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Recife, 18 (M';rid.) - Segun ra a realisação de eleições li- j deputado Car'los Dias, da co-

do.'. tem sido denunciad.o. pelos
:
vres.: Pr�.pala.-s7que.e.

in pe.�ro 11!�açãO. recebeu de p.etrolan-, '. Iarrdia, e parbcul�rmente ln- ala '..Im: telegrama relatando
representantes da coligação s2gUra a. situação. acentuand,) qUe' o filho. cio juiz· d,e direito
prnambucaria . na tribuna da

'..

agrE'-diu a chicóte Q delegado
assembleia, .perdursa riO. �nte-

>

. se qUe ri delegado de policia do P. L .• pelo fato de ter es
rior dó :estado um ambiente I desenvolve ostensiva cabala
de insegurança. improprio pa ele�tOraI. a favor do PSD. O te se recusado a integrar a

:!Ues,,!. eleitoral, .ií�gando sua
I
Felix Barreto, presidente da I t;ernambucana. Perguntado cauda contra membros e eleí

qualIdade de l"epr.est'lntante do ! VON, revelou que da entre- I
SI o ambiente politico de Per- torado da cOligação. O secre

partido. O incidetlt� provocou vista qUe manteve com o Mi- narnbuco afigura-se pm.1CO cal tarie está tomando algumas
funda revolta no: espirita pu-I mo no interior, afirmou:" es-' !!':edicias no sentido' de r-epr-i-
MicO.

. ..'.".:.' ..

'

'.' .1 nÍstro da Guerra quando.da tÍve como s�cretario de 'se- : mír as viofencias. As medi-
-'----0-..-;...'--.- passagem deste pt.-í" Recife, gurança. ao qual fui apl"esen- i

Recife, 18 (M�id.) - Ouvi- I foram abordados assuntos ze b,r queixas contra as arbitra; das porem chegam após os

do pela reportagem' o padre fererrtes á situação politica riedades que vem Se ver ifi- �'atns já esfarcrn consumados".
< J.

no 10 na remodelacõo
....

'

.. '. ,

�..
,---

�MR�� TRES REBOCADO'

Falho� a ideia de uma nova convocação dos
Rio,18 (AN) - Os reboca- ," I :

���E!��sª:��I Ipaíses que concordaram com oplano Mar:shall
o porto: de Nova OrIeans:- no Londres, 18 (UP) e- A ideia estado americano, teria sido VAI PARA O QUAI>RO OR.
dia 12 do corrente, em via- da convocação de .uma nova I abandonada - anuncla o cor DINARIO

_

gejn: pa;;_:a o Rio de Jan_eÍl"J re�niãb dos delegados dcs 1(�! resp.ondente, do. Dai1y Tele-
Rio, IS (Meridional) � O Diretor Gerente ADELlNO CUNHA

.����a�'�ri�� p�_ �rop�a q��n��gM�emWuhmg��A�C���&�&�nq_� ,-�---------�--_----===-------------�------=-------
dia 14. á tarde. Os referidos daram Com o plano Marshall.

_

cisão te?;',. sido tOinada em se
tegrcu durante algum tem-

BLUMENAU
Domingo. 19=10�194.7 ANO IV

rebocadores deverão
.

escalar' para aj-evieão das necessida- guída aos esforços desenvolvi
po a missão lÚilitar.mixta Bra .....�.......::F:.....o_n_e.:..��1_0_9_2�� ��������=............�M......_=��"._ ...-�.!:!MERO, 10008

ainda' .em Kíngston, Ja:maica� des economicas europeas, ez- dos POi" Sir. Oliva. Franeks, 1'iil - Estados Unido.sp foij
,

'��iüclae'd:� __h�e�eO::�' Natal. Re� ��stas l::'.5�nt�ment� -�'5 'f_..,a- em

nC�'I1J'� 0_'0 gúve_j(uo _britaníc.o I nom.ead.o POrl deel:'e�to de 10

Uma, emll!!-ssora em RIII fi Casca para Ir'aos 1iI1tillrCI�P, -- ._tl �. l.� a eonvrta no eecrerarso t�e
€- ..=-�-__, � .. ,-- """,--'" "",.,- I do corrente para o eruadro U

.

,

!".. t.'{i.il�"l-lli(,to '4_we 1.4.QUa ,J.h,.. VU-. """,,,J�:D , -'""1 �
-'-----------'--�--------�---.........-- r ::ad�sad�s p;��ei�:d��I:;�;: . ��)�lu::;�C�:jsCO��O �i1'X:::�� I • II ., � U �'

.

"O'atinu"a a U'. 'DN' V'eneen ção eccnomica da EUropa o-r j m�.r}to militar}' com o g:ráo de 'I R� bomOça
....

OS" 1 .

_

....., 1$ dental, : cflclaI. ..
. Estão sendo fabricado s na Grã Bretanha vaeios e·

. iià .

ti
.

do �s eldçõ,:s na
.

Paraiba
,
O ar, Cirilo Juniar .

pre-
quipamcntos mecanicos para a horticultura. Aqui temo.

João Pessôa, i8 (Medd.) -'I ?rinceza,
Sapeu, São João teride u apoio dos

..

-;

..

comu ...

Verificou com a apuração fi- )0 Cazirf, Ibabinopolís, Caja-
�

.

I<3.1 das eleições em l..� muni- J;eiros, Santa Luzia, Caíté, : nlestQ� 'd p
.....

T 'B'cipjos, que a V.D.N. saiu vi- I Guarbina e Arraruna. O p.S. .

;:) e . ,O .• '... ." •

lodosa nOs seguintes: Areia,. D. t�vt.: maioria em Ingá.�· Cai I
..

o
. . .'

Brejo, Cruz' Tabaia:h;;t, Ala� I x:axú.. O P.D.C;' elegeu o nre
.

