
"Precisamel fazer o aproveita f: ..

lf1i',� todas 211 qutdãl d'aguíI para J' 'i

ção da energia elétrica, afim de qt,
lamOI dar uma a"iDa ao

jáindustrial, que, embora

AProibição do.I
Ircnspcrte. que contribuiria

mu:t"1
�

paro.
a .: ,,;;,oria da. situação. �;.

moda a!,;um o Brasil poderia dei

Sãc 10 (Meridional).r·b,
Fala,,';'" à imprensa c propósito da

jJroib:,' -.:.1 exportação da cereais,
i) sr.

cessic:

.'.,:.'% Teles sclientcu a ne- /(ar de exportar e exportando de-

,la', antes de qualquer ve haver ;090 de compensação en-
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';-dn,.da pequeno, pOI"�m, prevêm f'

�se�tjvas promissoras pata o fut\
,�nvo.lvjmeoto iDdustrl�1 de San

rioa" - decJal'(ru.Do� o exo: e. liit

vento!' U d o D e e k e.

o deCer� srta
�

das
dalib_ . '_':;", verificarem-se os es- tre a im"ortoção e. a exportação, I
toques pore garantia d:J' consumo proceszcndo-se assim a fonte emis-Iinterno, permitindo-se a exportação 5ionária couscdc por essa situação

I Rio, 10 (MeridionoB - Foi oS-lflmc;?Moróo os _mini"tros Enrique
dos excedentes. Encareceu a neces- Ilnorll1al, concluiu o sr. Queiroz Te-

I sincdo o decreto nomeando o de- de Souza Gomes e Olinto MachocJi.
Lidode urgente de facilitar-se ales: : I legação que representará' o Brosil ,,'

I e os conselheiros comercieis Eu-
na segundo porte do primeiro i

I sessão da Assembleia Geral das' rico Penteada e Edqcrd Melo. Fo

,Naçães Unidas, a realizar-se em ram designados secretários do de-

I Novo Iorque. Chefiará o delegação
I

r _

I . ,egocoo os. srs .Mária do Cunha'
,
o embaixador Leão Veloso, funcio-

I .

-

, . ,Silva, Aloisio RegÍ5 Bitencout, En-
nando coma delegados os embci- I .

xodores Carlos Pereira de Souza e TIque Rodrigues Vale. Roberto de

l_ João Carlos Muniz e os ministros,[ Oliveira Campos, Ramiro.

AntoRio Camilo de Oliveira e Gil-

berto Amado. Como assessores e Nascimento Silva.

NOME.l"::.. :',, OS !<".EMBROS QUE INTEGRARÃO

çÃO
A REPRESENTA0'

CalabriG

f

o a.

f' '1 V e i t a m e n to· das
de serviço, 40.398 - horas de ser- dustricl, do dunicipio de Timbó;

viço, 361:'043 - movimento dos leandor longo, de Encruzilh9da;
trabalhadores: entrados até 1 de Dr. Guilherme Renaux; Paulo Biollc

outubro de 1946, 735 - saidas até chini, Prefeito Mdnicipol, Osvaldo

1 de outubro de 1946, 497 - Q- Glekh, gerente do Emprezo Forço
O'd L d

. ..,

d B
• Na sua visito. às ím.r,;�rt"ilt(lS o-

cidentes fatais, - aCI entes pa-. e uz, o mumcipro e rusque.·_
ra trotamento médica. 49.

I
bras que estão se reaclizcndo no'

A visita da Interventor Uda A odrninitsroçõo das abras Solto dos Cedros, o interventor Udo

Deeke as obras A cdministrcçõo das obras de Deeke mostrou-se vivamente ·ím-·
.

;
t

-

d
. .s S! d pressionado com o· que l!le fOI' 1

.. Acompanhado do Secretário da lons ruçao a uSina {lO G to o; �,.M_

C d t
•.

't'do I:: do o'bservar, te'ndo nessa �cas;o-'o
Viação e Obros Públicos do Esto- e ros e: o assim constr UI : v. � r-

do, Dr. Leoberto Leal, o Interven- H. Snopp, engenheiro-chefe dcs s. evcio. declarado à nossa rel'ort<i

tor Federal Dr. Udo Deke esteve, obres; Cu;rt Hoffmann, engenheira gem: "Preclscmos fazer o cprc

quertc-feiro última, em visita às geral; SiSegfried Hcrínberg e Hen- veitomento dos quédas d:ígua pera

obras de construcõo do usina do fique Hoette, auxilbres técnicos; -

d •

_

u o captaçoo e energlo elétricc. a ..

