na Sala da
lJimpeza r que cOlTespondería Cc
nossa cnp .. i.. atual. onde se le
"am [i cnxug-:1ll1 os pratos), tra
halhaxam tl'ê'l criados; na De3-
pensa, dois criados, do's pagens,
dois ajü';ante"; na Adega tom2-
vanl conta' do� vinho" três cria
dos, do's ajudnntes e do:s llu-'
ge,p.s, Havia ainda aquêl�s que
�ervia_rn 0'1 d V�;t�.sos pratos. 'JS

que enchiam a st:1ça;; de \'in�o
dos convÍ\'as, os que indicavam 'J

lugar ... " E ass'l11 coritinua a

Uescric:Í,()f e!n un\ nunca acabar'
de se1':'os, fazendo um total dB:
quar:�nt:l pessoas, no mínimo
que �e lled'cavam n. servil' os

nobres convivas de sou senhor,
'j Aliás, o [';lIsto dos hanquetes
\ €'atava na l·a7.iio direta do po
} derio do'senhor feu'.lal. EssesJ
banqu,n",s seguiam um r1tual
que bem pode sr,r con,,:derad')
o gern1pm "'-1::. l11l1it;:;� d noSSOs

costumes atuais.
_

Naqttel€s tempos os lugarES
", me!'a el'mn ilis',1' 'buídos con

'forme a importância e a hicrur
çuia do convillado. fican'Jo os

lnaJs pod,,!'osos mais proximos
do dono dn CaSR, Talvez seja
essa a or'g'�m de reservarmos
os nlelho1'es lugare!' a nossa me

sa aos convh..as d�. n�ajor CO!1-

sidel'ação, Depois dos hóspedes
estarein scnta'los c Herv;dos po
rém, a'Üeo; Ih começarem a co

mer, Oi; al;mentos (' as bebid[ls
eram provados pelos dO:1oS da
casa � pelo;; hosl't'de" d.,' m''lio!'

Inão e?ta\'nnl en'\�1"1ncnat!os ...
Nã.o f-:I?l'á í�"lbl, a odgeln da re�

gra d·' et:qnêlas que recomen'lia I

ao� hÚ";j"lPdt t.i psppeurern n c1ol1'-l.

" ,.

, semaoa. �o mon�o leminiou
ANITA LA "TORRE

.

NOVA IORQUE :- Um desfile de modas ortgínalíssímo.,
c'enominado "Sinfonia Colorida"; irá, em breve; ocupar lu
I;af de destaque nos comentários das secções sociais e secções
c.e moda da imprensa Iattno-amer icana.

.

Ao contrário dos desfiles habituais, em que tôda a êIfía
::i; é dada ao estilo dos vestidos, "Sinfonia Colorida" mostrará
a Imuortâncta da cõr para salientar a beleza feminina.

< Os desfiles são' natrocínados pela General Aniline & 'Fílrn
:t ('ol'poration, produtora dos filmes Ansco e a maior produto

j _I mundial de tintas de alta qualidade,,

Seis modelos nova-íorquínos, cada um de um tipo ·;.fliíer .nté, exibirão criações de famosos costureiros Jrrternacionáts;
!, lecionadas por Lord & Taylor, grande "rnagazin" da Quin
t I Avenida. A Pan-Amerlcan World Aírwavs e a Panagra
1, ansportarão "Sinfonia Colorida" a oito países laüno-amerl-
c', nos, onde serão realizados desfiles em doze cidades.

.

A primeira cidade a ser visitada foi o Rio de Janeiro,cr.de foi realizado um desfile,
-0-

ROMA - Chegam notícias referentes ii moda de uma
f nte bem inesperada: O .Vaticano. Quando o Papa Pio .xIIrcclarou que os hábitos das freiras deveriam se tornar menos
;'

..
: arutosos, costureiros italtanos imediatamente puseram mãosi. .ibra. A revista "LiL:! en Espanol" em seu número de 12 de

J_.;wirll apresenta interessantes informações sobre os resulta
I '.':'l e reproduz dez d'J3 modelos sugeridos. Apesar de alguns(."'1es ser-em moderados e simples, é de se supor que as frei
]' 3 ficarão bastante surpreendidas com pelo menos dois dos
1 rdelos, excessivamente "parisienses".

