
até 8.�ora sua recomendação havia sidó de npoiar em blocD o

regime, ,�m fav:r de cujos eal1.didatos sempre votaram nas C'

kiçõcs anteriorC3.

Novos lei Iões de c/a lares ..,

sereo ree lisados na
FPOLIS, 26 (Agencta

Mercurí« I --

Al1lHl1hã./terça Ioira. quarta [pira
e quinta Ieira, serão rca

l'Ízflc!05 l1.Jvos pregões
púhli("fls na Bolsa Oí'i

clal de Valores de Santa

Catarina, para os leilões
(1.(: dolares amerícanos,
reinando intensa

espce-Itntlva e interesse entre

HS classes produtoras pa.,
ra .as devidas licitações
de cambiais.

OltGAO DOS "DIA' lUOS ASSOCIADOS"

- o
ANO X

MENSAGEIRO D
BLVMENAU, (Santa Ca tarína, T�l'ça·fe�ra, 27 212

ENTREGUE A DIRÊGAO NACIONAl
DO PSD AO GOVERNADOR LUCAS GARCES
ftcompanha O governador
a maioria dos dissidentes

SE A'

S. PAULO, 26 (Meridional) - O prof . Lucas Nogueira
Garcez presidiu a uma reunião dos dissidentes do PSP, nos

Camp .• ; Eliseos. A üespe'to r10 caráter sjgi1os� dai reunião, é
possível reconstituir, em linhas gera's, o que houve- O chefe
do Executivo paulista prtncipiou relembrando os entendimen
tos havidos com O PU" inventariando as l1if' culdadea para o
ingr�uso �c todos Os d'ssldentos. Os maiores �1erealços, aliás,
foram criados exatamente pelo Diretoria Reg.nnal, do qual é
presidente o sr. JoãOl Sampaio. Sabe-se, inclusive, que o a
tual presidente do Diretoria· se manifestou exnlieitamente con

trano-. á cllt!'ega, da peesídencía agora, frisando que só lllesm.o
poderia faze lo ao termo do mandato que lhe fora cunferfd«
e desde que o novo presidente [(.sse escolhido em convencão.
Houve ainda, 110'1' parte do Df rctcr!o Regional do l>R r�';tri
çoes a alguns elementos dísldentes do PSP.. , ,.

s

17 mil policiais lançadDs
contra apenas 3 fugitivos
Tremenda D1obilizaçâG', na Ile
m·aoba visando'8 prisão :dos

assassinos tchecos

Tod OS esforços contra
qualquer greve nacional
"Não sou, nunca fui e n em serei elemento de ligação com os cemunis ..

Ias" r afirma I.) $Y. Antonio Gurgel de li ma Valente

Atraves dessa carta (que a

Compromissos do PSD
governador leu), o PSD dis
pas-se a assumir os seguintes
.compromissos: a) aceitação do
}1'lgrcsso de todos Os díssíden,
tos pessepistas sem distinção
de nomes; b ) autorizar are'
nuncía do sr, Cír 10 Junior à
presldcnte do Diretoria Regro
nal, para o efeito de o posto
ser confiado ao professor Lu
cas Nogueira Garcez. em con

venção que será convocada pa,
ra esse fim; c) nomear uma

éomíssão mista para organí- TE;i... AVIV, 26 (UF) - A dírnínur a tensão resultante

I'
ASSAI/I'OS EM "firmam que ·h:í concentra-'

zar ou reorganizar o zonea- França, a Grã-Bretanha e os

I
da concentração de tropas PREPARO cões de tropas n·1.5 zonss de se

menta polttico-cleítoral do Estados Unidos empreende- dos dois lados da fronteira
O ., t d

'gúrança situadas ,I dez quilo-
partdo, a fim de harmonizar, m dil·""" reias por via diplo israe1 jordana segundo os

rrunis ro o Exterior is- metros da .rrcnteíra. em qu-z,
ru;. l,.;�l '::.

c
-

,'. , '��'-, ,
rae1,:msc, a:J que se acrescen- segundo o acordo de armisti-ajustar bem a nova sii.uação mallca, nas. uhnnas 48 horas, n:-e1os bem ll1.1.ormucLs desta
ta, mformou os dIplomatas 0- cio, os dois campos não pn.que se criara. , l:m Tcl AVIve Amman, para CIdade. cidentais de que os jürdanol) dem manter fcrç'1,s armadas,
preparavam operações de s;::não muito lim·t<'ldas.
grande '€l1vergadura, em vá7• SOBREVOADO' O SE
r'os pontos. Os representantes TOR JORDANO
d.as três �1ações �cidentais t.c- Por outro lado, {) quartel gc
�'lam pedIdo aos, :sralenses e. neral da Liga Arabe anun.cia

JDr��nOs que eVlÍass,2m tPda., va hoje, de Amman num co
mecl'lda que tr:)Uxes� o rISCO municado que a 22 do corren
de agravar a tensão atual 110 te um avião israelense sobre_
Oriente Media: ,'.credita-se sa v�ava o setor jor�ano de J",'
ber que tem sIdo tentados es- ru,s.alem, assim como o setor
forços �ara q r:::ürada das con judeu proximo â zona d'esmi
centraçocs de �ropns dos dois lítarizada dlls Nações Unidas,
lados ?� fronteira. situada ao pé do Monte Sco

NotIc.w".:_'3e de outro lado que .pus .. O avião lançou um pu·
,., . ., ,-. ; \ Com.sl'ao 1Vr "ta jordano-is- raqu.edas com um volume delu,,), :iii f �,r.! j'l J .-

.•\ I (·.·i ·'·H ',l dr <. ul,imo!' a nos dI' fUBC o:.a· ih J mânuo qmr 'nao HIl'\',o nu ;,.".. I
dl' uma repurlag-c,n pnlll Cl(h 1:10 Min,;,tél'IO Ü 1 Fa,;enda num' .• 1 netc C:',) mini'.õtl',Q do T.'·'l.lmlll'j rae ense de a_rmisticio env!,ou cerca de cem .quilos, no setor

d t v?servado,re� as L
..
onas .fronteL do h:}spital de Habassah, 'ondf::cm nossa el1iç:lO <]'1 18 do cor· : ninguem lne atribuiu idéias ou. . :omo. aS5çv�ra o 1'12 a 01' l11a�, a- r f d

I I I , Iças a m� e. ll1vestlgar soo a polic"a israelense mantem
rente,. sob _o titulo "Conf rmn{]a i Gaçõc, C'1m ÜS c::"nunístas", pt.mas tc�.h.�). lll'Oi:nrado C(',f. :;�. bre R 9�lelxa Jordana contra uma guarnição,11 axt'<:ulaçao clt, ullla g:'CV" IZE.· {'ro�,;�;:t:� n'. t s "dlant�, a1'.I·- «(joneluc -na. 2.3 pl\';a, letra K) Isra,�l, Ja que os dois campos Esses fatos segundo o CQmu_

t���1;:��:";!::�:,7,�������:� I Cf I' l-iCas dom I-ni·slro do Trê ba Iho�ao ffi;}�d!:�;�����ip���
ca.rta, na qual cOllL"tu fi .. t ],,1,1 O comunicado afirma ainda

�r:�;�;f::;;;!:;::�:�rii::;;:�:I,Congresso e às classes conservadoras t�i:��ii7!:in��:��
... .e trR\"OU ccmbiüe com a Le-

Li!.� ���'lt�l:�'��l\l::; .l�:;:!"l::�· ,:. ,<'.1 Empenada ii ação legisl ativa pelos interesses H

exploradores" .... OI ��ã�ir�r�b:r; ���� ��:Set���
�:t.�ru serei l1Ip.l.lf'n{r) inclllllh (�(1 I

.. . t
.

t
rio fa7.";· " l'�:"<:::I0 ,.'1"1 os , ..... 1 RECIF�. _2lj 'lvleridionbll -. O

i
"crdadeira apnlo:!ta a personaltda-19ü por ccnto reivindicações. os trn- f�i l��?�g�� ������tar:.o\sqrtalae:

·.t.. '. I' l' I' '<.! ,. t ']' I nllmstro ·Joau G:'ulart Vloltou a Fc- de do minIstro do Trabalho e sua balhadores só conseguirão quando ,"c
tllS as, 1l0l5 I" )" ,li a ( Cd o l_, . . . , • •.

.• '. len.se, a patrulha de Israef xe'
�_. J, ...-t JI" 1 � ... ,'1 "1"1 rd'l (1')" d',raçao t 3S Industrias. falando so- pobllca. ConsIdelou 0_ ��, Antom� subshlulrem os representantes no tirou-se.

d f I '8' '1" I

"

;-,rc "eu manifesto di3tribuido aos Pereira que o sr. Joao Goulart e Congresso. Disse que os trabalha-
que (' cne ('UI P 1';''). c,;n�n:; o . . "

..

t d T b'. Pi. . Jordania dl'rl'gl'u l""a
" . i smdicatos. Nada d,sseram os mdus_ o mais honesto ml1us 1'0 o ra a- dores escolheram muito ·mal os re- U �

•

�'
, " ;-"';,I'a lr:l\'e� "r;!,.l

triais. quc dias alras fi:.:eram tre-jlho até hoje, no Brasil. prescntantes e no Congresso apre"
queixa à Comissão Mista de

çom; ('IJI1\ qml1'jUl'r (;'Q!11umst:, Ilncndas acu.;a,ões ao conteudo do I SITUAÇ.AO_ DE J\USE�tlA senta-se uma lei e esta passa meses Al'lnisticio, aCr,2Scenta O CO-

pois Iui ..ducado n8 cOlllPanhi81 mamfesto. Na Assoclaçao ComerCiaI. mo_ â espera dos nossos congressistas. d�utf::��:be�uartel General
de Jr-su''';, de onde sai pnJ'<l '''''",. O presidente da Federação, H.

mentos depois, o sr. João Goulart Afirmou que O Congresso tem atra_ .

INQUIETAÇãO APO'S
ccr o IWl.gistcl'io em Rl)d(t! ... "'j Antonio Pereira, cx-prdeito do I declarou

tcr encontrado em csta- sado muito a administração no· seu
. ..

.
. do misera..-el os trabalhadores do Minis1.ério. (Conclw na 2 a p' "'na let"a ..n

nlO. sCl11prl' 'llhc1o a (jualqU!l1 ReCife, elemento de proa do PSD, ..

di
• a... .� .,.,

!nOVhUf.�lto fJn1iticu d,Utt"Í'lil'<i' I (�;iscursando1 fez. autentica profissão nordeste � do norte, C,rltlcan o O -..:.....----�----,��-----

d { I r ·t
.

f' t b n' t
" . I lato RespondendO ao dIscurso do

O
..,.. ,

f
fi

H,II'e(!Sp"lr"��e"�'l�a"
'"

�;;�;;i�Oq
'"

'À;�:;;rq,m;::I;t':'�:::;:�:�'�:Z�:':'i:;:r::7E: ec.sao p a c I • C a
till II li ,'Illlllóll lVIuno 1111 fI �;,,�,::,,::,�,::,:.'�::"';,:,';':;.,�:

no plano elaboradoimporlãnt 1 em rortu�al �l:;:���:'::::'�:::':
LISBOA 26 I ur) -- Soube·se de boa Llllle quc a "Cau' Comcrcio. (J rniníslro do Trabalho

n0l\lA, Z6 (UP) _ "A Itulia "Svgl.lnuo- ,. proposta italiana,'
.'ia lVlon<lrqu �ta", 'organismo ,grupando a mainriél d-s part.i- recebeu em audicncia trabalhado-

.