Rio, 18 (MerÍcL) - Prosse� . ticos em tOrno do apôio de va

Á J'?R'Grande, Maguari, PianÍt f�ito de Alago� Nova...
...

guem os entendimentos." poli� 11 ri�� con-�ntes, á �e�didatura;
'_ ,." -. ' , . ,CIrIlo JUr-.!Ol· a vlce-governan

ça de S. Páulo. Assim o de
putadO Antonio FeliCiano, do

óRGÃO DOS DIAR lOS ASSOCIADOS

-

�

Dinilõr de Redaçiio HERNANl PôRTO

Rio, 19 (Merid.) - Infor
mam de Rio Casca que o PR

I dl'í� Antoni., Pinto recebeu
• pessoa.lmente das mãos do, sr,
Pio Pena, gel'ente do Banco

i Comercio e Industria de Mi

I nas Gerais, alto-falantes es-

i fe-dccs dos funcionarios da-

I quele .Estabdedmento de cre

iHt.·i}� {:Iara :;ei·eUl irH�ta.ladog a-
I j" O

_.

d1 11. .gel"ente p:'ometeu ftl'ü a

: ao virtuoso sacerdote Instalar
; bi·evem,pnte u.n:l racHo emisso

I' ré'. €In Rio Cj!.sca, para a trans

.

mi�sã'):de. h2'ãÇão····aos fi,1:is.
,,:'

CqntinqÇ1 pge
"'o �:.:::...

•

•

"�"".
• .:._.<;'�'�" ..••...�.�;:.. �." :"' .. ::, ....... �,:. ",

r: _. '::. -"

-oertsua ·visita. d.ei

".
,"

'Manáus, '18 (AN) - Ó Mi- í tiva. de todas as autoridades
nÍstro Camloberl Pereira d� : amazon.enses. Do quartel do
Costa e sua rorruíiva estive:. '20·. B. C . t o ministro visitot!
ram ontem nas cidades de Ja - c

purá, Irá e Tefét onde pe·rnoi
taram� Hoje, após visitar a ci
lade' de TahatingaJ.o ministro

�egressar& a e�ta capita:l, de· I
vEndo partir no dia 19 direta :

!"1,ente para a cidade de Bôa
Vi�ta no estado de Malto
Grosso; vIsit.:tndo tambe� no

mesmO. «iiê Porto Velho, Onde
pel"fióitatâ. No dia, 20 o gene"
ra: Caítrobert Pereira da ·Cos

�
i�.;

..

. .
. ."

ta e sua' comitiva sl�guirão pa
1'a Guajará Mh�m, alcançan
do '�epois Principe da Beira Rio, 18. ('Vlerid_) _ A po- I PSD e PTB. Segundo apurou (situada á rua Savier, no muni: da postada na frente ?e sua

I
'

e, Caceres,-- pern1)itando em' pulação de Caxias, munici- I ri repol'tagem de um vesperti-! dpio die CaxIlis, está sendo I casa. Hou,:e; t;--óca de bras en

Ch h'll li f
Cuiabá. Da cêpital mattogrOs pio flum;nense ha dias teve _. guardada. pela policia da de-, tre os polIciais e os assaltan: -

ure I Ira
sense &,?6s inspecionar, a tro

seu foro'assaltado e agóra no_, o sr. Gasta0 fOI ameaça�o lí legacia da localidade, espe- tes, os quais diante da reação, .

]:"})., o genera� C�nrohert 'par�i cOntinua vivendo horas, de 50 ?e �?rte por elemi€ntos �ao cialmente destacada pelas au dos militares, deb�ndaram � f
T

··á CQm destho ao Rio, onde .' _. i HJ.,;:nht;cados, ten.do recebido

j !toridades flu��nense;;. Mes- em desabalada can-elra· .0 sr.. quando alara
deverá '-'�egarj ás 16 ho�afdo b�e�al�o> HQJe pela manha l� um u!i:�matum a�flm-de que mo assim el,ementos não iden G�stã.? encont:-·a�a-se amda
meSH10

..

aláo Aqui,
_

() M1nlstro dlVlducs ar:nado.s tentou ra",_, :e:n.U1c�e ao cargo para o qual
I . '.

. 1 no leIto, tendo SIdo acordado Londres, 18 (UP) . O Sr. de Inv;:?;lno,' pelo movimento
da -Guerr-a que é hospede do saltar a resu:Ienc1a do p,:c �-! :...:n eleito, sob pena de ser as

I'
ttfIcados tentaram assaSSinar pelos disparos dos tirOs, que' WinstOn ChurchiU aceitou um i d Pl'Ó União da Europa". SUe

estadci, ',"-m. ��fl;o cCl'cudo be�l' t()�lei.to em .Caxias._�í"o Gaã!�O , ::;azz�n��o�' a _q,;alf!ueí< mO;llen- a_tiros de re�oIver o sr. Gas•. no entretanto, não causaram, convite para discursar na i i;:e-sc que o mOvimento teve o

como os OfiC14Ul de sua cOrm-. (}hCet'lO ReiS, eand.dato. du . to, 1'- re:ndeUcla de Gasb.o, tac. sendo eVlbuio pela guar ferimentos á pessoa. alguma. grande reunião de Paris. que! :dffem no comité formado pe
- . '.