.

Ainda não se conhece a opinião de Sua Santidade a res-1,r,ito .dos mode��s apres�ntad�s. E'. possível que, em sua saJ:,�Jorla, o Pontífice prefira deixar que as freias escolham por�, mesmas.

",.,
.

JAGtJ!RIBE
Fórmula do Dr.

Domingos Jaguaribe,
à_base de coerana,

.

a milagrosa planta 'da
flóra brasileira,

completa
dos

CHAPÉUS

-comerciantesSenhores
R'E C E B E J\Il o S

BOM-BRIL - C1!:RA PARQUETINA
...- FERMENTO FLEI$CHl\'IANN

- a .sra: Renate _Eskelsen'
Dutra, .esposa do' �r, �ad�u
Dutra Jr., residente nesta ci
dade;

pessoa.
O sol e o vento prejudi

cam a pele, crestando-a e

tornando-a áspera. pelo queé preciso redobrar seus
cuidados habituais de bele-

za, nesta prfmavaza vento
sa e ensolarada aue esta
mos atravessando.-

Seus cabelos também

EIJrili,ne -a.�

��I'ia,:I.H·l s
A causa COlllllatlda •• 1.° Dh,
t:

Í.t{go'ã prihlêii-a" IÍpllctu;lo. N'f.a••
a.rm come9U'ia ,.el1mlllar,;as- espi
'Ilhas cromo �tt�e P;!iJ' �,áglca.;ti,. Nlxllã••m ii. ;loJte � ,v. '\terá, lua I
, pele:, tortllU:·lse- llia;.- macia -e llmpa. '

. Nixolil.un· é "uma. .ncva-, desoo�'

luminosa para o verão, -n Pr�céifo do PIa
.
.Males que compensam .

M 'lHas vezes, quando as va
cinas "pegam", aparecem' fe
!bf�(r'(Mi-' .�� 'cãbeça, mat!estár

São mantfestáéões

10 de Fevereiro
E'

. indisJ'ensável bastante
�alma, bom .,enso, e pruden-.

cia. "Observan-io essas condi
ções, é possive 1 alguma satis
láção'ã tarde,' em assuntos de
'iámilia. Os nascido ��sta da
ta, sendo prudente<; e' perse·

'

verantes, conseguem êxito nu

'éarréira diplomática ("� em

íniohhativa.

mana, com éste xampú: 2 Iria melhor com as côres
gemas de ovos, 1 colher I.das claras e os tecidos colori-
de sopal de azeite de olivei- dos de seus vestidos leves. .,

B
.

t d l' d r :.' .....---,....ra. em mls ura o e ap 1- Se faz parte e seus ha -

, .' "..' ..,. , ..:;; c, ";�,"-é ,..
.

·

I'
I

b \ QUE nos. ma'is recentes.

tsp�cla. ,ara .

a ,muI er �!iH:h�!:l�:ã::: S!�Graclela Erlzalde
.

1 �4, de XJcara d: farmha I que essas hélices são _fabri-:Com o 'Constante aumento de trIgo, 2 colhermhas de cadas com finíssimos ara-:
.

àe preçds,lód&s as donas. �e s�l, 114 de col�erihha de limes de aço enrolados em,I casa procuram adqUIrE' pImenta,) qUIlo de carne camadas .sucessivas sôbrecarne mais barata, como é de uma polegada de espes- bastidores de alumínio enatural. Nada mais interes- sura, 3 colheres de aze�t.e cobe:r:t�s com uma delgadasante, portanto, do que sa- ou gordura vegetal: derretl- camisa de aço inoxidável.ber como, adquirindo os ti- da, 1 det;te pequ�no de QUE a composição· T]\JT,pos mais baratos de carne, alho, �Oldo, 1 xIcara de I abreviatura de trinitro�opodemos, com cuidado e massa oe tomate, 1 e 114 de

IlUO!
.