[rlT
.

b' l
. -

't d res ante considemvel números de- c!ltã pronta a reVi:JI;Ur as

mOdi-lnrw
f C trata!' li ,qwnas de recuar

(,?:; (i.1 ..onarqwa, aca a (i.� omar p:sH;aD a 1'cs1.1e, o as proxi r1aE m!]itllI'CS tom;�rln.� U'l fl'Oll- '-1$ t "orlas'" :üua]mollte, leso ouviu o� rcpre�entantes de .• .

mas ell'içDcs legislativas, c'n oit:J de novembro num comunica, todos os smdicatos que, sem exce- tei"a entre a It.alia e a Il1gvsla' 'cada,; de um I:Hlo f.:

do ainda nãJ publicado pe]'}s jornais a CausJ Monarquista reco ção, trDuxeram à baila o pregão que via, S<> 'ist:J, tizer ri meS1110" _ da fI'Jntqil'3. {,omum. '''In 'ma!:; eBpcra",:.a.s nas nego

mcnrlJ seus Il1Cjnbros a,', t:trem nas chapas da "União Nacio- tem earaeterizadIJ as reuniões do �nunc ou. (!.sta tf.l,"c!c, Q Minist':- rlq;mouilizar ("Jclo o dispositivo chções t'llploma.tíca§ que 'nOs ar

na1", tPartid:J GO\'ername:Ealj, quando estas incluíram candi' ministro: "contra os rCilcional.'ios. rio da" Hclu{:ôes Extí'riores.
'

po:;to cm pratica" dos 2 lados. e gumentos 'jl:LridiCol-'. �para -a :ooJu

:latos m:narquistas e se ".;Jstercm (�m caso contrário. contra os c:\pitalismo, contra a im- Um p.Jcta voz do palacio C'hu- de !lC Noltar ii s:tuação normal, :<ão. de maneira. '"qu:tath:;." d'J

prcnsa burguesa. etc," parecendo gi. sede dflsse Mi'n:'�tel·i.o, reve- para qbe tudo se apazigue. problema de 1:1'ie5te.
uma reunião comunista. lou que desde, O p·nta·voz di:>,.;!, nada saber A sugestii.o, contida "m uma

ATAQUES /1.0 CONGRESSO repre:,wn:t;:>.utes d;,ploTI'rJ! i�n� do que se tem f<lLado sohrc pre- corre!>:pmlencia de Beigrmj.o. pu-

Depois. o sr. ,João Goulare em Halia ,,,m Washington, Londres ['?.r:atl\\%.:la. fuçonlavi:1 dt! 1'e- bicado no "G:JrJ'cric de Trí€'.5te'",

re�posta nos trabalhadores, fez um Pa.ris fJl'am cm:arreg'a<ios el,' fll.- nar d ;;dc já súas tl'Cp;iS rl<L no sentido de' ':;C modificar a l'

sistcma de pc:lcstrá. Onde lançou ao 7.el' uma proposta nl) "oolido oc;- fronteira. ele qUi,lqul!1' m.anCil'a,

.:"caroco o Congresso, �composto. ma", A(,J'c�t.!enfou quo n5!.} 'FI do· admitindú-sc <':5)'a intençiio do A 1:\ B, visto COlno essa linha não

na maioria, de rCpI'C5{.mtantes das (;], �uhlkitl'ulfJ. 1.1. 0::;.';1.1 iníl'Í'11 i'I'\. govÕJ:U>Q d,.' U'.llgn',do, seria uma

1
foi estabeW.cidá

classes cxploradorns", Disse que "ara n:;,) prejud'�ar ndicação dc c'eL') itLte1'eSSe dig- p,az' italiano não agrada aos

muihis reivindicações, 011 melhor, lugoõlavu. no de atel1çiío. ,
rlStas. Edes sustentam o

BERLIM, 26 (UP) -� (Jerc'J
17.000 pp1ici;lis populares, ali-

12liad:Js 1'.01' câes policiais, to
mam parte na. forruidavel bati,
da quel atualmente, se desenrola
em Speen.w�l<1 par?> encontrar
os tchecos qUi) assaseínaram pc
l:cia.i'S da zona orteotal, perto de

Cotthu,!.
Até agora foram p;r('.EOE do is

tugttívos, mas três outros B'U tia

estão fOõ'Qg;4os�.·
Essas' info:rmações acabam de

ser fornecdas por um policial dI:
Alemanha Ortental que se reru

r;:iou em Ber.lím-íoeste,

Aceltacão de Bernardes Primeiro cbstacuío
Qllal!do ã direção nllciçnal \ O sr. Mendonça Falcão pe-

o presld�nt.,:.! Arth�lr �ernar-, diu a palavra e quis saber se
des manifestou-se ,lDlclf<Unen- i poderia ingressar em outro
te fay:ravd ao sugrcsso de .

partido que não o PSD. O
todo� os dissidentes, sendo cer I prof, Garcez obtemperou que
to aínda que c,?I1CC!TdoLl .

com não lhe ocorrera essa hípote ,

a entrega da dll',�ÇéiO nacional se dado qUe os estudos todcs
ao professor Lucas Nogueira estavam sendo feitos para que
Garc.ez. Est<ivam as coisas nes o grupo tomasse uma atitude
se pe quanao o chefe do Exe- conjunta. O dep. Miguel Pe
cutivo pauilsta recebeu uma trilli, por seu turno, fez ver

PEoposta (ynereta do PSD, �e- quo iriam, por certo, surgir di.
çao (b S�� Paulo .. subscrita ficuldádes para acomodar a
pelo <;1'. (;11'.10 Juínor. lConclue na 2.a pág1Ita. lI:tra ii,

A BELE1J.f OS NAU-fIHl(lo�l, na noite
FRA.aOS - Chegaram a Belem�atim(t 'Itas costas
08 naufragas elo "Bant.a. Magda- ,

lena", qH6. C01no noticitemo8. (t- T01.éo8 se Mtlval'cuH

ele eexta-fesraroar:.. ;fe,'iTltep,tos
sendo "ecolhidos

(/(1 Ma}lu,nhão

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

OFensiva c/os 3 grandes
Palestinana

• de guerra,
diligel1cias diplamátieas ,Iv}v

o nsco
48 hnras de intensas

Me" 'J errrprcg'ado da. esb",}5n
de Ebtcl--werda avísara a PQli'�i�
poputar c, na parada. em Vekro.

no Br,,'I'�n!>uI'l::o. a. 120' qUílCllf;'
''''s ao !'ul dI! Bellim, um r"

q'l's''':;:ll'io (1"1 elit:'iH f� 2 pr"jlic;:11s
d€ revolveI' ',ln punho. j:To.upe
ram T') 'comj1'll'timc!lto {lnd·" ".

CllC!Jntravam os 'c'nco hO!nf';1'

Quatro deles fiJ1giram se render'

a quinto, o quc comprara af'

passagrlns enl Ersterv.rerdB.t 1>11
;{QU de sua arma e atirou no'

RIO 26 (Mer·d.) - Circu
las poÚtic:s de S. Paulo estu
dam a efetivacão de uma a_

liança ent1:e o-Partido, Traba
lhista Brasileiro e o Partido

cez mas nãoÓ deseja cometer
o �ro de sugerir ao 'eleitora
do uma candidatura sem den_
sidade eleitoral e' sem aquelas
virtúdes capazes de creden-

forca
.J Recuo e deSfilO bUização das tropas nal o",iugosla'vas concentra das na fronteira

DJ.PL OMATA, �\.

SOLUc_.'ÃO
TRIESTE 26 f DP}

Em certos d str'tr;s as (haDa.:; da Uni�.o N�eional fieul'ani
assim. p::iv:ldas do apoio dC)s r:ncmarquislas, que ainda repre_

Sl.'nbím lIIna f, rça imporbl;� le. sobretudo nos campos. A deci·
Si'lO d I "Causa Monarquisl,t" parece indicar imp:rtanh' mo
(lifjc<Jçãoãii de atitude dos partidarios c rl.t!sQja, desse modo,
que retomem, em parte, sua 1 berdadc politica. enquanto que

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�IIfRMES MICE80 S. I. Im,ort ção e Comércio

.,sJ2��'CJI de frcmscursc
·bôa \cl'e.,téla do cidade

1JO:EStOHID

do nesse 2111 oniversério,
df: -B_Jumenau
f S P E C I a L DE

e

í

sem
•

compromisso

Rua 15 de Novembrol ao lado do Banco do Brasil

-

Com exceção de Irineu' J ,

..�il�'llnerece
um J:e�u:tr�"espeCial a:pcl'

representante do C.A. -Operano 'de :formance do JOluvilense Domíngos

t.i�.f:_ ,JpÍnvile, os demais correndo veloz. Corrêa.' a quem.'llertenceu o 6.0 lu·
'

.. mente, porém reservando energias gar. '

'

•..1=-iZ.--_:--....�����""'::-=:;:;;�;;��;����;;f,� para as voltas derradeiras, duran- O_'resl,lltado da -terceíra etapa, ou

,1:,","BR:-"I'C' '.DE' ..AnUI'..,is E fUUDlrA"'"'O ·'MORIIZ" te a carreira separaram-se mui- seja. do ,Circuita', de Blumenau, foi

, I . A l�IA\l·1lA 11 'r. to pouco uns dos outros, empres- o seguínte;
..

TAJAI SI C;&· tando â dtisputa sensacionalismo in- 1.0 Lugar ,- Adir de Lima
, .>: '"Ru'a Urug'uai,' 30 '--, I" --' a. alarma vulgar. Rermáeia E,C. 1li. 44'; 2.0 lugar

lTZ" d 20 30 e Cobrindo a distancia em grande - êndré Nunes da Silva - C. A.

F' :b' s.: , .. '_ c
, d''e:

'

balanças,marca "MOR •
_

e ,
1

4,. !lI" rICª!}110M<iqu''moas pará ,nadadas, marcenarIas, bombas ,V'elocidade, saíram finalmente as PlU'anaense"": lh.44'02" 3.0 ugar

v qUI (liS, ,- ", .' .,
;,,-

o f dO
_

o
' 'competidores da Alameda Rio B:J;an '.;:.,. 'Orqujs, .dns Santos - Herrnáeia

pará água - Of�cina esta!Dr�a!la e un l�a o

\ co, na última volta e já em plena E_li::; _ 1h.44'04""; 4.0 lugar - A

f• ..:� Preços EcoDmMbUinNat:aMÔ���� _ Proprietário. Rua XV de Nov(lll1bro, iniciaram doIro Bartz' _ C.A.M.A,
, empolgante duelo pela primeira 11l.4.4'O(l"; 5.0 lugar _ Osvaldo Mat
"

- -- '"'" �� ,,= �;;.' ,,=,:":",

P"-R'-E"-C' -1'S"-A--" ;-E-·
- _, .....,.. - - -:-

'classificação, A chegada foi simples tt?r - Ass. Prosdoclmo - ..••• -

'�� """: .' , .) mente colossal, pois dois segundos 1ll.44'07"; 6.0, lugar - José Lan
apenas de dliferença houve entre A- ZOni"""'; idem - lh.44'O�"; 7.0 Iu,
dir de Lima, do Herrnáeía, campeão gar'- -Ruby Keil - Hermácia E.
do Circuíto e Andre Nunes da Sil- C. _' lh.,44'OS"; 8.0 lugar - Er-
veíra, do C.A. Pa1::.anaense. Outras wino Langner - idem -

.

máquinas concluíram a prova qua; lh.4410,lO". 9.0 lugar - Alwírr
se que emparelhadas, f�endo vi- Marconshl '_ C�A� Paranaense -

brar a inealeulavel multidão coloca- Ih. 44'O,lH': 10.0 lugar - Pedro
da nas imediações das Lojas de Hel" Gonçalves - C.R. Vasco Gama -
mes Macedlo S.A.. Rio - lh.44'O,22"; 11.0 lugar

, Na classüicação geral, isto é. pe-, Luiz Rosa - Hermácia E. C.
,
10 tempo com que os dellstas cum- 1h,44'O,13"; 12.0 lugar - Alfredo
priram O percurso de 223 quilóme- C. Langner - Coritiba r'.C.
tros, nas tres etapas ,da prova, ,Ru... Ih. 44'014" . 13.0 lugar - Domin·
by Keil sagrou-se campeão indivi. gos Correi� - C.A. Operario _

dual, com o tempo de IO'horas, 13 ';roinvile _ Ih. 44'015"; 14.0 'lugar
l1lÍílutos e 52 segundos. O citado Cad - Raul Horstmann - Ass. Pros�
'Ueta representou as cores do Rer- docimo - Ih,44'O,16"; 15.0 lugar
mácia E:C., agremiação anéxa à - Onadir Portella - Cotitiba F.
firma patrocinadora da disputa. C. - Ih. 44'a,17"; 16.0 lugar _
A Associação Prosdocim,o, SUl1-, ,Irineu J. da Silva - C.A. Opera

preendentemente, foi a La coloca- rio - Joinvile - lh.44'0,48".
da na claSSificação,por equipes, pois O percurso desta terceira etapa
até o décimo lugar colocou tres �, que é de 56kms. foi, coberto- em
seus 'ciclistas.'

Ilh.44
minutos, corresp'onde à mé.

Quanto aOjO demais corredores, dia horária de 32.300 metros.
---------_-"_......_' , Por sua vez, o resultado geral da

(., iI.a Grande Prova Ciclistica Dr.