Salto. dos Cedo rs, no que fez-se 0-. Adolfo Bolliger e Carlos Moretti, f d ddas 'rluédos
rm- e qll_e possamos, ar uma usi-

r componhnr ainda de outros comi- empreiteiros construtores dos obras
, 1'10 ao nosso parque industri31,

tl'vas vindas de outros municbpies de cilnento da barragem e obres b"
""

em ora ,a numeroso, é ainda

vizinhos, inclu:ive de Blumeonu, os
de construção' em geral; Antonio

quais destacamos o seguir: Germo- da Silvo Medeiros, engenheiro to

pografo; Ernesto Gecrg, desenhi-tas,'
no Beduschi, Prefeito Municipal,
Dr. José Ribeiro de Carvalho, Pro-

e' Gustavo Stamm, coordenador de'
.

motor Público. DeDutad'l Roberto todos as obres,

- mal das nossas atividades indus- O aproveitamento das quédos
trlais e econômicas. O nosso par- dáguo do Salto das Cedros foi

que industrial, que aliós represen- objetivado em 20 de outubro de

ta poro a economia do Estado umn : '1944r dato em que engenheiros e

garantia para a estcbilidcde eco-j técnicas realizaram estudos e pes

nômica, vem sentindo os reflexas quizas sobre o seu potencial hi" Grcssenbccher, Dr. Nelson Leon 50- I-
de onormalizacão do sistema de' drxulico. Em abril de 1945, tiveram 'I".. Acir ele Freitas, Diretor de

Odistribuição do' energia elétrico, o início os trabalhos preparatórias e ,Obras, Alfredo. Co�o�s, Hei�s
que tem determinade transtornos e preliminares paro a construbão do. Schr.ader, Frone.lsco �e�mg,. Fehx!
consequências prejudiciais à nossa usina. Em Julho do mesmo ano ini-I

Herlng, }'redetlco Hermg, Walter

Iproduçã,o industrial. Entretanto, 0-. ciar�m-se .os ;t�obarhos de cons- Werner, Erne":o Stodieck, Edmun�
nalizondo a situação econômica de- truçoo. Em abril de 1946 os en- i

do Hauser, Diretor da E. I. G.,
i

--------__ , Rio, (Meridional) _ O documz'It.,
corrente dess.e e<tada de co,'sos, (! genehiros determinaram o início

I
Vitor HU9.o Boumg.arten, Max Pue-

o S d
.

- .. n o orom"') "�-r"h ,l" -"

Empreza . Forço e lu" "Santo Ca- dos trabalhos de bmragem e acés-' ter, CassIo Medeiros, Dr. Rubens O GAL OUTRA çem EVITAR .

G M

I
ois

o.
nteiro. publicado. num jar.

tOTino" tomou o si o iniciativa,
í so do adoto dágua, o qual méde Wallbach, Gustavo Stamm, Romeu.' I J to.'!"I oe, que riret'ende ,1iv"IJar _

com o apoio dos indústrias Renoux,; ..
1,60 centímetros, por um quilo- i'Pereira, Dr. Aquiles Balsini, diretor

I'
DISSIDIOS NO PSD . serie desse documonto do ex-f\M-

de Brusque de se construir uRla 'metro e meio de extensão. I
de "Cidade de Blumenau e Hano-

"

I
.

usina com capacidade poro suprir I O e�?rego <:la m�� .de abra r�t�, Tomelin, .D�r:t')r de "A Na- Rio, 10 (M�ridional1 - N'J;i.�i<l-; nistr,o do Guerra, confessa que. Y;-

as necessidades prementes, com o SupervlslOl1odos e dIrigidos -pela

Iça0';
do mumçrplo de Blumenau; se· que o rresrdentf;! Outro esta Im-

.

Th d P f M
. .

via com "secreta v"ygonha" em 10

op�ov.eitament\o do potencial hi- firm.a construtClro �olliger [:; Mo-
..�o olinda. Pereira, re �ita .'J- pres:ionado com diversas cisões no I

drauhco dns quédas do Salto dos rett! Ltda., os servlcos de constru- ",clpol, !"�'IO Jacobsen, '.ndust'l'al' PSD
"' � I d f

r
•

I , Ia cec ara 0$ OI' em orm'l-' de }�ovembro. Afirma ainda 5�"

Cedros, no município de Timbó cão das obras da usina dos Cedros Dr. Anisio Dl!tro, Juiz de Direito; -

.