-

, Até o momento a p,?licia. de i deverú reaIi:;.,ur-se li 11 ou 12 J!)- n�[Y[H'b Chl,it'chiU em ja-
! Caxias não havia ictent!flca-, de nOVemillé'Q no Velodi'omo n.::i;'o. ,e emita, C.oro o apoio e

d UON
do os. assaltan��s, es�ando as

,

- --- --- --- c;dedio de gi"and2S pE'.l"sonali
a I a,l.!toi·J��d€'s c;hhgencland�._ : Mais aviões ele lre;namento cl2-.d.es. �ais c_�m�) .Hel."rlOt e.OUVIdo pot:_ um. vespertulo _

. 1 eOn Elum,. NotICIa-se nos Clr

• '0 sr. ?astão .Keia "l:êil."mOu não; �IO, 1 g (M:! - Outt·ü. esqu,3,' i:U�OS politicos que CnurchiU
I acreçhtar ser Um nt.entado con : drl!ha de avwes de tr,elnamen

'",11[':Z apl.oveite a ocasião pa
tra a SUa pessoa, pois anda to adquirid,;)s pelo gOverno I

c

�m toda a cidaje liVl'emente ln·asHeiro para a FAS chegou I." ..." -

=�e:m nunca ter receb��� uro. in 20 Rin, vindo do� Estados
TereZina. 18 (Me.ríd.) ,� O I terminação de,seu pr�sidente� i O t,empo da sessão, sua� ,por- I

.

'E E' O SEU JORNAL
.

t�tlto. Unidos. I
edificio da assemhlela, POr de. m�b.teve

.

ontem durante todo, I �ilie!:�!��d�:i� fa�:lV;ed;e:,�-I �S���,�, ._,,, --------�--,...-�--,-'�..-,,�-'?�-:#/.-'oi>-:.-,-,"-';;"-''''--(1(-,,,,,,-.
-

.•.•

-

...�-,�-,.,--
- .'

., .'

It::;�de�t�"!�:::�E'�moU:rl!f;!:�íEDlenheiros brasileir(os toralD par:rj
! �e da assembleia determ�nou -

I :ase::���;:��::.n��:r:sgu:: França,
.

a.
__

convite . do governo irancez II da polkhI que ali s� encon
. '. .

.

!I h·a'Ta, plidessc cumprir a or- Rio,' 18 jAN)__ Patrocinada i ta�l �urran.te o qu:"J o chefe da �..,s Je fe!;z' estada durante
_a� I

I·
demo OS

PO.'
pUlal\eS ap

..

tiaudi. pelol governaüOr fraD��s, se I mISSé...j dlpI()Iffilnh(� franceza, quat:o�

semanas de CXcul"s.oe", I
ram cOm vee:ml:mcia a· banca 2'uiram ontem com destino a I qu,! 11:"aO percor}', o terriltO- ldo, da UDl<J e' prorromp·erant �rança ?i�o cngenht;ii-?s< hi� (lhes formulou o� melhores vo : rio f. ,.mcez. ' �

,

em gri:os dizendo que só saí dló-e.Jetrlclstas 'brasileiJros,
.

riam &13$ galerias Sé tal fos' qué' vã� permanecer quatro
'

se determinado pelos represen semanas naquele pais amigo.
tantes udenisi:as. Procurando Indicados pelo Ministerio da
evitar: U\bi póss�'I:;,�1 conflito Agricultura, irão visitar - afa- I
com a cÍlegad!'l �a torça poli madas centrais �letricas, usi�

.\ �;<"J7 a bancada .da UDN rf'::· na$ de fabricação de material
·tirou-se do recinto. sendo acom de eletricidade e turbinas hi-

\Danhada pelo oô�o. SegundQ dJ:'aulicas� laboratorios de hi- São Paulo, 18 (Merid.) - : fura do SI'. Novdli, falou o Sl·

�0nsta, o pr.esidente da assem dro-mecanica em" Grenoble, O, sr. Novelli Junior iniciou!Miguel Reale- Por ultimo dis
hlda seatido-se desr.espeitado usina de Belfort, de .AIstholi ontem na cidade de São Cal" .\cursou' o p'arlamentar bandei-

As ferrovias britaiiica 15 estão �mpreg:::ndo de manti oediu a intervenção do -;;.;;tado e outras de Paris. O encarre- los a propaganda eleitoral de rante, salientando que aceita
ra cada vez mai:>.· acentuada I Ioe:amotivas DieSel ii >Dieo --'1' '.1'\ gal:;anth de forças fede gado de negocios rlCi França

.

i .... . I va !;.ua candidatura com o oh

cru, . para e-c()n9niisar .carvão",· A fotOgrafia aci�a mosti'"a ::::..-= ........... �_. _
e a cond.ess!l de <:1"0.y, ofere- (sua candidatu.ra á vice-gover II.jetilvo de l.ei�t�::!grar....

São Pau
um aspecto' das· ofidrias da Great Western Ra lwey: -:'nde "A NACÃO" reram

....
,aos cu.gen.h.e.

Ir

...
05 de.·....p.a.1"1

n

..
a.nÇa d.o esta.do. p�Io p

...

SP
•.
e

,

lo_a Federaçao1 ext,endendo a

locomotivas comuns ;estão se ndo adaptadas par a utiliza! m,nJ,{'>"" do dia tida" qUe lhes f.oram apl"es�n .. 1'pC., cOm u� gran�e COn:I& I
mao

.

ao governo Ademar de

�ã() do Dleo C.'U. " B �., N. S; J. � 50 Centávos;" t.al' suaI! dellped.dJ;i$, .ti.lU eo�hi cnh Apreaenta:nd� a candida Barrill. ,

a Paris em novembro·
sobre·a Qniioda Europa

'Sólairam das galerias por deter
.

- ��!i�" M,_iii�
..... A Assem'bleia�de s'Terezina pediu

inação da bancada
intervenção· do··' Estado

o sr. Novelli
inj�iou sua C3mpa!#

oha elejtol�al

Ju.nior

a

��i��j'���.��7J:;:' { ,

l·a pronunCiar importante di5
cursO. Todavia o secretario
do chefe do gO"l,;erno inglez
mostra grande reserva, admi�
[indo quI' ChurchiU viajará
breve a Pa11is. recusando-se po
rem a dizei· com que fim ,e a

que data,
.. , .. ,_k
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EXPEDIENTE

"A a

Proprie.uRrle üa
50 I... «A NAÇÃO"

.J)h·'et�r ...Gei-"e:r;:t� !