Hermes Macedu' foi este:

K A
rar lealmente, com meu amigo dos em próxímas e concretas
João Goulart, tanto 11';) Pal·tiào realizações, serão.rdoís decísí- tempo, com a preocu,pação de. a, trabalhar e pagar.

I'rabalhtsta Brasileiro, qua'nto vos fundamentos 'colocados pe- cautelar, antes de tudo, precisa- Fiado na palavra do diretor

no Ministério do Trabalho, sem' lo governo atual para o rapí- mente aquilo pelo que. se. l�t:ra ,I Blacke, Roosevelt ordenou que se

nenhuma função em nenhum do desenvolvimento da nossa

I
em
..

duas guerras: as mstttUlçoes; fizesse a operação por 3 anos de

economia", pofitícas, que engendraram os ho-, prazo.i os setores, a não ser a de grau," mens livres e as instituições que' Com 1 ano e 7 meses, 05 holan.
d� amdzade I,{ue 1110" Uga e �l,l1'

, fi I garan�em os liberdades civis. doses haviam reembolsado total-
tinuarâ unindo para o futuro. .

K I' Assim, a segurança do mundo mente o Banco.
Cumpre-os também desmentir' o ,,;,

_ ..
livre era t) que entrava em causa, Haviam perdido capitais ãmen-

perio,:}1l inicial do redator éh qUi! As conversaçoes prellmina"] na jornada que se travou, em 45. sos, aplicados no ultramar, e, sem

:'com a. cumplicidade, ou, na, r-ie- res à conferencia politica, I Essa jornada tinha em. mira levar I embargo desse desfalque, continua
!lTor dRS hipóteses, com a orn is-

foi adiada para amanhã a
I os Estados Unidos, vencendo as li.: ram homens de boas contas. Pas

�ã.o. deliberada das autoridJ'.IY�I\
did d

' .

t
'

I mítações do isolacionismo renasci- I sado um ano do primeiro negocio,
'lo Ministél:io do 'rrabalho, o p'e I O OS comunlS as. 1 do das cinzas do brazeiro armado, : pediram um segundo, die 200 mi.
'O.1rtido Comunista esta. artíeu- ! a não 'saír-em da Europa, a ríca., I Ihões ,

Outra recusa do board, A

i"�, ado uma greve naetonal". 8'lA' I rem na Europa, para salvar a Vi-I Holanda, .tivera forças para pagar

tento, com toda a segurança da
. j toria da derrocada que a ameaçava. ,50 milhões. Faltava-lhe entretan-

absoluta eu relaliva dos lnelOS I G J d
.. l'

"

b 1',,"tIadf", que João GG'ulari: 1l<-.,;;, r

,� I
o pea a em seu rmperio co 0- to; substancta para reern o sal' os

.cm corn os comunistas, nem, 2,< de pagamentos em ocntronto ] nial no Oriente, a Holand1a se viu, credores tão elevada soma, como

outol'idades do Ministerio do com a disponibilidade de bs.ns I depois da ocupação do territorio esse segundo pedido em tão curto

[Yaba.lho, que eu conheça. e' q'L1!\ e serviços,' pen:::a ô Ministro' metropolitano, com a guerra civil prazo. Tal a filosofia do board do

!l. :polític,a, de .foilo Güulll,rt é Se" que -:nqua.ntílo.duado hdouvfertcer- na Indonesia. Era um golpe sobre Banco vis-a-vis da Holanda.
ta dísoon ib 1 a e e a ores, o outro. Quando ela pensava havcr Inutil "9rá dizer que, tcndo visL,ram!'nte-trahalbj�ta, sem ne-
"I' i d d d·t

'

j a,.s (acl J( a c� c cre .1 O. �e- i ganho a paz, no ocidente, lhe Te- tatllo as Provincias Unidas antes de
nhunl contacto COIl! IJ ccnuun ,,- f' t 11num pro IUIC1'a11Wll ,e ln_ nClO�! benta a luta no oriente. Erro ela- , fazcr a primeil'a tl'ansação, se cu'
mo. 'SOj' o Partido,) Oaniunisb:t .

uarlH5. moroso perpetraram os ind<oncsios, 'I vacilara o sr. Blac!te da atividade
está articulando ntrw, p'c\'e ha.. S" cJtlllc1n [ rl11 "e IC llVP 110;;

,

c. ".'�
-

,.,.
I e ..... -. !", -

�;
cortando os seus yinculos poliU_ e da honestidade delas para pagH-

ciL)nlOlJ • .o J\.'li'uisterio do 'j'ra:t,a'l':.ü COII euor,_l'i do MU11Stcl1,? da. cos e administrativos com a

velha!
rem o dinheiro que tomassem, por

e particularmente u l_l�íl,j�l.l": �'HzelldH, D rl'esiruturaçao dos
i mãe pátria. Imagine-se um cnten- empréstimo. em qualquer estabe

João Goulaxt c. Lor!'JS no", �(,1�5; lmpos1?s, �'fltre tod'os nrdena_ dimento na linha soberana da li- lecinwnto de crédito dos Estados
·",.dll,deiros a.Ill1g'OS, todO� _J�:\,! �r;s:. Vl��_ Just�ment� u�na l':-: berdade e da solidariedade - o 'I' Unidos.tos faremos tudo, para dcsut d

'I (hstIlbu.ç,�o maIS eql:It�t:va da ,que não haveria alcan-;ad\J mil �
mlá·la, solucionand') ,,:S probY� renda SOClá! :peh� cOlbJçao (ks : Voezes mais a Indonesia, em lugar I Bateu<se o banquei1'O Ou�a"O e

ma'.3 das classBs traballllst.a� lnl"",
I lucres, especl:I�tJvos. Por ou· i da independ,)llcia absoluta dentro lllinol'iiârio no bourd do seu gran_

r:1iJna deI genUína concordw. ",';-j tro lado o �llllstro ,da F<:ze!�- i da anarquia e da desordem, em de banco, pda concessiio d'o segun

dia1, reuninlto o capital (' U Ü'<',' j da ,amarrar,: o �redJto, dlSLrl- I que está atirada ainda boje a 110- do crédito, lia base de cim�o anos

balho pelO bem estar " pela bUIndo-o, 11ao �o se�u�do (�s! va república. de pagamento. Aprovou-u U p1'e51-

gra.ndeza de nossa Pát.ria", liet,ot�lres econOmtlC05 v�tals, mtadis! 50 milhões de dolares foi' o prio dente Truman.
.am Jem, quan o aos Impor a o- i meiro pedido da Holanda ao Exim- 'Em junhO Úll.illl�" encontrei (I

res, para estes ,�e forma do�a- ; bank, em 1946. O boardJ se reeu- Ilresidentc do Banco Mundial, uma

f.':f �en�o em v's� � essencla-I sou a 'dá-lo. Um dos seus membros, noite, no Claridgc's de Londres,
1 aAe tS .Y:âr�a orJas. d't

o sr. Eugene Blacke, sozinho, opi- onde ambos ha...·iamos descido.

�_
S ;oaCIdI a esl ,o cre IdO I

nou de que o pedido de emprésti_ Interroguei-o, aflito:
liaO serao e nen lUln mo o, mo deveria ser ate d'd Presidente, c os llOlandescs?

·t·d t
. I

n 1 o.

pel'lnl lOIS a11 tes que set ve:·l., Roosevelt chamou-o. - Não tenha susto. Em dlois
üque rea men e a cO,n raçao _ Acredita, Jim, que os holan- anos já pagaram 2 milhões c 700
- - deses 'pagarão? mil dólares do segundo emprésti.

- Sr. presidente, respondeu-lhe mo. Estão adiantados nas ,presta-
o então simples diretor do Import ções ,tt rem.eter-nos.
and Export Bank: Os batavos da Encantado por esta e outras pro

metropole têm energia, inteligen. vas de confiança no seu crédito.

I
cia e .espírito ôe economia para

D governo da.s Províncias Unidas

I
entendeu oferecer ao sr. Blacke-

=:..:::.::-_-:---=- -:- - -::- uma das suas mais importantes
i condecorações.' O banqueiro ameri.

cano recusou delicadamente, por
uma questão de prinCÍpiOS demo_
craticos�

Então à Rainha Juliana acudiu
Ulna idéia divina: dar a Ulua nova

r
linhagem de tulipas o nome de

Eugene Blacke.
A tulipa Eug,ene Blacke ganhOU

I
no inverno passado, o primeiro lu·

i gar no concurso anual dessa flor.

I
Hoje, num lauto almoço que me

�10ras antes que 'a p'.)licia JlOfJU"
ofereceu o .casal P;ierre Claud�l

,
,ar l�nç�sse patrUlhas em todas r para tradUZIr. o sel1tr:n�nto seu e

I 1.8 dIreçoes. ESsas lJatrulha;; ti-I
de .s�a {anuha, :,elo CXltO da ex-

I
reram que pr.Ü'cul';J..r nos bosques j

posIçao da Ga.lerIa d'Arte de São

c' -ne'.'; campos durante variu;,;
Paulo, estava o sr. Drew Dudlcy,

dias antES de ';ncoutrar Ullla lJ'S- rePl�eentante,. do Worl�'s Bank

I
ta Essa "-t J

- na .Europa, 11ve a' alegrIa d'e dar-
-

. p" a eYaVB. a Spn,eJe- lh
. "

.

ward, região cbeia de mato {:
c a notrcla de que' a tulipa Eu-

. ,gene Blacke batera o campeonato
:
cortada pOl·. lnUmCPJS canais e I de qualidade em Haya, este inver_,bral'o:> de no I', �.

_. '.
no - quando as, árvores perdem

•
,Atualniente, somente d?'S tche 'as folhas, os pulmõc's respiram.�---- CIOs foram pr'lSOS dos Cl'hco fu-, mais forte
giL'vos. As buscas cuniinuam ( Que ma�avilhosa condecoração
com importantes forças da poli- que deu a Holanda a Jim Blacke,
ma. popular. I seu desinteressado amigol

J

VENDE-SE
O percurso total diesta prova foi

de 323 klm. com a média de .""

sr. Deobaldino Andrade foi

recebida no seio dos con

gressistas com geral simpa
tiá e agrado, de vez que a

lei instituindo aqu'ele segu
ro constitui uma forma jus'
ta de se garantir o futuro,
da faml�ia do funcionário !

numa dolorosa contigencia, I
pelo desaparecimento do
seu chéfe.

1.0 lugar - Ruby Keil - Rer
que ,3, diplomacia resolva a, mácia E.C. _ lOh.13'52"; 2.0 lu
llue.stão, ao, envês de debates ju- gar _ Adolfo Bartz _ C.A.M,A.
rid:icos. _ lOh.17'28"; 3.0 lugar _ Onadir

TRATADO COMO SIMPLES Portela - Coritiba F.C. - ....

"PEÃO NO TABOLEIRO"
'

10h.18'12"; 4.0 lugar - Raul Orts-

LONDRES, 26 (UP) - "O que' 'lmann - Ass. Prosdocimo

,eu IC> sei, oferndeu mais do que 10h.25'13"; 5.0 Pedro Gonçalves
,tudo ao marechal Tito, foi () ;fa-I: - Vasco� da Gama -,- Rio -

,00 doe ser tratado entre as: gran-
" 20h,26'ao"; 6.0 lugar - Domingos

des pot.ênoias _ como um Sim_�'correia,-
C,A.O. Joinvile -

'pIeS peão no taboleiro" _ !'tecla" ,
10h.26'3B"; 7.;, _lugar - Adir de Li-

rou o' sr., 'Auneri Bevans chefe ma - Hermacla cE. C. -
.

da EsqU:erda Trabalhista. ., 10h. 30'16"; 8.0 lugar Alfredo

T"0mamw a palavra em uma
Langner ,- Coritiba F. C.

reu1nião partidaria no Sonserset,' 10h:32'.44"; 9.0 lugar -:- José Lan_

u sr. Bevau acrescentou:' _ "ou- 1 ZOlll - Ass. ProSdocrmo -
....

vi dJlzer repentinamente COlUO' lOh.32'54"; 10.0 lugar - Oswaldo

'um trovão em um céu sereno
l Matter _ Ass. Prosdoeimo -

'llue. é precisO! de'V'olver Triest� !lOh,ag'18";
11.0 'lugar _ Irineu J'.