é a mais terrível iórbom gosto, preparar pratos �cara d: cebolas ,éortada�, ]nul� 'de explosivo até hoje'deliciosos. 213 d� XICara de aIpO, 1 Pl- i::l.éscoberta pela qUÍpüca.Gracas ao Instituto de mentao verde cortado em QUE, a-fi:;n-de es.túdarEcono�:l.Ía Doméstica da Ge- fatias, 1 colher de extráto '

neral Electric, estou em de carne,
.

condições de oferecer hoje Mistura-se a farinha, sal
às minhas leitoras duas re- e pimenta. Corta-se a car

. ceitas de pratos econômi- ne em seis pedaços e cobte-
cos, se com a mistura de fa'd-

Bife �, espanhola nha de trigo, usando só me
tade das quantidades. Es
quenta-se a gôrdura numa

caçarola. Coloca-se aí a

carne e deixa-se tostar -de
ambos os lados, Tira-se' a

carne e ajuJqta-se o resto
da mistura de farinha de
trigo e o extrato de carne

o rouge._
.CREME NIVEA

creme no mundo que cuntêm
Eucerite, substância de grande
afinidade com as células cutâ
neas, agindo como um tônico.
renovador dos tecidos da. epi
derme. Crême Nívea penetra
pJ:ofundamente na cútis, tDr
nando-a bela, macia. e elástica
évi'tando 'ó l'essecamím'to
rugas prematuras.

ComQ tantos outros, (} jo
vem comerciáriq procura

.

um

apartamento,' e' o procurava
já 11á seté' anos; quando se

PASSEIO
ESPORTES

,
-

USO DlÁ�IO

_ Aqueles, meu senho�,
são crianças, são os :h
do proprietário.

.

Grinalda Médicis ,em renda
hórda�

. de iiérofás, acom
'panha,da �e véu longo•.
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Aerarl de Joiov.ile
do almeiras E.C.

__
� .tlunüdãr as

Sem se empregar a fundu o tri-campeão
de basquete do Estado arrazou o Ipiranga

'-a tUI �-"'l-�' 1-'''- vL- 49 X 20 pró joiovUenses na noite de sabado ,.

-

Slrlmlier
��\�t:�<; ����\�utid���;:a e�= '-"

. o cestinha • Preliminar: Ipiranga 26 x' Palmeiras 24.)rir a contagem, �ando Sa- Um:: assístencla apenas reguluI' I caí esteve mtegrauu pela maioria IPiRANGA: Munir !l - Wi'l;Oi'l'
dínha recebendo Uln passe :l('OI'l',"U sábado ii noite ii quadra i de seus azes juvenis. os quais em I - Hemo II ___: Wilson - Beto � _

ell1 p�ofundidade, frente :\ da Sociednde Recl'e::'!Íva c Espor- I lIJ52 sagraram-se campeões da cí- .Val<ül·.1 " Luiz 1.
.

frente com Hélio, tentou en- iiv:; Ipiruugu, afim de presenciar I !lade. E I} duelo teve um transcur- PALMEIRAS: Romeu 8 _ Horst
cobrt-lo, mas o guardião aín- IIS jogos de 'p.;,sqllet que as repre- 1 _.) movuneutadísstmo, comuatsndo ,! - Ney 8 - Gei"",r _ Armín _

da agarrou a pelota, pois in- . sentações do clube de Itoupava

J
us eompanherros de Heino COIU DsnÍ e' Gert..

tellgentemente não saiu do I ;Jeca e do Patmetras de Joil1viíe muito entusiasr�1O e força de von- Momentos após deram entradaata- iriam l'Plllliur. Embora toda ela lade. tendo- seus esroreos sido co- na quadra os quintetos tltulares. O
ser para l� se .1irigis"e, disposta li 101'- l ;',Wd,jS de pleno êxito. pois :10 ii- lpirangn. HOS Instantes iniciais, deuda ,''''1' pelos il->a,mgu,stas e estes

e5-1
nal II': ba[:Oll;o. :� contagsm lhes s, impl'pss;,O de que resistiria 80

rfrrnpeão cutaríuanss, pois em duas
! a. ltlLU'ff€Ji1 de pontos, lJ..:1: ..