,. E d d I• ...

• _

f • •• çO'o, em varias �ta OSJ' ten o re-

A realização dessa notável obra contam cpm o seguinte pessoal:- I
Carlos Scheldemantel ,mdustrlal,

vem de encontro à5 aspirações e administraçã'), 12 - operórios em
I
Mauricio Germer, industrial, Euri

onceies não só da populadão de 'serviço, 238 � móo de obra, efe- co \V. Germer,. Diretor de Obra�
PI"",elHJu coma tombem de toei!} O

I
fU(1da atá 1 'ele cuiubro ele 1945: da Prefeitura, Augusto Adams,

Vale da h.jo;, que usufruirá os dias utei, trabalhados, 572 - dias industrial, Gerhord Jacobsen, in-

do S �10.,s" ". ·C·'··e'd·.. ·ro·,··S" , ...... ...,
..

NOTAVEL REAUZAÇÃO DA EMPR'EZA FORÇA E lUZ "SANTA
CÁTARINAu - O QUE REPRESENTA O POTENCIAL HIDRAULI

CO PARA O NOSSO PARQLE INDUSTRIAL - A VISITA DO INTER

VENTOR UDO DEiKE A'S OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA USINA -

AS COMITIVAS QUE ACOMPANHARAM O INTERVENTOR DO
- ESTADO-

O problema da energia elétrica
.
benefícios desse grande empreen

n!} nosso município, pelo precoriéda-·f dimento da Emprezo Forba e Luz
de e insuficiência de' potencial hi- "Santa Catarina".

drdulico, Coma tombem rela sua

deficiência material e técnico, cons
titue ainda hoje, um sério entrave

ao' desenvolvimento e o ritmo nor-

o aproveitamento
de Cedros

as
-------._--------�

INTE'RVENTOR UDO DEEkE

As impresões dr; I nterven ter

Federá I

ep:e.,

quen'?1 porém, provêm-se rers�s,= ..

tivos promissoras. par" c futuro de

senvolvimento industeicl de Senta

general (!'o1�
II ..

secrEtacom

td,(H,teiro v1via
verqonh;; '-'

necessário a mudança amplo
-olvida intervir com seu c�"selho e I
seus apelos no sCI·lido de e�itor .

país. 4ncltlsive o cria!Ó0 de
tais dissidio3.1 que ciom casos de I

1/1

dificil solução. exercito moderno.
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Séde Social: Av. p,!mirar:te

Agente no Est:::óú de Sonto

Bor:oso

Ca srinc ;

J O Ã O P O R T O

Rua 15 de NO"embro, 1371

FOSO -- TRANSrORLS -- ACIDENTE;

Rrsponscbil.dode CiviJ Omnibus

(Transeuntes e Transportados)

81

- Rua 15 se Novembro, 1236

Endereço Telegráfico: "SATELlTE"

Faz todas as operações de descontos - Empréstimos - Cambio'

ClJótódia Cobranças - Depósitos - Ordens de Pagamento
de

RiO

Dl, Àyres G�m\alves
ADVOGADO

Rua 15 de Novembro nO 41;

20 .andar - Sa' a 1

(Edifício "A Capital"){J.Jlégio Parthenon
c n r c ALIZADO

R;,;o Comendador ÀI"Ciújo 176 - fone 1192 - Curitiba
Diretor: - Dr. LU:Z ANI3AL CALDEPJ\:·'.I
Internato - S�m)-Extern:..JtQ � FV'{lr""";;,�

liJP50S - Prunório, Pré-G;no5'ol - Ginl!sio! Cientific. - Exame de
com.ssáo trn oezerrmrn e revereuv

Aulas DIURNf5 e NOTURNAS
Poro cmbos os sexos

LAN.- El"VIC S um olha" s ôbre as casas que
formam um l: airro re- idenci-rl. A irnj-rr ssâo
é que a vid-. alí transcorre serena e sem

pr -ccupações do futuro. ...�1 crianças brlL1c';lTi1
nos jardins, c, 20, domingos, é corno 3i em cada
resld "ncia houves-e uma fest.s f'arniliar. ASSÍ:"l1
é hoje com efeito. E amanhã? Dentre tan as

criança felices hoj >, teclas terão à possibil ida
de de uma ....ducr.cão adequada, que lhes ga

Ia ta um Eu uro feliz? A rr sposta é s.mpes.
O seguro de vida é o guz-�r,�i}o da lar, o sus

t entsculo ds CQE'!'ão da farufia, Para a rca.i

zação do seu seguro de vida escolha um, Com

panhia cue 1 'e ofereça todas as garantias mo

rais e f'inancc irae. Nê. t: caso está a ":SÃO
PAULO". ur.va ornpanhia genuinamente bra

sileira, ['.:màê.Ja em 1920, e que proteg�, com.