. '

-t r ' ..... '" t·t
. ",Silva -,- C.A.O. JoinviIe -

JjJOS 1 a Iano�, .ua.� COU 1 UI so'" 10h.44'33"; 12.0, 'lugar _ André
qJ.ente uma. In?U5t<Ça, mas u� ,e- Nunes da Silv,eira ..:.... C.A. Parana.
x:amlo da n;�lS ..oneros;- di'p:')-I ense (N.o 21) -,- 10hAIl'21"; IS,o
macia ,que Ja Vlmos há

,

mUlto .lugar _ Orquis dos Santos _ Her-
-tempo". c

mácia E.C. 10h.55'03"; 14.0 lugar
Consoante 00 sr. Bevan: - Luiz Rosa - idem l1h.1U'38";

"Não há dúvida: sem motivo al- 15.0 lugar - Alwino Marconsin _

-,'um, criamos uma. 13_ituação, e'n- C. A. Paranaensc _ llh .10'45";
venenada que tería p':>dido ser 16,0 lugar - Erwinn Langer _ Rer
facilmentp< evitada", mãcia E.C. - llh.14'26".

DORES,�(g5[tEolREUMATISMO
NEVRALGIAS

eoãru,GOIPES,PONTADAS
FERIDAS RECENTES,'

PICADAS odNSETOS

lVendem-se diversos,
Situação pre.vilegiada,
mo ao centro. Preços vanta

,josos. Facilita-se os págamen
'tos. '

" InfQrmações com o proprie
tário' Dr. Herbert Georg - R,
15 de Novembro, 313 - Fpne
1531.

A EflCIENCIA
do anuncio acha-se di·
retamente ligada à cir
culação do jornal. A NA

çÃO é, o único JrgãOl de
circnlação diária que pe-
netra na maioria dos la-

res do Vale do Itajaí.

H

M
" P R O ( U R A - s'E

,

CONCURSO 'PARA,ESCRITUltA'RIO.AUXILIAR

A CONFERENCIA
AMMAN, 26 (UP) - Agora

que as delegações do Comité
Politico da Liga Arabe voltou
às suas respectivas capitaiS,
quer por via terrestre, quer;
por via aérea, a opinião publL

I

ea inquieta, intep'o�-se so..,
bre os resultados de uma con

ferencia cujas nesoluções, em- sítuação de deputados da mes
bora qualifiCadas de "praticas" ma 2):na eleitoral ou que fa-
pelo primeiro ministro.' ziam politica nos mesmos mu-

(Parece, efetivamente, tanto nicipibs, Citou o caso do sr.
pela leitura :at.enta do comu� Athié Coury, de Santos, tradi_'nicado final d,J conferencia co cionalmeníe opostor dos ir
mo recolhendo 03 boatos que, lnãm;' }i'.eliciano. O sr. Mario
:ir:cu�am . ,J1�S �ol'�'f=dores que i Beni, por sua vez, fez uso dã
a J.r!l.dan�a, clpel?aS ob�eve, _un� I p�lavra para lembrar que üü
a:�Jll? fll�ancelro ?O; p�lSes cmlmenf.e os dissidentes pre�aJ,abes, a fI ,?lde .athn.",ntar ;' l tenderam entrar numa peque
pot,encml ,o!efenSlV? d: sua [ ,na legenda. da qual o prof.
Gt;a�?-a, CIVI,I, en�a:lega�a:. e�n

j
�arcez seria presidente ( na�

prmclplO. ?� defesa., das uda- clonaI e estadual). HouvR', emdes �l'Ontelrl?as.. . '.... " _

seguida, as negociações. com oOs., Qb�eryadores e�l.laJ�gel PR e. agora, com o PSD. Aln
r�s na0 dl�slmula�_ a ,l�qtu.t;!;a- 'I din.u ex-�ecretarjo da Fazen
çao que. t<ll solt!çao cr�tahza. da mcluslVe, ii entrevista do:0 p�mclpal pengo �'f.:Sldc na i dep. Lu:iz August.o de

Olivei'jc�dela :l� l::pre��ahas e .con-, ral Iavoravel á candidatura do
1�ra-r�Plesahas., oe vendetas e: deputado Cunha BU,en!O a go
�ontI a-vendetas, q,u1e �nE.an-1 vernador do Estado, acentuan I�uentmn � :fron�el1'a lS:'�cl- I

do que C? fato de () PSD jáJordana, t.mto JndS qUe Israel

I
ter e.andld·tL'} .'; "llce�";- d�,., ri t 1

' , .. '" ".,ao o

"p leu: �(,:r a o a,(o uma ('s- prof. Lucas NU"IICl'f'l G' l'i �� h� J I ' 1'· J .. 1. J '. b· c: �Td cez,!d� "a ,..C.L (,e, .. � �a?.' !W'{� )1111 ..

I P�){J�J'W Cl'hH' d'ificuldades aosüpllCaçdfl rI,JS v1tImar,. ' cllsmd.en1es.

B

Un;t rapaz de rrte:i'lOl' idade,
que saiba datiIogr31fia e se,

'llQssiv�l saiba falal' alemão.
.

• Ilifo.rm.ações no Expresso
'Joinvi'I-fmse Lida .•

, Por: preço üe ocasião e pOJ:_ mo
tivo de, mudança, um bem monta.

do ,Ba�, cQm pequenas acomoda

ções, situado no, Ba.irro do Gar

cia, Otima .freguezia. �rata.r com

o proprietário. à Rua, AlilaZonas

UI. 3.7�5",(ll-o lado do Cine Gilrcla).

31.563 metros. Nesta classificação
O" , já foi dada ao 1.0 colocado, Adir

de Lima, a bonificação de 30 se.

gundoS,
'A classificação por equipe, :foi a

seguinte:
1.0 lpgal' -' Associação Prosdo_

cimo com o tempo de 31h.37'25";
2.0 lugar, - Hennácia EspOl'te Clu
be,com o t.empo de 3l:h.'3V'lt". 3.0
lugar - Coritiba F.e.

•

CIN·E
(

S:
ESTAB:ELECIMEN'l'OS JOS'E' DAUX S. A. Comercial

-� A l� R E S E N T A 1\-1:

(I N E B USCH
rOl> a renda, ti1ovhnentando'sc
os litígantes com. a constitui
ção qUe s.egu�: Guarani: No
riVal, Edgar e Auríj Nilton
(R-omeu), José e Gerdt; Ci_
do, Néo, Michel, Corrêa e Ni
canor (Klitikle). Tupí: Da
niel, VaJ'mor, e JUárez; Padhe
q'l\'nho. CoU c Ernesto; Nal

,O BANCO DO BRASIL SIA" faz saber aos senhores do, Ninha, Bedker, José e Sa_
candidatos inscritos qúe as provas do Concurso para Escritu' hão.
rárjo�Auxilia1' serão realizadas no Colégio Santo Antonio, nos I ---------�------

di'";s 8 e l� �le Novernbro p ()bf.'deéel'ão rigorosamente ao se- (E N I R O D E
gU1l1te horano:

'

, .

DIA 3 -- DOMINGO A UI O' M O' V 'E I SPortuguês - das 8 00 às lO 00 horas
"

'

Fràncês - das 10:30 às 11:30 horas 'Automóveis Usado.
'Matemática Comercial -'- das 14,00 'às 16,00 horas Caminhões Usados

� Inglês - das 16,30 às 17,30 horas Camlonefes UsadOJ
DIA 15 - DOMINGO

,.

H O J E � �r�m;a-fcir,a às 8 1101"':15 �"'" II O .T F.
�ESSÃO DAS MOÇAS, a seBsão que reune a� ma;:
lmdas senhoras e senhoritas de Blumenau! •

GLEEN FORD - ANNE RAXTI�R - DENNIS O'
KEEFFE, em

l!'A M O R I N V E,N (I V E ln
(CeHsura Jivrd

Para de Q GfJIfe SígHífic:w<l nwi:i qUe a lJ,wpria vidA fabulosa historia de Bel! HugmL
- --

-"
a.

SI·as. ,e Srt<!í5. lmgaráo 31wnas Cr$ 2,00, _ Acmn a:-uha ComlllejmeniQs diveI'sos' _p

(I N E BI.UMENAU

TROCA
VENDA
Co.MPRA

H O J E ......:; Terça-feira - às 8 horas - II O .1 E
PIER ANGELI em sua mai,s l'cccnte peli�
cuIa

Concertamos:
Refrigeradores Domésticos, Reirigeração em Gernl
Máquinas de lavar, Fogões elétricos, Aspiradores de Pó,
Enceradeiras, Liquidificadôres etc. . .

.

Reformas' Pintura.
CASA DO AMERICANO StA.

SecçãO' Domestica

TERESA
A HISTORIA DE UMA NOIVÀ.

Tereza é um filme. qUe c,Omove os ho�nens le·
vando as mulheres 21S lagrimas. Venham co

nhecer Teresa cujo unico desejo era ser mãe.
Votes ficarão apaixonados por PIER ANGE-
LI em Teresa.

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A NAÇAO
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1111 � Fono li�Z - (imu. Pofial, II. ..ti

Dire&ol't MAI1BJCJO XAvam . t: .a'

:&eiflltw: lfAUL FAGUNDE.S -I J�.

J:XPJ&DIBNt.rB
.AI!IlDatuul
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Sucursais: RIO: - Rua Rodrigo Lisboa, 12 - Fone

42-5953 S A O PAU L O: - Rua 'I de

Abril n, 238 - 4.0 aadlU' - Fonea: i·8Z'7'l e 4-h81

BELO HORIZONTE: - Roa Goiás, 24. - PORTO A·

LEGkE: - Rua loio Montauri. 15. m;rW.'fiBA: -
Bua Dr. Mmiel, 'lO8 - l.o aDQu - Sala 131. IOUI

VILE: - Eua S. Pc;dJ:•• '1.

DEUTSCHE SPftLIE
KURZE BERICHTE

. MITGLIEDER DES NORDAMERIKANISCHEN.
I{ONGRESSES BESUCHEN BRASILlEN
WASHINGTON, 26 (UP) - Vier Mitglieder

des Kangresses der Vereínígten Staaten und eínige
hoh� Funktionaere des Staatsdepartements und der

Regierungsbanken machen eine Reíso durch verschie-'

dene Laender Lateinamerikas. Síe werden Mexiko und
Níkaragua besuchen, ferrier Salvador und Pnama,
Kolumbien, Equador, Peru, Bolívíen, Chile, Uruguay,
Argentíníen und schliesslích Brasilien. Hier in Bra
silien wird die nordameríkanísche Delegation zahlrei
che Staedte, darunter natuerlich auch S. Paulo, auf
suchen.

BRAND lN OAKLAND

OKLAND, 26 - UP - Ein heftiger Brand, der
durch die Explosion eines Farbkessels entstanden
war, zerstoerte am vergangenen Sonnabend eine gan
zes Hafen-Industríe-Víertel von Oakland. Menschenle
ben sin bisher nicht zubeklagen, doca werden die ma

teriellen Schaeden auf míndestens 2 Millionen Dollar
geschaetzt· Mehr als 200 Feuerwehrleute waren mit
Loescharbeiten beschaeftigt. Der Feuerschein war in
der ganzen Bucht von São Francisco sichtbar.

BRASILIEN KANN NOCH DIESES JAHR 100.000
EINWANHERER AUFNEHMEN

VENEDIG, 26 (UP) - Der Praesídent des Na
tionalrates fuer Einwanderung in Brasilien, Fernan
do Fiume de Alvarenga, sprach auf der VersammIung
der Kommission fuer europaeische Wanderungen in

Venedig und gab bekannt, dass Brasilien noch in die
sem .Iahr 100.000 oeuropaesiche Eínwanderer aufneh
men koennte. Im vergangenen Jahr trafen 85 euro

paeische Einwanderer in Brasilien ein. Fuer das Jahr
1954 seíen weit mehr aIs 100.000 Eínwanderer will
kommen,

150 000 TODESFAELLE DURCH LUNGENKREBS
IN DEN USA

LOS ANGELES, 26 (UP) - Ungefaehr 150000
Menschen sterben jaehrlich in den USA an Lungen
krebs. 80 Prozent dieser Opfer sind Maenner, Diese
Feststellung wurde von einem Arzt in Oklahama áuf

Idem nordamerikanischen Chírurgenkongress getrof
feno Im allgemeinoen würde der Lungenkrebs in Nord
amerika immer haeufiger werden-

BRASILIANISCHE HANDELSKONTORE IM
AUSLAND

...... Es gíbt zurzeit dreizehn brasilianische Hall
delskontore im Ausland, und es besteht die Absicht,
díese Zahl auf sechzehn zu erhoehen. Die Verwírklí
chung dieses Planes wird davon abhoengen, ob die
dafuer noetigen Mittel bereítgestellt werden koennen
und ob die Weltwirtschaftslage die Einrichtung der

.

neuen Kontore rechtfertigt. Foigende Staedte, unter

I denen die d:ei �ic�tigsten ausgesuc�� w:rdell sollen,
sínd fuer dIe Eínríchtung von brasilianischen Aus
senhandelskontoren vorgesehen: Stockholm (Sehwe
den), NeuDelhi (Indien), Pretoria (Sued-Afrika), Bal
grad (Jugoslawien) Vorlaeufig weiss man och nicht,
wann ueber diese Angelegenheít ein endgueltiger
Besehluss gefasst werden wird.