, �.��.'l vença. ou �eju� 26x24-. Foi um due- lápidas· de\<:idns conseguiu duasjJI'Í1Jcjpal, n verdade t� que esta :',,1 durfsstmo, corrtdo, que causou ,estas. Irll�iÍ,lÜllnente revldaram os
.nesma u�sistell(�ia' [otnvüenses, que sem muito esror-maís urna gran.de ; o descontaram a difé'ren,a. pus-

nUll ótüno entendonento entre si. ,ando:1 produzlr não tudo o que
aassando ú frente na contagem de sabem, mas :ljlf'nllr, I} 'snficien1",

narn: massacrur um antagonista
!:ue nem de longe lhes pode ser

"quiparado.
E mesmo nào se esrorcando ao

·,11b'imo. me-uno nua apresentando
todus as s.ias ,virtudes téenicns. o

':>almeiras constituiu-se numa au

l&ntica' máquinaí funcionanod po
Útivainente todas as suas peças.
ama das quais empolgou pela sua

positividade e pela visão da ces

ta: o jogador Slromeier. Um astro
Ile prinI(=it�a grandeZa, imarci.tvel.
E:sfupenda n sua performanée. Rá
pido. agil. felino C01110 Ulll gnto,
"onstantemente entr3va entre vá
rios contrários, para enceShlt ele
Lnaneira sensacional. Foi o· eesti-

ilha da noite. pois fez nlai�.r que a

;netade do total de pontos ele sua

0quipe, ou seja, 25 pontos.
. Seus dem,;,is· companheiros téc
niCtllnente t!1mbênl são admirá ...

, � 3 ,� O .u sc�re final N Superiores em Iodos
f redes, Dal em diante, desín- g'adura, foi encerrada,

-

acu- iuítos, no 2.0 tempo. Seu trareressados do marcador, os

t I ando um justo triunfo da e" oaího foi facilitado pela dís
m

"ocats Ilrn itar-am-so a trocar '.;uipe· de J-oinvile. :!iplina que imperou durante
sa passes e �ara�ltJ,r a vantagem. Entre os vencedores houve 'iodo o transcorrer do cotejo., atuando mtclramente à. :.'on",

.uuação, quase que uniforme, :'orlnnram assim as equipes:Lide, poucas vezes perrnttíndo :parecendo com destaque Onerário: Hélio (Cordeiro)que a ofen�iv,a contrária, a- mais acentuado, contudo, A- ílodela e Ademar; Bentevi:vançasse ate a. pequena .area I ,�emar, Mário José e Carioca.

f ':eceu e Mário José; Mingue.,po.r eles c�st?dlada. E fOl nos .>alvararrl-se, no Pab:,eiras, a- �randão, Gaivota, Carioca.nm:-,tos fmals que ° sr. Be- oenas De Lucas e It.inho, que (Batata) e Izidoro.
'1e�lt? Can:pos ':.omete� sua ,.ubstitui'7 Juca com

vanta-/: 'P,almeiras: 'Suc,a (Iitinbo,mal�� ?sl�elra, nao punmd_o, o i.el'l.l .'C. ,21CO. De,' Lucas e Gordmho; Gépi
o i)pel.<;rl? com. uma penaha�- Aro;t,i'::m a contenda o sr, {Láz.ar-o) , Wuerges e Darcí;de- rrraxirna, feita sobre Marzí- 3�nedlto. Campos, com al-l (Dardo); Marzinho (LuiziIlho, :;tterrado na área pelo I;umas falhas, das quais a. nr,')), Antoninho (Lópes),zagueiro Rodela. .A pugna, mais grave foj não ter dado Zéca (Sadinha), Sadinha,em lances de maior enver- _11l1 penaltI a favor dos peri- I (Marzinho) e Zico.

Campeonato sul americano
de veteranos

Sábado à tárde, sob in Estádio Municipal de Pa-.,
Campeonato

lrocam passes
hnediações do garraIão, ao invés
Ile ]lrOeUrar infiltrar-se e arremes
·m· à cesta. Este grnve defeito da
va oportunidade a que n marca

(:50 contrâria se tornasse perfeita.
Vimos entre os plaiers do gremio

OS tla estrelinha alguns que absolu-

aos orien:"
�r:is: Detalhes dos jogos: -

Brasil 4 x Chile O
Ju!z:

..
Francisco lVIateucci;