�Ua6 apu�ices, milhares de fcrníii3s espalhadas

"

Os fons do vice-campeão da lBD

I
Para o Olimpico, a vitoria 'lt,

Gremio Espor�ivo O!i�pko, asuo�- sebada repre:��t� "" gra;,de pas
dom com murtc ansiedcde o nOI-. 50 dado na d!flctl Jornada. em bus
te de sobodo, quando o seu cíu-

I
co do titulo de caMpeão elebedea-

7::'::::::':':'::::�:::::�!;"''!j : be disputor6 mnis uma sensocio-! no de 1946,' enquanto que uma

nol partido de bola 00 cesto, ten-! derrota influirá sensivelmente no

como odversário o quint'eta da I sua posição de ponteiro da tobA-
S. R. E. Ipiranga, nos próprios' Ia, com zero' pontos perdidos:
�"minios deste, na Itoupova. Reina grande e desusada onimo-

Apresento-se como favorito 1l0- ção
c

em torno destê'''confranto, quer
ro esta porfia, a equipe grená, pe- nos hostes grenás quer nos meios
Ia especial fórma em que se en- ipiranguistas.
r:�T!tmm os seus representantes e,

a;�d". "elos seus ultimas feitos,

O Ipirango que tombem conta

à amanhã certamente levará

verdadeiro multidêio 00 local

VENDE-SE

Pe;�om prospectos

Um album-colecãc de selos.
DIJas malas-armaria. Os interesso
dos poderão dirigir-se á Viuvu

Schulz, em Ihlrcma .

por todo o B�n.oil. Pec-ba com c

Agcnt-= d t:ta COTI1p8!1hi i e consirrta em stud .r

cem êle a realização do :-: u segr.ro
certo de que LEmOS a e'r6lice que lhe cc.nvcm

�l'

1---
-- ���t� r"_4.:.�; ,,- «r :;.,_';/ I(

D ;'>��;';�? 1.4 IIDr José Mnia '., ...� ,1: 'r li
Dr I ras-r.o �. eix . ��'a h� �[.�SS!_F!1�, ,;:'-'J ir
Dr. José Ccr lo» d..:' T- -:8c�j0 �::�:Y::-r:S II

!b==,========--,--=:--,,:':..::_==_-��.;,_--c:.-=:..:::====:U

RUA DE
CO!frANHLi NliCIONllJ DE SEGUROS D:ill

SÃO � n I'N.O 330NOVEMBRO15

Catarinenses versus

I;aranaenses
Dentro de mais algumas horas,

cotarinenses e poronaenses eatrec

ráo no Campeonato Brasifeiro de
Futebol de 1946, fozend,o desfilar

queles que e�ibirãD contra os re

presentantes do fute'hol do Paroná,
a poderio e harmonia eZÍl;tentes :'n
tre as diversos linhas de sua equi
pe.ante a espectotiva da grandiosa

mossa popular que se comprimirá i Precisamos mostrar aos
..!!�

no estadia "Dr. Adolfo Konder", os irmõos do Poraná 'qlle o ·fute.liol
reais valores do seu cssociotien",

I barriga-verde ocupe lugar detsoÇIJ-
As atenções de milhares de cc-

I
do na cenário nacional e qUE! e:ste

tarinenses estão voltedes para a conceito terá. que ser mantido
seleção local, havendo a sjue põem' convencendo os criticos sobre � 0-;
dúvidas quanto às suas possibilido-: nossos possibilidades, quendo te
des de vencer, ainda desta vei. I mos pela frente adversários de as-

Os mais otimistas confiam pia-' cál, como os poronaenses,
mente na capocidode física e téc-' Segundo noticias vindas dei Capi�
nico dos craques que comporão o tal, é passivei que o nosso seleç-ão
onze ÇUe defenderá as cores do atuará assim constituída:

!
futebol de Santa Catarina. I Adolfinho, Fotéco e Currage;
O "cocch" leléco, preparador e Zabati, Chocolate e' Jalmo; Leohí

responscvel pela perfomance .dc das, Broulio, Bodínho, Tião e Tei-
nossa représentoção, como nós ou

tros, deve estar orgulhoso com a

disciplino e conduto demonstradas

pelos seus pupilos, '0 que serve po

ro demonstrar o fibra e orgulho da-

xeirinoa,

Tal noticia, entretanto, carece de

fundamentos, o qUe damos a pu
blicidade com o devide reserva. •

em

IPIRANGA PODERA' SURPREE NDER O OllMPICO, sAaAoo

uma equipe valorosa, irá

disposto O fozer vale

por-er'o, podendo muito ber:1

p-:-r:".C,:" �er os seus v�sitQnte,:,

limo

do

Pelo qUe se pode presumir, ti

noitada cestobolistlcc. de depnia- de

o seu

sur-I jogo, andosa pelo vitoria do

dllbe.

seu

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

I'l� S RXA
ILX_�ERDI:t'lG
Ruo 15 .la. Novembro, 1.3'10

,

Uquiéa ú preços reduzi' 'ssimos o seu estoque d.. urtefa.t�. de
-'·)�ro, j,coho de receber novo .ortimentc de relogios poro $enhoras iii

�""'alhei:-<'5, Tem sempre novj<l.des em {.biétos pam pr�ntes em·: ol1t�
: ...rato" etc ....

ALIANÇAS DE TODOS O� 'TIPOS Oficina prQpr!!,
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;)?':::frJ.l.t?'.\�:; DOENÇAS DE SENH0M:;

t. CArilARA.
to ,$ '1' f C ,I A L 1ST A

:� IHmer -laffront
Cliníe, ';"il ;;'�;':,l - Tratamento pelas Ondas U!�ra-Curtal

CONSUL', :�ii'lKí: Tí�""�;;s" 4 de Fevereiro _ Prédio Peite,
---- -0?ERAÇÕES NOS HOSPITAIS _',__

CORRETOR

Rua Maranhão N. 2

---------_.__._--

V E ,N D E - S E

PONY DE RAÇA

Rua 15 de Novembro, 857 BLUMEHAU

Telefone lOJO -_ Calxo Postal, 15

II tr�tQr com Felix Steinbach
Rua Paraná

----------------

l 'Informar;õe,s ,a Rua São Paulo 31
I!fumenau.

Oferecem".:

ARAME FARPADO
CANOS GÀLVANIZAOORES

CIMENTO BELGA

PREE:ISA-SE

•

!
!
1
I

\
�

Pesa quasi 4·quilos
e não houve complicações!

AGORA que a Sra. espera o seu tão almejado filhinho,
prepare-se convenientemente para poder ouvir igual
afirmação. Faça; a exemplo de milhares de mães

felizes, um tratamento racional com Gravidina, para
evitar complicações e ter um bebê sadio e forte.
Gravidma preplra O seu organismo para o grande
momento, fortalece-o e assegura um aleitamento
farto para proporcionar ao seu f lhinho um

desenvolvi uerito normal. Recorra a Cravidina para
ter um parto feliz e consulte o StU medico com

regularidade.

'Produto de [,;['or,1toria e cientilicamente elclborado,
Cravidin.: í: a r.me io comprma.io no preoara do

.rg��mQ t para úSSfgI�rl.;r saude e Tob;J.5t�Z LlO seu

�.C1tiJkde si cde se« i.lbo- agora - cem Çj.'-'17Jid,na.

, ....

Escola '1'ecní�� �á; � ;,u;);. :-1;, i ,,J

Re�:ingtun ó�� ir;.:;;.,��:J;.,�i;ó

•

i - o legitimo Cognao dá Alcatrão
X"vier só é vendido, portanto em lar
múcim:. e drngnrtas, ': porquê - - nil(1 'S8

,'�qt"'ÇIl - é remétilo e como tal não

)l0U" ser vendido em outros lugares.

MUITA ATENÇÃO:
I - Para ,1"ll'rirter-st' contra 'L< grtpea,
resfriados e tosses, use o Oognae .. U_"

\lcatr,lo' Xi1vier.

únlco rneutcarnenro e"\.bleute com a

dc.t;;ig-n<lI:üo Ih� Co.ru.rc t1e _.·UcnU'üu. pnr
l}né é (J único Cognae reito li uase de
uleutrâo que tem rõrmuíu _medfcinal.