ADELINO CUl\íHA
Dh:-ei:oi" d,e I';:e:1a�&;)ft

11:Z:Rf��JF�::;z r-caro
Redaçâo e !7.,iÜ1;h!�;;�t .:�.;;f:.{)
Rua l� iRe HiJve1'!'1bn) -- E,-�:Z. ;
..A r:apií.aI" �,�". é'i"é.",- -;

5aia !fJ,.Ij.. :� !

I

I-iu S.ã0 P;t:'l��:"" :a·,,:�,.::�t �A·:.};i�"1:al·uY'a.� é� �·t:�Ft€#.sEr;;"';�,�.; t

" I
C\·;: "1'�"I "...,.("� f

r;;:�� !

A viGa do

m G acontece com

mai� otimhtcrs.
As excelentes est rodos de

Otndi!f ú:i ::,ervk::.s organi%dd�s ele

búrque& nd hOl!r(h(' l.IHII�

Pai'{! rer ;. �egurL::Iça uC: umc vide
��"col<l, cem faólic'oae de j)ct'i}llInento, do

Serner.;!r..ê C::-1-
Trime:;tre . C/'
No. Avub, c-s

Repreeenianres :
,

No Rio: Se::viço!.: �t: 1 n:;)�-:;)o���-"-� !
Ltda. -- Pr2(a bett]:w V àl.·o i
gas. Edificio OcL:-:m, S/SO:?

'

Em S. Paulo: Sei-viços &-:0 L",�-;

i', ru tt f.l;� ;�,fcrrnl,jçGe5 rlirr;flf...o:o �c
<

.�-

J ..�imc;íl Pôndp"}I e t:etitffJ c!t;l Adu!:z:i':"rtu..Io

LONDRINA, R� V. P. S. c. ._. ,A"Áf,,;

ou SéfJe:

SÃO rAut..(:. [.U.A, 5 !:ENTO, 329 - 80. M:,)/<['

,
ano>, ontem o sr

'Il"; M""l"�ue$ Vieira, socio
i':,.;",., Vkj"? A, BrU115.

I
'.--.- L"

I ,�. çeste ia hO;0 SU�L data
I

�

1 Ida
!
! ';:':'.l.i;�:n. Fizche;-, filh;:;. do sr-,

� !:·:�;,::_de?!.!:!o J:�i8ch{l1t:.. \

1

Anual,

}:;:rer:..se, l�tda�"'- f��!r.: 7' ç;.,� ;

AJ�!;";'fE �t'�:

MAR�r!GL
�s if1í�r"s,ad()s ,,1':" ccrnpr'] de DATAS" CHP.CN·!::,

I"C, corcçdo da yQSfC árc� de prop:;.adade da COf��t1Ct��H-:Jf ".t!� l{�

pleno r.rosré!�o. de'lt:râo Ct..:npoi'ecer na Stção de V'·t.Je,<. G'l r� ri" ::; : ; i.t ('·,r

rclNGÁ, U�HCÓ LJCAL O;;SSAS TRANSAÇÕES.
TU'ufõt; rcqi_iroJ:as sub No . .J2 f':·2 �/��â�·::.:: r'�e.l f! l[.·".!.�.� d

Sc:'�rnbf�� (Te- ;Y?:.
HC'rA: '

nUM do COtllf"d,io.

FERli:O
Í�und03' d3 (S)l.=; -ch.>:.a da S"l-":t.� �l i\ Naçã,,)'1I

Ih.Hlpa C'a - Seca

pado etc,
Para in,?;;;�...taçd::;_[;� c;i:':�_:s'c
sutar o l:"(�i}��es�;r ta:t.!É(· í( ..

NATHAN,sOHI-J __

r� 1.4�; fvl�:D l.:� FP {(.i �.::R;�. I�4 [_�()
. To/rEP?DA. E (_""'I[_}r"-!rcfJEJli"-O.s

-, ::ii
1

__- (:j�{;�!'!.. ejOS�í Al...11 Si,
}i-:!()!v'rAGEM NAÇÃO"

()

,_. ._ .._---�.__

._-----�-----�-_..........

Visit� o It�v,<-:; HOTEL: ,'" ��rl, MARTHA
HERMENEGILDO DE BAJe., W:;S. 4'0 �- TEL,;

�-----'- �í�) --'� __

RUA
4201594.

DIÁR!O MATUT1NO
I:;��.-"Ç;

lÇ j<imal cle \ymiQ�

"'i
Valé do !tajaí.

3 ·1'� �.> ú,rSõ nU'!:l:;.

2(!� cobteado
_" .

fit.:.' !,:.',c1.::�t;"a f fJ;_ô,r, bH:olas ã(j:
s/a é' 3c4'<i

---�- J o I N V ! L L E

e tc., 1_�t�1�S!'1.1; 1-'" !'"(;cttT1EJl p,:.ita ccnstnlçJ�:;�. F'ôlhas de
Sf'"1 f:1 p ... .ra >n �·--r ��(.� hr';�;1;':i par fl �{;G r metais, cirr ulares

,

i
;-.�'='=�-�--� <"e..,."��

,
,,,,�,,-__-.t>=,__��_� �

I

EP,
i'"�·.ATRiZ: F1ü;lG!�Ópo::!;;. ?ôU..lAIS: Bh!qlfU:.U - j(,;:l�tih;) _ Jfli�v;t!'_- .