Renda: Cr$ 330.030;00; -

GoaIs: Teléco 2, Perácio e

Canhoto.
Uruguai 4 x Argentina

1. Juiz: João Etzel; Renda:
Cr$ 42.935,00; Goa1s: Acos
ta 3 e Porta (Uruguai) -
Saldomr:ndo (Argentina).
Pl'oxima rodada: Quarta

feira: Argentina x Chile e

Brilsíl, x Uruguai.
� VENDA nESTE DIARIO
NA ENGRAXATARIA

·l"ONTO cmC

turbar pelo lpir.::ngn, cuja
: idade técnica foi flagrante. Fos
'e!n os alvi-vel'des nlais exigidos.
teriam produzido superiormente.
oral como era esperado .e prognos-
ticamos, im'am a atração máxima
!la atraente noitada cestobolistica
lia último sábado.
Como nota disson3nte do espe

Iitcul0 princip31 da -jornada, temos
'u registrar algumas atitudes pouco
l'ecomendáveis e precipitadas do

iogador Nilson Gl'eul, que por
[louco não se viu excluido da qua
tll'U pelos juizes. Suas reclamações
e protestos 1'oran1 constantes. Qua-
dros e cestinhas:

>

PAU·,fEIRAS:. Pempa 4· - China
,1 - Strolne-ier 25 - Bi.rckop 12
- Beno 4, e Ruba
fPIftANGA: Norberto 3 - Kalus

.

fi -- Nilson - Jací II - Gaueho
- \Vuerges 2 - Lu;z e NaIr ].
Juizes: Baltar " Jnci, Com tra

l1alllO aceitável.

::_JllllUltIIlIJlUlllmmmumUlUmliilill:mUlUJlmUlmIIlHIJIIIIIIlUlIli:' .

I�xcnrs�(). 11e1o
.

interior ::
.

, �
O Vasco. 'em convites ª EN(O"TRA",SE EM BLUMENAU O SR� KAREL S

para varias excursões ao
-

=:

,interior. A I1roxima, por si- § ROUBICEK -,

S
nal, será na Argentina, on- :: Técnico- espe!lializado em máquinas dê somar, clllcu,lar, êde o campeã� da cidade en-I § escrevêr e caixas registra doias. ::
frentará O R&cing, partici- E Diplomado em Viena, Praga. e L�ndres. ª
pando dos' festejos come-I ê A ,Oficina à Rua 15 de N"oyembro, Edif� da Caixa Eco- ::
morativos do 50,0 aniversa- § nomlCa - Apartamento 2 - 2,0 a·ndar. ª

::'mlltlflllllllllflIIIllUUIUIlIIUlIIJllUlIIUlllUmllllllfllUllIlIllJHlIIIIIIU;:(Conclue na, 2.:1 página" letra F)

Fraqueza' Em 'Geral
CREOSOTADO
Silveira

::UllllmnllllllJnlHlllIllIJllIlIlllllIlllUIlIIIIIIIIUIIlIIIIIIIIIIIUIIUUlIIIIIIIIIIUIIIIIIIIJIlIIIIUmIH161111InUIlIIIII'�- -

e =
= §
§ bOENCJ\S NERVOSAS E MeliTAIS ::
- ."�.

� -

= =

� ta,a' de Saúde Nossa Senhora da Gloria i-

--

-�
== ASSIsrr�NCIA ME'DIC A PERMANENTE A CARGO DE ESPECIALISTAS ::

ª ABERTA AOS ME'DICOS EXTERNOS
.

ª=
== =-

--

--

--
-:: ELETl;tWIDADE ME'DléA - REPOUSO - DESIN'rOXJCAÇOES - ALeOO- ::

E LIS�O - TRA:TAMENTOS ESPE(lL\LIZADOS. _ I ª
E AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1241 - 1!"'one. 3065 :

. ª ENDEREÇO TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA
.

ª= CURITIBA PARANA' ::;= ::-

-5 : -

.

=
. �'ltmlmltllljIUUlnllillllnflllllmlllfllIIIUUIIIII�llmltllIIIIIIUUIIlUlIII1l11'IIIUI11(UUliirmlllm'UnJIII"flt�
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'Banquete' no 23'. R '.