REZEPTE
SUPPE MIT FLEISCHKLOESSCHEN

J 80 gr. gehacktes Rínd� oder Schweinefleisch,
114 Eí, Prise Salz, geriehenes Luftbrot, 1'4 L. Fleisch
bruehe, etwas gehackte petersilie.

Fleisch und Ei mit so viel geriebenem Luftbrot
mischen, dass die Masse oeben zusammenhaelt. Fleisch
bruehe zum Kochell bringen. Mit einem Teeloeffel
kleine Kloesschen abstechen und diese in der kochen
den Bruehe garziehen lassen.

WEISSE BOHNEN MIT TOMATEN

375 gr. weise Bohnen, 80 gr. :B'ctt, 1 ZWiebel. 1
kg' Kartoffeln, 500 gr. Tomatoen, oder 4 Essloeffel To
matenmark, Salz, Zucker, Essig, Petersilie.

Die we1ssen Bohnen ueber Nacht einweichen
und am anderen Tage im Einweichwasser gar kochen.
F€!tt l.md Zwiebeln heíss machen, die Tomaten dazu
geben, ausserden die in Wuerfel geschnitt'enen Kartof
feln, beides gardaempfen und darueber die weissen
Bohnen gehen. Alles gut durchruehren und mit den
Gewuerzen abschmecken. Mit feingehackter Peter
silie anrichten.

HUMOR
.-'

"Wie alt sind Sie ?"
"Kann mich nicht erÍnllern"
"E1'innern Sie sich nicht in welchem Jahr Sie

geboren sind ?"
"Wie soll ich mich erinnern da ich 80 jung war"

"Ich konnte die ganze Nacht nicht Schlafen
wegen dem Gejaule lhres Hundes".

.

"Wirklich? - Das 1St ein Zeichen dass jemandstrlbt.
We1' wird es sein ?"
"Ih1' Hund, wenn er in diesel' Nacht wiedel'

jault"·

futuros
ar

(Reportagem de HELIO tarem sugestões por íntormé-
AMENO - "O 30rnal") dia dos inquéritos pedagógi-
Com o mesmo carinho e a- CDS realizados periodicamente.

tenção o lmnisté�io da Aero "CODIGO DE HONRA"
náutica trata da í'ormacâo de O preparo moral dos aíu-
seus técnicos especialistas e nos é baseado no Código de
de seus oficiais. Em reporta- Honra, elaborado e aplicado
gens anteriores, abordamos pelos
. �.�: ';

, ,
.

fícientes, conseguem

chamar-l
elite da sociedade lócal para

lhe a atenção, sem levar o ia- nealizar "shows", festas dan
to ao conhecimento da dtre- cantes, horas de arte, etc. Co·
ção da Escola, e chegam mes- mo descanso das atividades
tua a fazer com que o indigno semanais, os alunos têm folga
abandone a escola. No entan, aos sábados e domíngos, quan
to, os alunas não têm desme- do lhes são permitidas ativi
recido a contíanca neles de- dades recreativas, e, perjódi-

mtti:tmtit:?t�:Ht:;:}L :=:tltE camente, visitas às cidades
onde residem. No mês de ju-
nho há um período de férias
de 15 dias e no fim de cada
ano letivo outro de três me
ses.

o

aspectos das ESllol,as de São
José de Campos e de Guara
tinguetá, mostrando o esforço
da Fôrça Aérea Brasileira pa-

sim, o') aluno do auxílio
nanceíro de sua família-

sivel. O aluno pode frequentar os

Assim, não há pessoa algu- mesmos ambientes que os o

rna fiscalizando as provas. E fidals, sendo s.empre bem re

por mais incrivel que pareça, cebidos. Existe, porem, uma

a "cola", usada por todos oS agremiação mantida e d:rigi
estudantes, desde o curso pri- da pelos próprios alunos, a

mário até as faculdades, não Sociedade Academíca da E.
mais existe, mostrando assim P. C. Ar, que se destina ao

o bom resultado do Código desenvolvimento cultural e

de Honra. Os a1"már1Qs, onde' recneaçã.::" intercâmbio, com a

são guardados objetos, não sociedade de Barbacena. sen_

possuem chaves e nunca é ao o porta-voz dos anseios do

posta em dúvida a palavra de corpo discente junto ao Co

qualquer aluno. Não ,existe, mando. Como elemento de re

tambem delator entre os alu- creação, IK)Ssui a sociedade,
nos. Eles próprios, q;fand'o no centro da cidade. um ex

celente club onde frequente.
mente se reimem alunos e a

..
' "SUBA .'riAIS ALTO �.

....NA VIDA" .,. '" ...

A Ei'cola Preparatória dos
Ce.dete� do Ar em Barbace
na, é. atualmente, e sem fa-

VENDA'OE�TE D�O
NA ENGRAXATABIA

PONTO cnm

DR. E. r.rOEMICH
Rua Çiereu Ramos, 38 - Fone,
1.834 - FLORIANOPOLIS

Santa Catarina

Tratam"nto atual da
"P I o R R E' I A"

por operação sem dor. (enquan
to os dentes ainda. estiverem :re_

jllLtivamente
flnnes). Contra

indicado na Tuberculose e Dia
betes. - J;olicita.-se a r.eserva

de hOra com algnns dias de an-

� I tecedência pelos paClentes de

,I fóra..
� 8 ã2 ; õ'" ;; ; "\; '0Iõ

oÕI;:#;5ni-;r..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Exmo. Sr. General Ministro da Guerra, em Aviso re

cente, em face da atual Lei do Serviço Militar, regu lou lf si
tuação dos convocados de qualquer classe que, devem .ser: con
siderados arrimo. Assim. f ico'u determinada urna prlOr.dade
para dispensa .de, incorporação ao convocado que requerer �o
'Comandante da Região Militar, 60 dias antes da Incorporaçao
da classe, apresentandosps documentos necessárt.;s. cuja in ,

formação poderá ser prestada no QUartel' do 23.0 R. r. ou nas

Juntas cite Alistamento Militar dos, Município.

.; � .

___..................-IiOil"'íli...................;:;..".....--O;';;',;,..;,;.;;;;,:;.;;O;';;.;.:;,;,.;.;;;..;,;;,:..;;;....,..;.;.........."'!"'----�;
..

te:r50· o C':fm'piim�1:'Çj,""':;i�;;;;�;;i;;;;;;;;�i;;;�;;;tii�.���ri�;j.��
n,gUlado segundo a moda_ q� J

Ivaria aempre de . unla cstaçat t

a outra, Antes de pas:-::n' as sãr-_.,
las em pregas, passe-lhes hori-',
;<ontallnente divet'sos alinhavos,'
para manter as pregas na justa .',

posíção, estenda sobre a, sáia, I'
um pano úmido
tendo bem as pregas.
Umelij:ecidas e passadas as blu-i]. - Completou no dia de on

sas brancas ou de cõr já lava- tem o seii s-egundo aniversa
das, euide das galinhas, gravá- 'rio, a galante meqina' Marli. _

ti�has; p,?itillios' e echarpes, en- Oliveira, filha estimada do
gomandO o que for necessário. casal Cassío-Malfiza de ' ,Oli
E assim, terá mais base: para' veira, residente em Itoupava

verificar o que pode ser apro-. Norte. ,:
ve'itado para pàss€ros a cidade. Comemorou ante-õntem 'o seu
ou para os passaíos pelo batrro," pi:��eiro ano -de ecclstencía, o ro
bem .cómo' o qnê Co-n'il�q.era in- busto garotinho, Hamilton" dU�o
dispensavel compi-ar. -

'

f:J :filho do casal Ah;x-M�urina
HadUch, da Sociedade locat,
... _ Fazem anos hoje: . " ..

- a srta. Maria do Rosa-

�"x�s.�-:'II:.it;SS.,;.%-,.."'�x��.".�"''',.,.__�,.,._���x���.... I NOS armarias
• ,ordenadas e cutdádesas os vesti-

O E M O li: g O t D A 8 'dos rb Inverno passado estão já
VARIZEB J!: ULVXB4' l,�, postos, bern ailnhados, a cspc.,

048 PERNAS: curaI! ilem opc!'açl. ra de ser vesbldos. PO'L" Isso nos

OilSPEP�iAS. l'RISAO DE VENTRE, COI,1TE8. dirigimos às �)ut.ras,· às pregul-

IIt.ME61ANA, FISSHRA5. coeJr.JRA NO ANUe çozlnbna e inlprcvidcnLc's que es-

COB.AÇAO, PULM()E8. UíNS. BELIGA., I'IGADO perarn � dia mesmo em que,: d�-
vem ssur com "aquele vesttdo t

I
para t.ir â-Io, depois de meses dQ

guarda-roupa: e imaginemos que
aspecto terá, se, como acontece,
foi pendurado; em meto: a outras
p'aças ou fechado no saco imper7' Algumas "rezes, -porém, a qua
men.vel. Com -pressa c f'ui-Ia ê lidade do tecido ti tal que ne

precü,'J" passar, arejar, acomodar cessárío se .torna .pcndurá-lo so

algum ponto desmanchado; toda bre a banheira, 'fazendo descer
uma serle de operações ãndís- agua quente d� torneira, mano

psnsaveís que' elevem Sflt" feitas tenJo o banheiro fechado .para
com cuidado oe calma ele outro que a umidade se deposite nos
modo é facil estragar ou dar VEISbdos, que retomarão 'o seu
brilho desag'radavet ao tecido, 43 frescor.

•

fazer ,manchas utílízando o tíra-. Ocupe-se então de pnssâ-Ios a

manchas .. : feno' e verifique se alguma man

Então,,' não espere nem mais cha que parecía desaparecida,
um' dia' para tirar do armarlo retorn>:lU agora, neste caso trata
(Is seus pesados vestidos de in- se> de uma mancha rebelde e é
.verno, Pbr primeiJ.�a coisa deve- necessario nntão rnarda'r o vesti-

Na Igreja Matriz

--DIt·ARY TABtlRDA-

0S MAIS LINDOS DESENHOS
O MAIS VARIADO SORTIM.t.:NTO

Vendas em suaves prestações mensais só nas

LOJAS PROSDOCIMO
Rua 15 de Novembro 900

BLUl\iENAU

ser-eno de modo a ter para
ve::.-tidos uma justa umidade, BATIZADOS� -_ '!iIE'DICO ESPECIALISTA. --

i Ol1mca Geral de Bomeml. HalhllrM ti Orlantu

� ITOtTl'AVA .sECA:,' la 11 c1!::!��� i

(;ínlormiçao -SObre lhrvi�oMilitar»
QUE E' ARRIMO?

TAPEfES
SENHORA (ATOUCA DE BlUMENAU

�'''i!�
� Contrtbúa com um bordado para a festa de 22

I"� de Novembro. Estará assim auxiliando a Constru
ção da Nova Matriz,

,

�����.lt.���:""�,; ·.:,·.�·t-!tt,h>..:!
,--

.

Itoupava;
- o jovem José

l'tlodjelo de NADEJE V,aldrigh.i, filho cio casal
MATERIAL: 150 gr. de lã de 6 fios; agulhas TIr. 3.