Laguna- - SHu Frnnd;,:c(J dei !?I'i,d - '"rllb '::.lO

AOÊNCIA i;M SANTI05 - ESCR!TÓRIO EM r..ÃO l'J'd;.e-0
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·la� e la-. Coletorias -I'e_ais.
AVISO·AOS INTERESSADOS· ESPECIALMENTE· AO;

.

COME'RCIO E A' INDUSTRIA

Os Coletores Federais de ZUmnenau avisam aos Inte
jt,,,ssá.ctús que, de acôrdo com a Circular n", 31, de 3,0 de Ju
nho do COrrente ano, do Sr. Debegedo Fiscal do Tesouro
N::.douat neste Estado o funcionamento das I' e2' Coleto
rias F-ed�rais desta cida'de. a partir da proxima segunda-feira,
20 de Outubl:"o corrente, será das 11 ás. 17 horas, com exce

ção ,��cs sabados, cujo expediente será das 9 ás 12 horas.
.

(.\) l'utu!" Bona, Coletor da 2", Coletoria Federal.
(:.) Hélio Teive, Respondendo pela. 1'. Coleeoría

Federal.

diz Jvierle
,";:, :::,� estrele da Universal Pic!tlr-c�
r1,,·: ceercce em "N'Sht in Pcral;!;:;o"

�-�=<!i:_�'

L

fVlAX Kor��RADT

,.

JOCI'CLETA
Vende-se uma marca "Zun

dapp", de 15 HP, 4 tempos,
em. perfeito estado de eonser
vaçâO. POr. preÇo de ocaaião,
,
Vêr e tratar na �'Sodemat.,

Soe. G�ral de Madeiras Ltda,
rua. São PáulQ _. . Blumenau,

Da.

Ayr,s . Gonçalves, Viajantes!
o novo proprietario do
HOTEL CENTRAL
em JARAGUA' DO'SUL,
,está sempre as. vossas dis-
posrçao, oferecendo-lhes
grande melhoramento.
Rúa Emílio ·Jo�dán. 116

. AMARO MARTINS VOS
.

SANTQS'

Metl'eiros

e chãos de:----- ----� -- ---

PROCURA-SE
Procurn-se uma emprega

c:la para
. serviços dome�ticos,

Beate Reichow.
Rua Victou Konder.

Goncursn üs· Arfa
rturantn as'

OIlJD�iBdas
Londr-es (BNS) - Fazendo

OINE BUS

SI NÃO FOSSE O t'QUAS1",
O CENTRO MEDIO OG ES
TARIÁ NO AMERICA
Rio, 18 (Merjd.) Revela-se E�tt,;

que o Améltica F.C. pOr pou-
------"-'----

Co
• conseguia o concurso do

popular centro médio Og Mo
reira. dualmenfe defendendo
as côres do. Palmeiras dr, São
Paulo. Acre5centa�se ainda
que tUtJO' esrâva pr-aticamen
te resolvia." inclusive a aqui
FscencÍa do Palmeiras, quan

do foi ,qabido que Og Morei-
ra já havia par-ticipado de J O R G I N H O JOG9RA: I Este é o geU JORNAL

'

.•todos '05 jo.gos do returno do' DOMINGO CONTRA O VA.S ..,.

'

...
c...mneonatt) naulieta, 'muito )

embôra . nelo quadro dos aspi
CO ? ! '- - - --- - _. - - _,. � _: t

--.,te", fica pOr isso impossi-
f... io, 18 (Mer'id.) Segundo I

ESTA' D' PE

'

, noticias, O' técnico do Améd- \, 'E NDENDO .UNI·hUitado ie participar este a
ca, Dela ::)r1'<'", 7ontestou as

no do campeonafo aqui.
__ ,

nocir-ias segundo as .quaes o.

, POSS1VEL A TRANSFEREN ponteiro Jorginho Cf,táva pro ICIA PARA O FLUMINENSE vocandb sa�;o para farilitar
. TE' OFICIAL

'ISUa transferencia para O' FIa, I
DOS ATLETICANOS MURI

LO E, LE'RO mer-go Adianto.u ainda o téc Rio, 18 (Merid.) Declarou

B 1 L· •

.

t 18 (M id 'J' nico rubro que Oi ponteiro nos esta tarde 'o vice-presidene o rsorrzon e. errei,
J

.

h '-. d' FI· F 'C SS d t•
,

t ti "
- or-gm o SOm.0nte nalt Jogou te o UlDlnense.. '. r.,

e�un o no rcra um ma u mo ;
.

B f
. ..

.

R' C
•.

.

°d dd· d FI· F'C contra () ota ogo por aluda
I'

eIS. arneIro, que a 1 a. o
o n-etor o ummense • '. h' "d·� A

•

1 I B ., I

dC 1 N
'. ·t·f·· ac 'U··Sl' c:>nhuit ;uO.

creiO-I
trlcO ar a aI a esta" epen --

sr. ar os aacrmen o; ar. VI.S '

•

d
-.' '.

do
·'0

d d
.'

d
" .'

1 h- o o heei centcu arn a "que n CIta o )0- , en o somente e um convr �

dto em] pa
es �l'�'

m c n -

gador PGdiu' para .t,;:;g1al" no te oficial. Até O' momento hou
o:" p. ayel'lS a e lcano�, Mero, .t'!:oximo 'd:<l'rri.ingo contra o Ive apena:s, pequenOs entendi-
prImeIro p ano o zagueIro. u

V
..

C l' I

I b' í 1 driio e () meia Léro. Ainda no- t�Scd�de segun -:) o qua _ser� n;-e.ntos vfe; alS,_ a tf�n. 0.1 .as-.• d· t t' t
" f n I o. Iii· '�

.

SIm. con lrmaçao o ICla . .

k�la O' mesmo ma u Ino. e1" .' , .

!.