Em homenag�m .. lfe despedida ao sea
comandante çil. Osmar Soares Dulra

POl: artistas. �!lemães dos Oferecido 'pela distinta oí'í- ção 110 Distfito Federal, Esta-Ida La e 2.a Vara da Comarmars notáveis, destacando- c ial.idude do 23.:} R. L, sedia- . do (lo ltio; Minas Gerais e cai 5r8. José Ribeiro de Carse ainda a sua magnifica co-\ �l() nesta cíd sde, realizou-se, I, Baía._ c{'�r.J!inlreceram à nome- valho e Vinicius de Oliveira,leção de féras e animeis a- õntem, às 12.30.. uma hornena- nagell?:-_-- que contou de um promof;or:,) da 1.,u e 2.a Vara;
d ' d -

. I gem de despedida do Si'. C�l-: lan-to� almoço, no 23.0 R. 1. a- sr, Fed('l'tco Carlos Allende,mestr� �s, entre os quaIs! Osmar Soares Dutra, I:1X:co- lém da oficialidade daquele presidente da Associação Coconsurtuí como espetáculo ! mandante daquela corporacão, Regimento, as seguintes pesso- mercíat e Industrtal de B1u'sensacional e sul-generis a flue veio de ser trawH.�ridü 1 as: sr. Her-e ilío Deeke, prefei- menau; sr. lllg) Heríng, premacaca "Cheta" a r veh _ para o Estado Malar da Re- to .IVIlluieí':alõ sr, �arciliu M�- sídeute dlt Câmara Municipal;.

,
,'_

ev �i gHW Leste das Forças Arma- deíros e Ary Pereíra de Oh- sr, João Gomes, Delegado Es-ção dos grandes filmes de das Brasileiras, c.im jurísdt- I v't'Ít':l, respectívamente juizes peclal de Polida; sr, Vitor
Hertng, diretor da Industría
'l'extil Cia. Bering; sr, Leo
poldo Colin, presidente da L.
D,M_ Carlos Gomes e Lecpol
tio Schorerch diretor da Mu
tua Catarmense de Seguros
A' sobrêmesa, pediu a pa

lavra o sr. CeI. Mario Ribei
ro dos Santos, que disse do
stgnífícado da homenagem,
passando a palavra ao Tte.
Ney Mozart Evangelista, ora
dor escolhido pelos promoto
res da reunião, para apresen
tar as despedidas. Transcre
vemos, ao pé desta, o discurso
pronunciado pelo referido 0-
firiaL

NA() EXISTE N...

AMARELANAZ
Declaracões- c/o

�

-'saúcJe
secretario. 'c/e
ele S.' Pãu/o»ao «Diário

S , PAULO, 9 (Merid.) - demico de febre amarela) o rações: '

-

A proposiro de uma nóticin DIARIO DE S. PAULO ou-I "Não procede fi noticia di
divulgada de que fi zona da viu o prof. Luciano Gnul-I vulgada de que 1.1111 novo
Alta Soroeabana estava di- bcrto, secretario da Saude surto epitlemico de Iebre a
ante de um novo surto elli- que fe zas seguintes decla-' mar-ela esteja assolando a
H - - - - - - - - - - - - - -

zona da Alta Snroeahana,
O que está havendo é fi

movimentação de unidade
cem o fim de vacinar a po
pulação das cidades daquela
zona e que talvez tivesse
Sê l'eg;strado algum caso

isolado, O que não acredito,
'pois não tivemos até o ano
mente nenhuma eomuníca
ção nesse sentido.
DàÍ a um surto epldemi

;('0 vai uma diferença mui
ia grande.

Extreiará esta semana Bésta 1

cidade o famoso «Circo Garcia» I
Deverá extreiar ainda es- - Ta rzan-

ta seman� nesta ci(�ade, ,0 t, Segundo .esta�:nos .

infor
famoso CIrco Garcia, &POS mados, o CIrco Garcia rea
uma triunfal tournée pelas Ilizarú algumas exibiçõesprincipais cidades do país, nesta cidade, estando comtendo realizado longa tem- o !,t.·ü pavilhão armado no
pm>uda nr, Capital da Repu- campo do Palmeiras, á AhUca, com ruidoso sucesso. lameda Dllfll.tê de Caxias-