-,sé-Irene Váldr.igb l:
PONTOS EMPREGADOS - Jersey; gatas 2 e 2; torci-

_ o sr. José R.ebelodo; trfgo, 1 pt. dir., 1 pt- av., desencontre os pt. de 2 em 2 caro

I
.

t -.. �EXECUÇÃO - Cestas: Monte 70 pt. e tricote 3 cm. em mercian e racncado nes a

gaitas 2 e 2. Conttnúe em pt. [ersey e faça uma torcida em jmuna; .

cada lado, deixando 18 pt. entre as torcidas. Quando o tra- - o sr, Apolicenio Silva,bàlho tiver 12 cm. de altura, medindo da base, rebata em ca- residente nesta cidade;da Iad c, para a cava, 3 pt., 2 pt. e 1 pt.; continúe reto. Quan·
do a cava medir 11 cm., rebata todos os pt. em uma vez,

'
- o sr. Arno Pamplona, do

FRENTE: Monte 40 pt. ,e tricote 3 cm· em .gaitas 2 e 2, comércio local, e,
salvo ·�s 8 pt. da borda que são tricotados em pt. trigo sobre Teodor,[) Ruszkowsky,a altura, DistribuJ 3 casas na borda, a La a 3 cm. da base residente no bair,To de ItO�le 11S outras com 4 cm. de intervalo entre si. Depo,is das gaitas '

�ricote 10 pt., jcrsey, 10 pt,. para a tordda e termine em pt: pava Norte.
}::!rsey. Quan(l'o o trabalho tlver 12 cm .. de altura da base re

'

NA' t-'c'IMEUTOrIJ,Ji.a para' �t c,riia 3 pt, 2 pt. e 1 pt. Comc(:e agora as dim: P3-::' :) l'Il 1
r:l fi rlc('l)te, rpbah ndo depois. dos 8 pt· da ,b-:nta, 1 pt. de- 2
l'iTI 2, eH1'. (10 <limo ao todo). Cônj'inúe réto e quando tiver a sua filhinh3 Maria
!nesnlH altura das costas, r�bata os pt. do ombro e continúe
<l 1)orcl'a dé pt. de trig,� por nlais 9 Ctn_, pnra o d.!?cote das cos
tas. Faça () outro lado da frente igual, vis-a-vis, rebatendo,
por(m, a borda de pt. trigo E,O mesmo tempo que o ombro;
este lado não leva c%as,

MANGAS: Monte 40 pt. e tricde 2 112 cm. cm gaitas 2
e 2. Cont'nú,'ê e mpt. Jersey CJm um� torcida no meio, aumen_
lando em cada lado, 1 pt. de 2 em 2 cm. até ter 17 ctn, Em ' sra. T.codora Mueller.
seguida, rebata em cada bdo 3 pL;- 2 pt-. depois pt. por pt. - Tambem o lar do sr.Quando 1 iver 25 em de 2.ltUrl, medll1do, da bas::, rebata os Marcos Reinius e sra. WaItru_pt. resl::ll1tes etn uma vez.

'

MONTAGEM: Passe o trabalho a
costurand .. -as. Pregue os botões._

fatias de queijo, .O prato .de
frios deverá ser o mais visto
so' possível para abrir o p'eti
te do pessoal. Enfeite-o com

rodelas de tomate, cenoura

crua, picles, etc" Se você es

pera que os seus filhos tra
gam seus amigos para casa, é
interessante preparar um pra
.to frio de salada de bata-

. '

. tas, misturadas com rodelassiga trazê-los de volta para

I
Vejamos o qu.e é necessa-

de salsichas. Esta gente moça
casa na hOTJ, certa do jantar. rio: certo número de pratos, nã,� se lembra, em geral, deA m"mãe fica sentida porque t3lheres, �u2rdanapos ,(de pa_, avisar a mamae que a "tur
a, comida .esfria na mesa - pel, se qUlssr), copos, etç .. ,Ao

ma" vai aparecer em casa .. ,

papac 10rna-se irritado e, com lad<:" um grande jarro de la-
Na mesma mesinha, colo-'

j) df'corl'cr do t{,mpo, .') do- ranjada, 1 monada ou suco de
que o pão já partido, a man

mingo torna-sé' um verdadei- UV�, ('om cubos de gelo- para teiga, molho de tomate e tal-,r:J m"rtírin para t.odos os ('
-

nsel'Wlr a bebida fnesci'I.
vez um pouco de maionese.membrCls da família: T,Jn1bém deve [nver, leite à
E. não tenha receio, llão h<tPor que n;1o deixar (lO; [i- vc,ninde pilra os qUe (> prd(;- ver<t dlsp�,rdíeios. As FobrasJl!;}S llllÍ I1lJtl(,1l lD<tis il v'Jnta- rirn!tl. F.m segukb, pode, ha- de frios e salada poderá) vnLde !lessa Llrdr. de ([nlll'ngo', ver l!lll grallck prato de frios. tal' à gebckira e scrão prePor qtW não esqw'_cer por ho-' A 19\1l11iJ:;. fatia::;, de cada q�lali' parados no dia ,wguin!c emje ,I hnnJ certa do jantar'? I�' d;trJ,� fCl'<1 ::mflclcnt.c: pernil de t t, b t.. 't 1
Oll .ros pnl, os deliciosos.Ião sinJl)le::; preparar algo porco,

. roast cel. VI;: 3, E -não se esqueça do doceg,:slo::;o filie pi!SS'a ser, deix::-- presunto, vil.'nctJda" salatpes,
_ experimente esta rcce't3do numa mc:::;inha à disposição mortadela, presuntada, ,etc,.
para torta de ricota, que édo�; ,::-:ci.is pcquencs retardatá- Certas carnes poderão. St'l·
uma gastosur;')' Pock' ser guarrias. Conforme vã(· chegando p:reparadas : no, dia antedor, dada ,na geladeira, mas dl1vi-

I,-,r;n.('m-,,�
ii vontade c vã� {' LLtras você já cóuH�rá deflL d.;l q,�lC sobre alguma co' sa .. 'l�n1PiU �do 05 pnttos e ta- ma�as.< u já �êm .rJ:l<üadfls, e: TORTA DE RICOTAlllcres. _lJs;;dcJs n�ma band'e.i� estao a sua dls,:>osIçaq, na .d�s- " Meia xícara de crenie' deque fIcara debaiXO da mesl- p(êllsa. ,Para uma <hsp.oslçao chantily; 2 cvns; 2 xícaras deIlh?. Esta .é. aliá�, uma boa ma 5, varia-da e :;aborosa,' <11- ricota; 2 colheres

_ (sopa) demaneira de ensinar a familia tcrne �'S' bUas de carne,mais
Sl1CO d2 limão; 213 de xícaraa cc operar para a ]impesa e consistente com as mais finas, de açúcar; 1 pibda de sal; 3- relem da casa, cclocnndo entre elas algumas 'nol11er�s ( )' f

.

J d
'

,.
- � ,�sopa ete ann la e

::"IIIIIUUlnIUlmUIIIIUilaIIUUiíll.tlílilll'!UlillllliIIUlillIUIIIIIIIIIIUlillllljllutllllllll'llillmu.UIl,it"'IIUUI11,':ê I ldrigo;_
1 xícara de migalhas

= = e pao t{>rrado ou de Cream
:;: ':: Crackers; � colheres (s:Jpa de

� 'bOENÇ4.,§ ME&.VOSllS E M6lfTAIS �,3çucax:. � colheres (sopa) de
_

_ , mantelg_..

:: ;: ! Se v.:cé dispõe de um liqui-:: - :: I dificador, basta colocar os in-
=: Casa de Saúde H·lOssa Senhora da Gloria :: gredient,2s do 1,0 grupo, na
:: :: l ordem indicnd'!, J:O recipien-
=

"SP"'C" "'LIuTA.
:: I te de vidro e deixar- bater ,até4Se�STnNClA ME'file A PERMANENTE A CARGO DE "'. E< -LCL P :: misturar benl.

'

_ ASF.R'l'A AOS ME'DICOS EXTERNOS :: I Caso contrário, misture os=
:: ingredientes SCCGS do 1.0 gru-

po 1." dep ,is junt.e os oves e a
-

r:cota. Bata muito l\Cfl1 e pori:LETRlCIDADE ME'DICA - REPOUSO - DK8INTOXICAÇO'.l.S - ALVOO- u!l;mo "dic OIlC o creme chan-
=

.

LlStiO - TRATAl\lENTOS ESPECIALIZADOS· - tS1ly.
AVENIDA MUNHOZ DA ROCHA N. 1247 - Fone. 10al - Numa tigela t'tn separado,
Ii:NDERE"O TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA misture os ingredientes do

.,., '- 2.0 grupo até formar umaC {} R! TI B A P A R A N 4'
pasta. Compl'irHa-a sobre bda

_ ,;: a sUl,erfície de uma forma pa_= -

ra tert:l, D.2rral1l(' s"jbre ela a:::- 4lInllulU.llnuHlIlu.nwllluIIHllilwIIUlunnlHIIIHlillllllllltlIIlJlIJIlIlIiIIIUIIIU,IUU'U'lnu iIIIIIIIIlJunnll";:-- mistura do l.o grupo, Leve ao

-1�I�ig-� g«...:.�...s=s§S-S;�. 'S"'L�±-�4��?SS-'h�1
forno moderado uor cêrca de
1 hora, E' oreferível fazer a

torta no d}a' anterior para ,to,-
mar mais gosto,

'

Em nossa última conversi
nha procurei sugerir como é
possível passar um domingo
agradável sem que os traba
lhos para a preparação do al-'
moço acorrentem a dona da
casa à cozinha e às panelas.
Mas, se ) almoço pode ser

'simplificado, é possível ia-
zer o mesmo com o jantar doe
domingo e, com muito mais
ra-zão. Domingo à tarde os f'
lhos quase qUe se evaporam:
vão aó cinema, ao ÍnteoJl, às
f€stinh"s e não há quem can-

etn curso, na Secção dé Ma·
ternidade do Hospital "Santa
Isabel", acha-s� em festas o

lar do sr. Reinaldo Muéler e

I, ,AMDRE" MARTINS
Distribuidor em fila. Cat;a,�Lna

D l\. li

AFAMADAS CASIMIRAS

casimira do Brasil

e anomali'as no nariz e

gargantà, tais ,como rénites" a,"

midalites, 'faringites,-' desvios'
do septo nasal, vegetações q:�
denóides oe outras ..

Mantenha o organismO'
cm condições de l'ea�.I
às infecºões alimentando,_

UNOBIS"
l'\'Ian,1! I"abril da melhur

-- :x --

A

Linl108 a v i anlE�n tum

ferro. ?unte as peças J
d.es Reinius, acha�se enrique
::ido de uma interessante me-

para Alfawtes
- X-

Rua irv. 1:l60 - C:t. Po,!al, JRfl

BLUMENAU

c O m _-,uni .e a, ç ã o
.1 COMPANHIA BOAVISTA DE SEGUROS .. Sucursal Paraná-Sfa'

Catarinat estabelecida à Rua 15 de NOY�l 166 - Edifício José Lourei ..
ro 10.0 andar"M End. Tet "EiMA" .._ ( U R I T I B A,
comunica aos seus distint�s Clientes, corretores e Amigos' que mu .. -

dou seu escritório em Blumenau pdra o prédio"Paulo Scheidemanfel,
à Rua 15 de Novembro J n�o· 870 .. 1'0 andar, sala 2 ond� ·çontinua
atendendo dentro do horário normiJl.

-

Cia. Beavist a de Seguros
Escritório de Blumenau
Caixa Postal1 253
Telefone: 1161
End. Tela: ErMA'

=

Os nascidos nesta
Possuem grande
mentãl, mas carece

proteções para vencer
da.

__ o -

ÊnELUKO
�=- f ---.=:

RM-IRINHOSC I O O S E

ERI N·G
Itua 15 fIe Nnvembrn, J3lJ8

Cilixa Postal, !lR8
Enr1. 'l'd.: EDUARDO BLUMENau

SANTA CA'l'AltINA

. ' -

� ---,-�.��--' _.

'

:f.U���-e;ss._�,",,*,-�SSSS�S::S����
us _I- j _2&,IM 'J 144

BANCO IMDU'STRIA E COME'RCIO DE SANTA (ATARINA $" A.
,� p -••

,,� .'"'" �. �,;
- Mab:l� I T .b. J A I' --

Fundado �m Z! d(j Fevereiro de 1935 Elldllir�ço 'l't'lh.�1 <!lNCOn
•• l •• Cr$ 50.000.000,00
��: 40,000'000,00

Capital ••..

Fllndo d(> Reserva
.�... � ..

tm . 000 , 000,0,0
Total rlq;:; derjór;ito5 em 311B:h�J, :!Jlaís de

-

71jfJ. 000. OÓO,OÜ
AGENCIAS E ESCRITORIOS NAS PltlNCIPt\.lS l"RAÇl\S DO Es.

TADO DE SANTA CA'l'ARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

DT!:POSITg SUAS ECO NOMIAS NO INCO E CONTRIBUA, ASSIM, PARA
O AUMENTO DAS POSSIBILIDADES DE FINA:NCIAMENTO DA PRO.

DUÇãO

(O ME
.... --.