;j � A eficácia do CnJ.:uaC! de Alentrão
Xav íer re!iult:l, pois, da sua fbqn:lla que
reune vallosos elementos medicinais:

aJ Poder-esoe at'f'jatlnre8 e. ford-

catt"itO ('! o bú18umo O'l! tofú

b) Crn !!'rnnde �aidfi1';()nte r-ODI.Q

o hi,tor08fit� .Ic- codildo.

c' Dois e.x:>c-ctorantce como li po:..
tí�alll r- o- nknç.j�.
d. lTlD �,.anrlE" �ahuanle d. eeeee

�-

Precisa-se

I

De uma senhora de confiança dR meia idade e filha maior, peru
trabalharem no '{ia de Janeiro emccsc de médico, A. primeira para
tomar, conta de coso d� tres fessoos e o segunda Fora auxiliar de

.

enfermeira, de consultoria. Pago-se Cr$ 700,00 e Cr$ 300,00 respecti
vcmente . A viagem será paga após um Gno de. permanencia no empre-:

Trot.r com" ar. Carlos Herrique 'Moy. em Timbó. essoalmcntoÍ
eu per CII rtlL
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Dezoito mil operarias tecelões de Petr-opoife em greve
Rio, 9 (Meridiolloll - Confor-; prejudicando grandemente o fun- ccncretixcu .us suas promessas. A- I -----.'------------------------

me informamos, os operéries tece-; danamento das fáb�icas d: �ecido5 ,firma-se. que .0. movi:�e.nto abran-Iff·cs de Perropolis esta manhã de- locais. A Companhia Brcslleirc de "e dezoito mil epernonos de Pe-
,

..

'

. . 'd" I' O
•.

d
Com noeões de contabilidade boa caligrafia datitografo encca-

clcrcrem-se em greve pccificc de Eletricidade tem prometi o, reitera- tropa IS. ccmercso no centro CI:
-

.
•

d D" f
.' ,

..
r

"d d SUa maioria, I
tra eolcccção bem remunera a. a-se pre erencse a pessoa que )0 te-

protesto contra o encarecimento de
I
das vezes, a normalizacão do ser- CI a e, na cerrou _05 nha prática do ramo de transporte. Os candidatos oueiram dirigir-se á

yida e a falto de energia eletrico,
I
'(iço, porém, até " m�men�o não J

partas corno medido de precouçoo. Rua São Paulo numere. 20.
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A ClJn:tet'eilc�a do
RiO de JHlll.et�o

SE REALIZARA' NO HOTEL QUITANDINHA

Washington, 9 íllnitedl O
embcixodor dos Estados Unidos no

Brasi!, Powly, no cursá de uma en

trevisra aos - jonralistos, monifestou

que, uJtimamente, nada ouviu so

b,'! " Cór.ferendo do Rio de Ja
neiro, Não obstante, Powly indicou

que a reunião talvez tenha lugar
antes do fim do cor-ente ano, no

Hotel Quitondinnã.
Interpelado pelos [erncllsrcs quon

to à reclizcçêo da Conferencia de

Bogotá, antes do Rio, Pawly disse
desconhecer o assunta.
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o MINISTRO BELGA DECLAROU QUE O SEU PAIS EXIGIRA' DI
.

-- VERSIDADE DE METODOS --

Paris, 8 (U,,;tedl - O minis
tro belga . dcs Relações Exte:iores,
Paul Henri Spcok criticou acerbo
",ente, h�je, os metodos da Confe
rencia

.
da Paz e revelou que ii seu

í'oís, como vários outros, exigirão

diversidade de métodos nas confe
erneios de paz com o opxo e a A
lemonhe,

Spa","- é secretário geral das Na
çêcs Unidas.
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Dr. F�I us,t9 Bral�il
Clinio.l e Pediatra do Hospirol Santa Terezi"ha de Ercchim, !ti.

Grana€: do SH!, !_ .. iso a distinta populcçôo bfumcncuensc que. brevemanh
(lbri:'ó seu consultoria nésta cidade.
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os HO:SOS Servlçes
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Auxiliar de Escriório

\ AMEAÇADO O DESTINO DA

FABRICA DE MOTORES

Rio, 9 (Meridional) - Um jor
nal local, publicando uma reporto
gem sobre a situação da Fábrica
Nacional de Motores, informa Que

está ameaçado o desfino da fábri

ca, acentuando que ainda não foi

cumprido o decreto-lei que trans

formou-o em sociedade anonima,
adiantando que ho falto de verba
até poro o pagamento dos operâ-
rios.
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