Proporcionando ás pia
téías as mais variadas e in
teressantes atrações, essa

grande Empresa circense,
que pela primeira vez, per
corre o sul do país, conta
com um elenco artístico de
primeira ordem, integrado

" ÇULR"
o Ouaraná Chempagne da

ANTAR.CTICA
De maior consumo em Iodo o Brdsil
._--------�---

Cervejario- Cafarinense S.
JOINVILLE

Natklas de rUa da Sul

Riosulen�e
aquele •

oqur

tD» {:(JI'I'B .po nttent»: Cy:CI/lla!
"...,

noo
,

,e apenas
que

RiO DO E:UL. !J - l'ia ql�:J1E dd:nini·: ração :;i{-'CU olhar ;.[;. pc- (-;:�() fI-;-, verdade 1'0.'1 rlosulsud:ld", Úi' t:OblJül'"dGI t'" do 1'fO- ht .cu, tem �:e '_,l'ila lu lH"l'<"�€' ses.grama �}o\,(lt'nu lt.lu OH! )1:l1 t!hl dll tia t".31 :fll�1 t <"1It1::; tl<!1'llt_;á& ,'-1' i .!itingnlt' Ct'€du l� llgio "0,]'-'0«0, e-;f'i�eVt"'fI'ü;� 1 f'pntf·(Ht"nl� ,'I � J' qquh>n�p F' i:SOf{ 1,'A L_\ I-� pal:t ido I)oliti('-t) ou (IUalS'1\].lr ]'"l-lira CúfI1e-ntul'IG ti l'?':1pê'i\(J t�O El\1 RIOST1LENSF;S, PUI' d VelO f:a.s. tOt!'J:1 :'H!Ut�I�·s qUt� ::ffiH ll'r:).fut uro '_fJ;u;jtu dt' i':�:Llttt,· lJ.ll 'L --a. O;t"Z�:"" lt-_'nlO� (!ti" . t· 'll{aluo�� , ll"'-",,1\ n,' ',":1 e hf)n�.H "itüPn t fRIO 'Ul) Sul. " l'ep' tir' RIOfiJJLEN}lF�1';!i.O são merecedores da. ._.�t:ma e conUnl tl'pch�) qUt. n�lo :1.ffl'rtd:tll [W APF1NAS AQfJELI·1 QfJb! A� sid ru<:ão da (�oletivjdarin.(":f"!'tü �'�illt t:fJ t'{, P ,o;> t: 1:',1 d'-"·.t�i 'I' li N A�l 'lt�U r.·L� �� �;r�I (J{)Ft Eis, portanto. a nÚ!lS3. r(�3iJO;;t:J:i"OlUt,t ['(J Jl1 t ..lutPilt,_:. �quplf '_'In .Jrl�"I'fÇi\ .. l� 111H.Eitro, rODOS ao t'rít (!l) .IU,� deClat'(Ju U,hflH n1pHtrH' :,f'f'l l:j .ri" :
r :".Ji)'S Ç�i! 11� A oHr '(,"H.ABA T .r1 \_1 rhnflil'ftlLlr. de rua.rHl:íl'tl. idgUlll-i..Tanto é I'Mo !lS nij�,:ms !,!, l'IIH! -' :\IO;� C'( iM O PENl'lAMENTO �<-.., I) ll1n(1n de pensar do jor<;;,"a qü3 pt]',,, li,,, II lih' c"nh.,,-F VOr/PAr,!) PARA J:tJs'l'E RIN- nalista, .cujo pensam-nto, {'ntr11\'?l1r, I) t'Ír,!' li':' GrES, p::t �-'-r. ';1 "('J.n AHr:N('OADO POR