LSE N H O R'E S (O M E R ( I A-H T E S
R E ( E BEM OS .. Aveia GENSER .. Azeifo-

nas' Cita .. (reme Denl ai "PHllIPSff I.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IDnlli�ào aCUm�aD�DO �e perto o Emocionante
�raD�e p r ti v a cíclistica �r, Hermes Ma&e�o

Atmgtndo ruce��ro:o vurdadcrra ..

,
\.'0:11101."; :}('f'rRel.;:tnt.l1' ainda. dis-peu" Gl'an-f__:':: Prura Cielt.hea r». H('1'- \"0- neruur=o de t,ü k'I1::;.

mente t�!{P�t"lcU.hH�. talo hrilhallHs- :'"leu,] rcferjdn �i�.·tni-f. para. l(���.ar a \ 11)Q' J\12c:edo'· .• 1 <i1�aJ {�oH11In�!?JHlh_l �oC�IH·.lue na z.a p��i.tUl.t
1110 de lOLJ !":\_:U de:;:l.!nrolal\ �tl.ct:r- cabo �(�U llltH5111fn'o 'cnlpr-t!:�nr_lllnp'n .'. •

.ruu-se na manhâ de: derníngo a ois to. Cl.llan1ia nunca tnrovíor a IOtl mí l
I

.

puta da -n.e Grande Prova Cielis_ cruzeiros. sem que outra fossc �l1il I IDd j'"Cado r·�rica Dr .. Hermes Macedo ", aconte- intenção. senão a ele querer abrrr I ,

cimento esportivo que os despor- novos rumos para o ciclismo

bl"<l-ltístas de Blumenau tíveram a feli" BUeiro, para cujo pr'ogressu muito

I cidade de presenciar. graças à mnís tem contribuido.

\. urna notâvel iniciativa da f'irrna ",rodos os elogios que .osta poderia i
Hermes Macedo S.A., uma força comportar ser íam poucos para ex- j
a serviço do esporte paranaense e primir COIU clareza o significado
catartnense, da estupenda re2Uzação de Hel'mes
Ao ensejo da passagem de seu Macedo S.A., a qual atingiu seu

l-
, ..

nruver-somo
•

Ofert)c.e elOS ;seus ·disfinfDs Jfeg!lê�es emJod�s as comprS5, de va ...

, '

lor superior ,8. (r$ 300,001' três valiosos prêmios, corno motivo d'a

21.0 aniversário Gle iundaçflo. a re

ferida instituição comercial, no lou
vável proposito de incentivar a

pratica do esporte do pedal no Pa.,
raná e Santa Catarina e d.esejando
homenagear Santa Catarina e�pl)r

tiva e particularmente nossa cidade
patrocinou, uma competição que,

pelos momentos de sensação pro-
"""'

porclonadus a todos quantos trvc-

_

t-arn. :? ventu ra de neomparihar- de

perto seu desenrolar, pela perfei
ta organização a sí imprimida, en.,

fim. ptt!lo que de grnudãoso apre

serrtou, pode 111Uito beln ser enqua

drada dentre tantas outras cujo
brilhantismo ficará gravado com

letras de couro nos anais do esnor
te araucariano e barriga-verde.
Sem contarmos os inúmeros pre

mios Instf tuídos por Hermes Ma-

I
cedo S.A., os quais importaram

j: em cerca de 70 mil cruzeiros, de_

Impressionou vivamente o Cir
cuito de Blumenau, Ante os olha
res curiosos de centenas de espec
tadores, 16 pcdafistas, às 9 horas
de ants-óntom, em frente às lojas
de Hermes Macedo S. A ., Ioca liza.,
das à Rua XV de Novembro, lar

garam para a etapa final da ··!I.a

ponto culminante nesta cidade. pa
ra satisfação de iodos os desportis.,
tas que nela habitam. Felizmentc
ludos eleS souberam prestigiar a

d:isputa do Circuito de Blurnenau, 1
durrnrtgo pela manhã.

aC0111panh3n-1do suas peripécias, o panorama de

equilíbrio que apresentou. Soube
ram co:np;'eender, acima de 1ud.o I
.,5 sacrtncíos e estercos dispendí
Jos p�los dirigentes de Her-mes Ma
cedo S. A., para que lhes fosse da

da a oportuniduoe de ver de per,
to Ull1;,:'J. corrida ciclfst icn em plena
acepção da palavra.

passagem ,do seu to aniversário de fundacão"
',', r,"'" -':'

.

, ,<"' " • ' ,

, Os prêmios, qJle serão so.rl�ados dia 18 de Novembro, no (ine
de MODAS (HANEL e são�Iumenau : âcham-se expostos nas vitrines

os seguintes:

1.0 Premio Um casaco de pele Segunda Divisão

Trªn�cllr&n �ÚUCO �rilDante leve o
·c ,torneio �u JuveRlu� eUI Testo �alt I
:.� I Assistiu pequeno nú�nero são por' penaltis os trícolores

do futebol da Se_ venceram. por 4x3, com a se

gunda Dívisão, na tarde de gu.nte fOI'maçá?: Valter, Alei-
.ante-ontern, em Testo Salto, a do e Schneider ; Dario, Lauro

.

um Ti:Jni.:io sem grandes a- e Hcinz: Babitonga, Wllham.
traí ivos, promovido pelo .ru- Alberto, P::drll c Jnci.

IIventus, Poucos dos clubes pOJ' 1 xü II Veru Cruz 5l1)'C'
couvidados prestigiaram a dis- 1'011 o .luvrníus 1111 ('oü:',iu

Bi'.1pul a, cujo dcsr-nrnlar JlÚ.1 fui ;uÍt�te. cem ltinl1(l� Fcruuulo

lf,:s mais ilJh're�;:,:mt(êS, pllllJO, c Vr.).ll d.l'r 1.Ie::dc; W.l.·...I'.lwr. t
ra l'l'libllJll arr]llhfi(l lenha Jfl rs! I' n"!1orio; T;111ricl, I �
Iw\<do lln lJlll'le d'i:'iciplinar f3'ljWlO. Fred', Alidur f' ;-;j'_'g-! �

',I, {dos jof,o:.;. fricd. �
_ i I

1.0 Premio Um belo Vestido

lo Premio Um faileur ,de linho

A,penBfJ
Rua 15 de nove bro, 1393

d') �l'orneit),

-'-,'--_

os anÍlnos cC't.ivcl'::un Hill law

to exallador., [eudo dois ,,'SpET�

tad;:t·[s proporCÍopad'"J lIln es'

ppükulo-cxtra, revchmdo boa:,:

fJwT cladt's para a prúl.ica do

nUZe

'1lJ1f.' " Bnlldt'r;ml".,� por 4x.::,!
mi eubl'anç;a d:� jJell:t!jtbd"s i
rnúxilll,JS, A I.'cllslituiç5o �l ..� I
conjuntD blulllcnaucnse lo! i
2sta: Walter, Alcieb e Lauro;
Mário, Pedru e Walt,<.:l' Ii;
Reif, BalJitongn, William. Al
berto c Jaci·

DeIrontaram-s,�, ainda, no

match de honra da tarde, Ju-

Boamovi. n!ação apresentou o prélio intermunitipal' ::::;�;;j�:f;�E:::;���n]::c
q Guarauy e lupy levaram a efeito na L Norte ::E�:�iil?�:: ;::�;:�

tos, aproveitando-se de uma Plenament,e satisfatória foi do Vera Cruz vit·:riou-se n� ventus e Amazonas. com r;::

confusão dentro da área do a conduta dj sr. Hal'tgburg disputa dessa categoria. A' ;ultado de 2x1 pró juvent'
Güaraní, ,estabeleceu 2 x 1 Tribess, na ;1l'bitJ'agem .._Es1.e- tarde, jogaram p:l'il11eirall1en� nas, os quais alínharam' com
Para satisfacão das l:ocal.>, - I

J' ve P.r.:'·c\"o ern �:Has n1arcaçoe.s, te, os timES do Bandeirante!> C"sulke, JL;!>tillu e HdfllU1.h.; I·
S

uarez que já havia cometido lt·
.

d'
uma. pen.alid.ade máxima, 1'e- �p;.nt�ndo dois pena l� 111

•

s-
,e Amazonas durante 30 m'- José, Maba e Cal'á; Horst, IcLttlvelS contra o Tupi. Su. .'..

.

petiu aos 40 minutos b mes_
pen.u a casa dos 600 cruzei-l nutos. apos os quais r2g1stl'OU_ Gustavo, P,::dro PerEira, JV[j-

rnJ lanc·e, dando chalice a . "

eln ate d OxO N -. . cllel e Alcia-,.·). I'Con';lUe lia ·z.a página; letra ..C.' >e o p e·· a aeCl-
qu,� Néo, cebrador da falta,

�;��;��:�i# �,��l:�l�:Placar luteb·olistico de «ft Nação)
I

ITlUito mal, chutando a bola!

Isobre Daniel, que não teve I SANTA CATARINA I S. PAULO ma 3 (domingo pela manhã).
difi��l�ad� alg�ma em salv;lr, Em Blumenau _ Levantou I Na Capital: Corintians 3 x I Fluminense 6 x Amér'ca 1. O· ,

·a dlÍlCll sltuaçao para sua e- o Bandé'il�pntes o torneio d,a· S. P:'ulo 1. Este resultado deu I taria 2 x Portuguesa 1. Bcn-

:quipe. Juventus êm Testo Salto_ I a;; bi "ampeão bandeirante o sucesso 3 x S· Cristovão 3.

Guaran'í 2 x TupÍ de Gas- II' título de campeão do Torn.e'o: EST. DO RIO
..__ par ·2.

-
.

. Cidade de S· Paulo. . Em Nfteroi: Madureira 2 x
�

Em Brusque: Carlos RenáuX Em Santos: Portuguesa Canto do Rio O.

!
9 x União de Ibirama, 3. I Swtista 3 x Porto DeEportos 0.1 MINAS GERAIS

IEm Imbituba: �tlétíco 4 x 1 Em Ribe.irão Preto: Palmei_ I Em B. Horizonte: Democra-

Bocaiuva, da Capital, 4.

I
r·JS da capItal 3 x Botafogo 1. ta 2 X S2te de Setembro L

).
Em

.Tubarão: Ferr?viário.3 E�n Sorocaba: Juventu..'> da Atléiie.� Mineiro 3 x. Amérl_l
.. 'x Atlético de � FlOl'lanopdls, CapItal 2 x S. Bento O. Cé! O.

I3. HErcil"o Luz 2 Em S..José do R. Preto: A- Em Nova Lima: Vila Nova

x Atlético 2 (sábado à tarde). mérica 1 x Comerei::] da ca- 2 x lVI,�taluzina 1.

. Em Lajes� Aliados O x Vas- pitaI 1. Em Jl'iz· de Fora: Tupi 2 I

co da Gama O. PrOrrogação: i Em Cabnduva: XV Nov., A Vo].antc 1. I,Aliados lxO. .\
de Pirae:caba 1 x Cat:mduva BAHIA
O. '

. Em Salvad:r: Ipiranga ] x

IR. G. DO SUL
�.

Em Lins: Ljnen�c 3 x Gar- 8. Cristovão O. V:tória 5 x

'; Em P. A.;'2gre: Renner 5 x· ça, da cidade do mesmo no- Bctdogo O.

�! Nacional.2 (sábado à tarde).
I
m.e, O,.

.

PERN:'\MBUC? .
I

�-------.-�._-----_&_------- &_�••� �'I �C�����:&r �fu�:S.����L ���:�ff�3 x

_, sil de Pelotas 3 x Guarani 1. çatuba 5 x Bauru 2. Esport2 O.

'.j
�

PARANA' . .

I
CEARA'

-

Em Curitiba: Ferroviári,) 4· R.IO DE JANEIRO Em FcrtaJcza: Fortaleza 3

x P<llestra Itália 2 (sábado à' Na Capital: B:Jtafogo fi x x Nacional 1.

I' tarde}. Agua Verde 2 x Ja- Bangú O (sábado à tarde). N() EXTERIOR

carezinh.({ ,O.· ,. Flam(!ngo a·x Vasco ela Ga- Campeonato Uruguaio: Pe-l !

IAI� l·gdo···� 1:x Vasco· d� Pam. o. O em ta.]'es �:���é��':;,l����',}:'�11
. uU il . -

.

.

Uu U "Híver Plate 2.
Campeonato Arg,enHno:

':ian Lnrenzo 2 x BOI;a Ju
ni,)!'s 1· Independienie 2 x

Lanus L Vdez 1 x Haeillg n�
Rivt'r () x. Platensc 2. Ferro,
Carril 1 x Newe]s 1. Chacari-Ita J x Huracan O. Banfield 5
;{ Esflld'anlPs 1. GimnHzia ,1_.
X Ro,:;II'io Central J.
Em Rotl'l"darn (H·.'l.md�l}:

S,ele(:iío da Holanda J x Se'·
[cr:fw da Bélgica O.