(li paredro tricolor sondado as
:...,,..9111'.PII- • .III."'=poSsibilidades dos referidos

players t�ansferirem-se p&)"a
Alvaro 'Chàves.

. DOMINGO AS 2 HORAS -. _HOJE DOMINGO
Donafd Stewart e Mary CI as B em::

..

"8. o N I T A E T E I MOS AH
Úma deliciosa e ultra hiI�"-riante comédia, repleta

Iez.a, teimosia e . , , misterios!
,

Ácr·mp. Compl. Nacional' '_ Shorj e a continuação da
SWRIE:

'

...,

"DEMONIOS DO CIRC ULO VERMELHO" ,

A sede que empolga aos es pec.tád�res.
idade ;de cada 'um!

.

Plátéa 3,00- e 2,00 _ Sa! cão 2.00 e

.

HOJE - Domingo ás 4,30 e 8 horas _. HOJE
Alan Ladd - Ge1"aldine Fit zgéi'ald e Patri� Knowles

'uSOB O MANTO TEl'iEBROSO"
(O. s. S.)

A mais empolgante avt:fitu. t"a 'do idolo eh publicQ
.

<\ '"Y€hatadol" e emocionante � \!,per dr'.ana da Pal"amounti
O.S�S. , ,. .socgnifica ámor,' açã O. misterio. áventura. eh'ama
'\lunca, Allan Ladd lutou tãO' desesperadamente! Nunca

.

tão perigosamente!, , , .
_

Platéa 4,00 f' 3,00 -.' Ba lc.ii" 3.00 e 2,00 - A' noite
Plàtéa numerada Cr$ 5,00.·

.

á���[!Íjr;;�ij�"'lí t". tMia�&6

! RODOLfO KftlDER
if!
17
.��

Varizes ,'(veills �ilatadas)' e úlceras das
cura :;em operação e sem dôr,.·

TEATRO CARLOS GOMES .-. .2;;1.• FEIRA dia 20
.ESTREA DA GRANDE COMPANHIA DE 'COMEDIA
-uMESOUITINHAY'. eom a �uper comica PAI

DE MINHA FILHA",
r. iii!!

Médico .. f:spe(iaJista
.DoeutiU iJno�reJais Híslulas . fissuras· retites .. pruridas' gllda
do reto, ele,} nllençis dll eslômago (gastrite· dispepsia .. úlcera
do estô1H1DJ e dUBdenn)" Intestinós (cDlites' "filieI)

IIlcerusa • prisãiJ de ventre· amekfana, etc,}
.

C01oçíio, pulmões, dliS, figado, ncxi 90; IIb�silJlIrle, elT!ogrécíi'll�llto/:
opilaçilo (mal da lertQ)" erisipéla, eczema, gonorréa" sífilis, 2tC •.

.. A MiUOR ORGANIZAÇÁO ESPECIELIZADA NO ESTADO.

I�' A MAIS P'EiWEITA CONFECÇ.'iO NO RAlfO
'

...

�;;
..",

FABRICA DE TFCIDOS CA!.��Sfl:!,�AtJX S, A�
ui i�taOO l1!i!nlUiUJOOI NBTE _.ft....,. ,,'
�:'I��§iii�v,w.�lV��K�'i:,"" .. ';·;k'lir._;!f{t!fmt

Caixa

r:lini<}a Médititi clt; SeriJUtrar4, Homffl8 .

� 0'iianoas.
,Diatermia. Ozn()te�m;'a. E(ectro-CQaJfulaçáq

Sêca .-

-- -�----- Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rio, 18 (AN) - Falando :.i Rio Grancl'e do Su]. disse que
irnpr-er; �::l sobh.:: a atualidade é imperativo acudir o pais no

f-HJ:ic��ic-:.:.} G de�oui�d() Flores
d:: (::tr�:lr:, :';::::','-,,::-d� ::gado do

p"�SEn!:e momento, com a u

nião de todos os partid.os, pa

Comercial,
llfvl.A
Novembro, 1091

N
15 de

I
WW��4;��k�'��-�@�s=�*'�*�MW�·��'���5&���am��ad��I�'�'&..���....��....

"

j

nr-tido
,

r;.a salvar ,a nação: "Sou p'art-devem colaborar Sem perder f Rio Grande do Sul disse que dições peecar-ias
lidario da colaboração ao go- SU!l.S "'araterr.sncas nem abri,! o goverrtadoj- Jobim nada po I �or nãeó cOntar
verrio, sob a formula: cofabo- mão ci\e suas prerrogsativas", I derá fazer de utíl erní admi-
rar sem aderir. Os par-tidos Falando sobre a politioa. uo ni"tração por causa das con- I tia ::la camara,

A expectativa que reina em I associados, sendo, no entre- O aseunt-, de hoje, é de in- ti- pagameíd:o da impQsto de-
FGr Rooert Jean I ·i938,. Onde estão as inven • em 1931 ficou COITl uma des torno do recital de Silvio Vi- tanto, permitida a: entrada de teresse dos fabricantes sujei. i vida, com base no Decreto �.

Assistimos a, uma no- çôes de então? O taxi cober- sas obras que afugentam. a erra, "a gloria lírica nacional" cOnvidados. quando acompa- tos ao Íntoostó de consumo lei nr", 9276; de 23 de MaiG
Vã. EJ;pnsiçào surrealista, qua' ,

lo de caramujos vivos. a ter' melancolia, cujos autores em nOS5'a cidade, é bastante nhados de sócios, quites com POr guia -(ad-valorem). de 1946�
.