DEUi'I'l
anwJ. lIa ;:'0 g2Iantir, l'pprp:\entnTT3m!eIP,'PI' I) I' fc'rido 11'._":h,, li D",fEndpn,o, .empl'(' os intplP" fi üp'uião geral.do com lIluilo '-nlll'li:LWlU 1)>[0 'I, I' K '. '.f, SI11 Tlnl"II'" ns"í"tl I-j]�'f',�'1vrOR NA í'lmMANAconhecido Id('lU;!' "j""!W li-lI •• :ie;nr!o. e::taTlJ<,� t'jinJjil'ínolo COH; PRE'-DARNAVAJ,EflnA.1. G:1rl' a "!',}I(j jÚ::,]lLW:, l,a'H (] IlO:150 l1>'Ver'''. ! RIO DO SUl:" 9 - In'úup ta-.;rns a e-mo .L_'ill ('Jo�',:nn!"s :'"011 R {j 110 :->111 ,: um !nUtlir' p'o 'I Velment,', o ('arnaval di' -1'·5':'nCOniPllll'l ('0:110 rt'�, ,nl(J(':' (., 1'- nOVf! .: p"o Il ",{ Pile" n ll!ugW'I<1 f III n�o d� Sul promete desulla-to ;>l"rnerdo qUi' eOI1\; v'-' "nl I"f ])OI'l]U� " dt! lOrllH nos. I dn nnJIlUlt::W. ,r,ilB� A Vt"lr/l�Fh" t· 'lu � fFt'ltll� r �l

II N:"'J I ...dt�lól():; Hdrnit ir . iH �in,")lll O m'-'porte Cluhe- Concol'dialr.��jamos, (} f,""'" ,- .

ap" " -'T!" '1- c-o ilue apena,; {!,--,·;clr·g qlJe aqui em cuja direção e'ilcontramos I'd�l fatos que du'", i�.:a.tn CQntp.:5ta- t n"ls�enLnl h3. n1ai�; d �o a.tt!,J';; c;eu valoroso Pres dente H rmfl.;iJP::, O PI'ef"i(o realizundo U>Jl'L pósC'am d'ZOI' com orgu"'o qu·] Jino Lurgura, fará realizal', doi!

BElOS f DEMIIS

AFECCDU DO
COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

PO:! ExCtllN(' ....

Só às Oficinas Especializadas da"'�
TRANSPARANÁ S. A" lhe garante'
estes requisitos básicos,

UNdo entregue o seu JEEP a mdos inexperientesll,
Leve-o às Oficinas de Serviço Mecânico Especializado dos
Concessionários, onde o seu JEEP receber.í o trata

, mento adequado com a, NORMAS da WILLYS.

Falou,': elU seguida, o
'

sr,
Hercflio Deeke, traduzindo o

, pezar da governo e povo blu
rnenâuenses pelo afastamento
prematuro do sr', CeI. Osmar
Soares Dutra, do Comando do
23.0 R. r., onde sempre Se
houve com rara proeficien-

nasceu
grandíosos ba les,
I�uln o «!l.Jht-:; dp {�aç!],
"liiu.' Velho".
N:l �<f,d,' tliJ "Dias Velbo" te

remo:; porl:mto,sãbado próximo
A ;; gun'da feira gorda, os ba Jes
em bóa boI':' "lealizado', pelo c

rie f'IJi '" p. pntu,,;asta Raymllndc
M,� , T Sdli",
{) Ijt1;!ll rtp C'av.'a� nprovFíta

rá o Reinado di' Momo pura )'ea
lizar do s haile" p urna DlOllU'
'1Pli' al dO!Yi1nglleira infant'l, {'O

'no d€'Epedida da séc!:' jll'ovi,,;O
t' 3.

Alhel'to Pasa contínua
':lndo tr>,'10!', os esforc:.1S para
que os; festejos carna1l31e�co� H

; dero efetuados tUl séde do Du
que dE' Ôuias ,ultrapaf:''l'' qual
lUP!' c�'j}ectativa,
Com l'eftWellc'a (la carll:1yul dr

'run, seguTldo con-'ta, todos os
'1'1';'",; Grande.� irão ahrilhant!.n· a
trarticiollal Festa do Povo Brn
s'Jp.lro.
l)nquistas, concord'ano.l e UEO-

90cia.dos 'do- "D as V lho", desfi
larão p",taq no: "'3H prine'pa.is VruaH, can° :111'10 CAIU A MA'S-;
nARA DA FACE:__ O TF.RCEI'
'RO HOMEM - CONSELHO --_

oqr EU ERRE:! -- NÃO .ADIAN
TA nHORAR e tantas outra,;;
canções � do agrado dos adep
to," de Monlo.
O PCC- e -tará fírnl" COm 11

rl1archá "de caniço e samburú" '

nüma demonstração de que (}

(Conclue na

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