Se não foi um prim.or de

IU-1.
. Adveio disso a disputa de

tebol o enco1.11ro intermu.nici� . lun prélio ·l:;J�m.. equi[ib.t; )"lci,
paI am'stoso de ante-ôntem à tanto lio !)rimeiro como se-

tarde,
..

disputado no "alça.pão" I gUnd.9.. :r1".riOd!�s., jU.st.if'candosituado na Itoupava Norte, se, daÍ, a igualdade de dois
deve-se também

.

dizer. que·1 verdes.. podiam receber pois
não

�
deéepóono.u

�

à reduzida 'tentos· no marcador" {} maior
assislencia que' lá esteve. \ premio que tricolores e alvi-
Muito a.o contrário,. Guara- . seus defeitos e virtudes foram

ní e Tupí lutaram bastante
I
iguais. '

el� busca .. de' uma _vit�ria q4e -, Gostamos da uo�fia trava
afmal �e c�mtas nao .flcou e� da I1:) outro lado-do rio. Com
poder ae l1I!l?u:em,. f�c�ndo os seus quadros inteiramente
louros da vItOrIa dlv:dldos e�- remodelados, Guaraní e Tu_
t1'e blumenau�nses e gaspa- pi fzer::.m mais do que deles
rem�es, atrave� o p!acard. de era lícito esperar. Os visitan-
2 x 2, o 5lua� e preCiSO sahen- t::s por duas vezes c::nnanda
tar, fez ]usb�a a. ambof os 1'a.'11 o scór,e, mas em ambas
contendores, 19.uals �m quase cederam o empate.·Na pàrte
tudl_), p_r,OfagOnlstas ue um e�- inicial do encontr.o, quatro
p�tacu!o 9-ue, dad�s as condr minutos após ter sido dada a
çoes j;ecmc,:sa��Rl:",d'e. suas ISáí�a, lass':naJaranl seu

.

pri
repre!entaçoes, t:.on"l�gUlu

.

a- melro goal, .surpreendendo a
gradar. clefensiva o:ntrária. Ninha
Eviqenternente,

.

. cruzou sobre a área, da di-
rám�sé com mu.itó ardor nos r,,,Íta e B,ecker, desfrutando
lances .QS jogadoreS "bugri- de b01 situação para marcar,
nos" .�. '�indibs", disrrút,mdo a não hesitou, chutando para as

posse ,da pelota ç'bmc"bà.stan�e rêdes, Com 1 x O term'nou o

vontade,. dando:'P)nãximo &8 Lo tempo·. .

'

suas energias Para'a consecus- No meríodo deradeiro aos
são d(;! 1iJ:'navitÓí,'ia, (;!nfinl, re- . 20 minut�s, com bela cabeça_
v,e1an.<1:9 niui,t<>: .ellpfiito de .l�L da, Cid" empatou 'pela pri_
ta e combatiVidade. fieira vez, mas acs 24 minu-

.. Habitam a zona de co-'

l:)ertn <la ZYM-6. Rádio
Mirador, Vendam mais
neste fim de ano, anun;
dando na emissora da Rio
do Sul. ... . .. '... • ..

Solicitem a tabela �
preç,JS ou a ·visita de um

I. corretor,.
- Caixa Postal,

61 � Fone 151 - RIO
DO SUL � Sla. Catarinà.

ER Sob intensa expcdativa de I ção
Ca!.arinense de. Fu1 ebol.' o

todo;.; os c;lesportistas de La-. AII<lcL"s leve :ht\'oravd a SI '}

jes, foi decidido domingo à) prollund:nnentQ final �obr.:c' o

tarde ti campeonato da Liga I ca:m dos juizes daquele órgão

,Serrana de' Desportos, cujo j)1lldívi', l'!lzã.o pela ([Iwl Ü�,

desfecho ín'icí<JI nponlára o ve dirC'iio de disputar o ti!lL

V,lse"J d;'l Gama como VCfW'}- h com (l agl'e11li1:H;ão V<1<'(':1 i-

!lar. Posteriormente, f!IlCa'lll j_

ln;.!.
.

.<lI

nllando por intcnnédio da TC' Isfo 5uc,�!dell, repl�U1rw:;. lia

féTida cllt.irladó um renu:so hnle dl' tlunlÍng'J (III inv" no

eout'!'a a validade da pHr1hh} 'Esládio lVllll1idllul da <:idade

que levou a deit.o com Q Tn- de La,j.�'s. No tempo rcgula
. lei'nacional, ao Tribunal de meniar do sensacional clássi

Ii Justiça ,D.esportiva da Federa' co. () plaçard não foi movi�
,

J mentado por nenhum dos dois
I .

'I· ..
.

. 'I bandos, mas, como o aconteci- I,J �����2t.i���������������'��������� l mento já t�vesse forçado a

�!il AftMit E ··M·UU1(iiES II transferel1.cLa. para outra· da-!
. 2� AI{ A.J, lU vX;; �ii

�ta
do prImeirO encontro pe- I

} i.
.

)I .L\' "

'. �� g� '10 Certaine Catarinense na I
I� �

�,�� Armas de caça, espor- �� I ZOIla o.�ste do Estado, tor-II �� porte, revólveres, pisto- � I üou -se 11,eéessaria uma pror"
I Q. las etc. qualquer ."

. ,
'

I �g mareá, COMPRAl\l-SE �� rogaçã,;) de 30 mmutos, findos

I
�� NA �� os quais o

.AliadOS 'triunfou,
.0 u.

,

�i . g� por 1 x O, devendo, em con-I
i � (asa P·esca e (aca �� sequência, já na tarde do dia!

. . �. � ... , ,g .:...._, BLtJl\>IENAU _:_ �t L:;, em Joaçàba, enfrentar o

�����.���������_.�.�.����������.����.���-�_�'���.�.�-�.�"'_�'�;�ti�,����L�:���Jl������lli��'�·1

�fâQ deixem de [vw!' lllT!8.· vi;::ita à CAMISARIA

não comprando, para vcri.C(�ar o grande sortimento

camiS<ls para sel'v:ço, das melhoros qualidadi's e a preços módicos.

Profis s iODai

I

I
�
,

I
f

t

I
1
I
,

Dentistas

H. PROBST
CIRORGIAO DlThl'I'ISTA

.

AO LADO DOS COR.!ltEl9S E 1'ELEGRAFOS
A' ALAMEDA lua B!tANCO N. 8

Médicos "

908

D R. CARLOS 60FfERJE'

11 CASA nUEUGER. L'l'DA., - lHelH de sells costumeiros 11l'C!'()S hai�
X(!", está (I.ferecclldo à su.a clientela, bilhetes de lima riíu ele m;'xiIío à
SOCIEDADE RECRI<�ATIVA E ESPORTIVA IPIRANGA em ItOti

pava Seca, (:'0111 trinta vaHosós lll'emios a ser extraida (',lU 15-11-53.
Basta' V. 5- c<;mllrar qn::mna acima d'e Ll'S 40ü,OO c terá direito ti tHll

hilhete que lbe lwdel'á sortear tuna gt'ladeira, uma bicicleta, um acor

deon e muitos ou1'1'05· pl'emios.

(asá

1051

MARCA DE

CLINICA GERAL - CIRURGiA
CONSULTORIO: Rua 15 de Novembr-o, 595,
Fone 1550 - (acima da Farmácia Glória)
ATEND-E CHAlUAD OS I'ELOS FONES:

1196 e 1633

à Rua 15 de Novembro, 505, BLUl\'IENAU

Compre ]la CASA BUERGER c :mxílie a ('amp:mha da Soe. Re
aeativa (' ERpOrHl'n Il,h,lngn, � de H"ull:l'rn Sl'(':1 .

•WSE �� -

DR. T H u O HÜHNE
Clinicas Geral e Operações no Hospital Sta. Isabél.

E�peciali.std em Cirugia e doenças de senhoras.
Diplomado r.a Alemanha e no Rio de Janeiro.

I'rata.nento pelas undas uítrassonícas,

DRe O. R. KRUEGER
lU E' D I C O

Doenças de Senhoras e Operaçêes, Raios X
Consultório: Hospital Santa Catarina.
COIlf":ita: Das 9,30 ás 12 horas e Das 15 ás 1'7 horas.
Resídêncía Rua Marechal Floriano Peixoto 253 _
Fone 1258 (em frente ao Hospital Santa I�abeD.

DR. TElMO DUARIE PEREIRA
CU]';j"ICA GERAL --

E!'lpecialh.ta em HOCIlç3S de C:riaDI:&
CONSULTORIO: lfloriano Peixoto, 1$8 - 1. andar

Fone: 11 97
RESIDENCIA: Rua Paruthn 17(} --- Fone 1074

f)

CUNICA DE OLHOS,
OUVIDOS - NARIZ - E GARGANTA - DU

DR. WILSON SANTHI.P...GO
4uUtente do. "'a.c�ldade ãe Mediclnt! da UniVersIdade do Bra1l1l

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14
(l,s 18 horas. - CONSULTO'RIO: Junto 8.0 Hos

pital S,anta Isabel

---------

DOENÇAS DO CORAÇAO
HR. C/\.RV t'H ,HO

� EJc(:trorarflitJp;1"id'i';!1
TpJ;ullnlln lh, m,urosas ,-� CFsil'utf':r;!plal

Av. Riu Hl"am:o, :, (::Sohrado I - Ali hdo tio Cinr. HUfiCh

MOLESTIAS D'� SEi'\Hü!:tAS

DR. RlNATO (AMARA
DOENÇAS I.NTl'.�n.NáS

OI·I�R.IlÇÕES ()N:nAS CURTAS
COIUIUltÓrio; Travcl'lSft <1 de Fev.c:reiro, 3

Fon�s. 1433 e 1226

DR. GESUARDl "ReMADA
Especialista em alta Cirurgia e ('f\eDçaS de Senhorsfi

Consultas :no llosplta� S:UJ.ta (jatlilrmlll
Das 9 às 11 e das 151/2 àt:l 1'j hs.

_ BLIJ.MENAU - HOSPI'l'AL Sá N'!tl!l CJ\ l'ARINA
Q'UVmos - N�R.IZ E GARGANTA

--_._-�

It�STITÜro-DE-OL!.1I0S
...... Dlh. TAVARES e HEUSI ......

RUA XV DE N(}V., 1135 - lo. ANDAR

CORRETOR
Rua Marl'luhão N. 2 BLUMENAU

. iN)fnUIO DE RAOIUM
-- PR 1\. OD�}u;RE()1J.T. -

��d!ote.raDla -- !talos-X - i''íg�ê>tel'apia - Metabo·
lirílmo ...:_ RESiDENCIA; RU.E "I de Setembro, 15

......ELEFONE, i441
------------------------ ---�--------------

ADVOGADO
scritório e residência àrua XV de Novembro,
LUl\IENAU_ Telefone, 1560

FONE - 15-31

Ad\'ogados

D R. ADEMAR lUZ
AnVOGADO

Atende em quaIsquer comarca (10 Estado.
Residência: - Rua Paraná, 8 - Fo:ne 1602

Escritório: - Rua 15 de Novembro, 340 - Flme, 1601

DR. JOÃO BORBA

DR. HERBERT 6EGRG

ESCItl'l'ORIO:

AnVOGADO
-------

RQTEI, nOL1�'I'Z � BLT.ll\H�NA1J

Corretores

UlMÉR LAFfROtn

- -- - - ---_._---_.- ,--,�.�---

A
-

at on ç

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CONTRARIO o

Primeiro
servidore»

Angustiosa a situação
no sul da Ualia

.. Prepare "
.

�.. � . • futuro de
'T

seufilbIJ

; dando-lh.

IOFOSClL
• (ltiI-nsl...CiIcIa)

seu

ao

mefódo

RIO, 26 M'-'rid.) - Foi menos
grave do que se previa as con

sequencías do choque ocorrido,
rst.a madrugada, entre um ôn '
bus intcr-urbnr:o da Linha Du
que de Caxias e uma Ioccmottva
da Central do Brasil, na passa-
"In de nível ela Avenida Brasil.
Houve nove feridos, que foram
atendidos no Pronto Socor.\'';'.

.

Vista-se Bem
SEU S

( A S A

RUA xv NOVEMBRO

COITRA CASPA, x
'QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS
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