.

se dez arsos depois \da ,.:.nrer:' rina com penas de cisnes, o bem podem-ser considerados sensível. Diariamente esta fo a tezou'r;aria' da Sociedade,

1
O art. 98 do Regulamento O requerimento deve ser

"1'. 1:12viê, qtes dias' uma erros- 'leito ás bordas do pantano, hernfeitores da humanidade. �h� registra .solicifla�ões de I n:edi.r;nte a cobra�ça de �ó- dó Imposto de Consumo
• t!iz estampilhado com Cr$: 3�OO

me' z"nuitid.ão uara ver "a sa- I
p muitas out.ras maravilhas es Se hem me recordo, encontra- trl":tqeros dos seus Ieitores, so- chev Ingresso. AbrIlhantara o que nenhum produto E{u]eli'O de selo adesivo e Cr$: 0,80 de

Ia ,jaz. usup�r6<�çõPS, ou "a: lranhas? se lá, c�1b-e outras, est.a difinÍ bre_a data .certa da sua reali- recital de ,S�lvio Vieira, o e?, 1 àauele itnoosio p'[)derá sair educacã;y 'é" saúd •

s2.L (�5l d7.7nca". rrms não é: Preferi desta vez o texto ção e "Aristophane S.F. Resi- zaçao, Azsim sendo, procura pOente maxrm-, do teatro h- das fábricas nem ser expos- O beneficio do requerimen
<0, mesma nudtidão de outros ás imagens. E, sobr-etudo, o na extraida duma planta iro mos ouvir O snr. Willy Sievert ,.ico rla nossa flerra, a onques- t á venda' ou vendido sem menta sOmente terá aplica -

tql.::çcs: snobs e vstetas d.eaa- prefácio de André· Breton, picaI. Exermplo ; O penetran. - membro da Direeoeia da s.n·l Lr.!\ sinfoni_;a .da SOcieda.de,,_ :Ue o imposto te;tha sid� pre- ção ás irnporiancias e aos-

pa�··é'::e.-a;m qua"c' ir.teiramen onde esse autêatico poeta nos tissiroo perfume de Aristo - M. Carlos Goroe,s,. que nos sob a re_genc1a do quer-ido oiarnente recolhido ou sem pericdos 11.0 mesmo claramen-
te (' foram aubs+ituidos por recorda também seus dons' fanes fazia sonhar com iro - p;estou OS segui_nte�� e8cl�re: I maestro Heinz Ge�er.. I que esteia devida:nente ee - te indicados,

. .

um publico que assiste a es ; de clarividente extr-a-Iucido. possíveis paragens . (Pieeve Cimentos. O r'ecltaI de SIlVIO- ' Aguardemos. POIS, esse a- taT""n11:wd,'). AlgunB irlbricanles locais
la s m:;.r.irpsrações � como ás T'Iã:J previu ele em 1935 a II Loti)". E ainda: Cyc1amen, Vieira, Q maior bàritono nado! conrecimento arHstico qUe tan

r
Mais', adiante, dispõe a Ie tem deixado de apresentar

atraçõt'S duma feirra � que es-I �uerra e a bo·",:lm atômica
I
s.rn, Amador de� bicicle�a; ex- na�.•terá :ugar na noite do .

to interesse vem .despertan- tra "aU da Observ�ção 2a. o requerimento, substiruind»,
pera Vf' - l,l.l:-glr, subitamente,

I
desde 1942? : pressão de orrg'em Inglesa pr-oxrmo dIa 25. no palco do do, entre os aprecladores da da Tabela UA >?

anexa ao por ,si mesm1a,
U
sponte sua" i

"�, ,:,:::,�'h �c ?uas cabe�as'·. .

Folheei com prazer c: fas-I' que começou a usar-.se em... feaf-!,,(\. d� S.D.M
.. Carlos" Go- �rte cantada. mesmo Rp.-gulamet:to. que' Ü o {)rganismo fiscal encarre

�; pir;;:!':'" a� CinCo patas • ou I C!�u.lo duma pseudo-enclclo - 1880. Exemplo: Os cycla -: n:_es. O CItado, rec�t.�l 3era d�- imposto aplicado será "d: "" gado de verificar o recolhi -

;.: "'1(.,1::'1'1(' rle letras com cau ! n",d,a onde se colOca, em vez me-us marcam u mencontro clIcado pela dIretorl« aos seus - ARTIS du';r.ido do aue houver sr,dt? mento do impOsto. Tal pro -

da de peÍee", I de coisas nU de nomes pró .. Domincro d", manhã nos Cam recolhidO' adiantadamente". c€'dimento deve ser evitado,
'f,'T"�',s "til' l'eronhecer que iprios conhecidos, difinições pos ElisêüS", Eate � O �eu J..!orn.al A saída do pr.oduto da fá� no intereSSe do prOpl'lO clOn

ü !>l!í'!."calism.:l, hoje� já nã,) i l'··:stificadoras. Assim. diante � U � b)'ica se.m que haja saldo do' Í'..ibuinte_
':".,ssustét. ninguêlt�i ! , T. n�lav"'� "Abon·ecimento", imposltfl. quand.y. não OcOrrer Os industriais que estive �

DÜ1i�[':""(:"U-!"; e n ilUCeSSO que j!pmos: Av_e no�urna c()bert� . I pimulação de escrita, é puni -

rem sujei./:os ao imposto dt
['Cfil Lr!ld" lúYnoU�f], ('I'f. llaC':de ?�n�;�; In�lOH. E_�e-H:;t I�a com Tn,ulta �eimp,otram:;�al.5�o.oü 60/0 ·e,.por .eng�:no, c-
i,' ;'i�J, );,;i"o>.

_..
1 cOetera '_.

o que os r:alS li.<'-O I íJtt1al ao lirl'pOstn deVído, naO mltuam as rwias4zscaiS ba �

_fi: n;,�gt;:m.,._ (��:I_Sâ �a�O!'a! �l!�r_em_���e:r_ a �:us :Il�o_�". j

,'HBr��;.tm� '"Ia'" � t t�x'p'ort�'· t- t·.·d II' ;.dE�;Oí" ,,_c�·tj;:_ 2!!(}�1.�{j (Obs. s�ada� em 2rl!' 30/0 ou. 4:6 ,

'J I'·�,··;' ".' d .• d,·,JJO a{r.a, = I"�jnda u<;"r.te rn�l>lílO �eUelo U;1 ... ti Im.por � _' a�.1 11. Ip.Ü'ti. "c,j da liitJfda itAn) de.Verílll' também SiiUi:l1" (i. ir-
. v�" <1 "., :X,,:� 5i'O{;êTItE§ cria -I rl.,=�emos _!'econheceí"_ que se I '

.. ,� -
. � Nr f:aiio de simulação d? yeguloridade procedendo de

,:üf'c.. :\jC'''::i canuü' com que;';, fl<;ú.a meHun:",'lnte" da glieTra,

/ A P' D 25-"" i':l>'f(\ ..." -AN�-uO C 3808
li =�r--':tii "'" ('ileíialidQ;de é nai". maíiéi'a ;rlçí'f;ea isto é fOT=

E,,>;r;'c'c,:" d .. ífí47 f'i:tri mUI=! HLe Fetit iHetionnalt'€ �€$I
v...lO ...,railCo� '- I - L".�'V' ...,r. J éln ---- �. p_., f�:'_a�:�c �'v:=!.�"::d� .-'i= "r.=<il':

-

"I: II:",l;.f.-I• ...iO-�: ':�m�erl;m=, t=o' ""
." ", _ _ _ I �

_ _ -o - Oferece Cif PO!·tos Catacinenses: . I ........ lH 1�4" "(l", �. 'ii" • • • ..* H.... .,. "1'" • -n ....

[�í---'_r:-l",'_,L� :�:r,:_,ê),�iÜOi' fi", de tOb" "'et..O'uve$�ubhCado I J FARINHA DE TRIGO. sacada Branca, com 100 libras 5.0fJ(J,OO a Cr$: lf).{)(Jf}�(J(J. ",1€'0 m€iu:ionando iiS íiólas-
.

! I
. CIMENTO AMERICANO, sacos de papel com � libras Quanrlo se veri:Fict:F fi sai= Fiscais e imposto Jevldo.

E I 1 ARAME FARPADO 121/2, rolos de 40 e de 27 quilos, da da mercadoria sem que -(o})�--
�"<:2%w'?'����",""iii'ii;iiiiiõiiiiiiioiiiiiíill!l�iiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiii iiiiiiiiiljiiiiiiiiiiiiiiiiiiii FABRICA DE PRODUTOE AZEITE DOCE, USaI Levante, cx de 36 latas,

.

ha;a salJo do ;mn'osto "ud .�

i I ALlMENTICIOS "CABEÇA CAMINHõES PORD 1947, de 100HP, novo, com ! fJulcr_em" 11\';' liv;o, de escri.

)�

I
BRANCA" e sem cabine de aço; com fé sem reduzida. ta fzscal (mod. 15.;, o qü�

i Caix:a postal, 2599 LIMOUSINES DE LUXO. 1947, novo Chevrolet ou comumente se denomina "e5-

= .,"{: São Paulo, Ford. com Rádiry e farol N�bI;na. tourO" do. saldo, deve o {a .'

i - - - - - - - - - � R.L4.DIOS PARA AUTOMO'VElS: "Gfv1" (Chevrolet) briccn:'ire' menciOnar as nófas

� I"
.

com antena· automatica. fisdhis li que se refere a mer-
.

d TOma' Vulto a cisão nas hostes FARõES DE NEBLINA, todo niouelad.. _

r-,,,,,l�,,.i,,, '--;-"'1, em requeri -

fi DiiSpomos de aJguni chassis de trabalhistas FARõES. de mão, todo niquelado. mento dirigido 0.'0 Coletor Fe-!� 4 tfu�eladas com cabina, para Rio, 18 (Merid.) - Noticia- VENTILADORES:, com Iam ::nas de borradla, deral, pedindo' pp.ra efetuar
a se qUe toma vulto ta c;:Ísão nQ

_ EntreQ''''l imediata e dentro de 60 dias _
� pi'OIUa ealtrega. Equipados com s,�io d? �arJ:id? do sr. Bug') �.REPRESENTAÇõES WlLLE _. OTTO WILLE, Agente
� ;?�eu§ 34 X 7, motlU' de 109 BP, BorghI, a medIda que se awO I FONE: 1092 - Edificio H A CapitaPl' (Gerencia da
� xima a data da realização da ""'. l"Jac:i".H')q � :3��":'4fto�daüp bruta 6350 nuAlo

�� cy

I
"" "�""'''''' '

. .,.. .. "li li. co::--"�nção do PTB. A. cisã� fi FO�E: "128S -. Rua 15 de Novembro, 366 (Residencie
" Pr&ç01 �Gst!O Biumenau Cr.$ 61.600,00

edarla encaheç'ada pelos Gde I,R nartIc"lar). .

. .

:,�.l,· � putado.s �erto Condé e V�: Caixa posta1_."'98 - Blumenah ._. Erid. Telegr.:-
c

....,..."..". racy SIlveIra. I
_
li li ,

...... .

.

� recebeodn regular __ .�::_,_�
,-:- c .)ff.i.<-;;;".----... -�� ,',

"

de peças DODGE.

E deT

._- -_._-_ --._, �_�_ .. .-'__ H _

%

Quandil depositares o teu

VC'\') n2.. �t"na, cu.mprindo
tn.:� <.�os i.na'Ís sai;raclos (tas
drt,'!"V{_i�·t's !..:ívicos,. deverás es"

iH!!' na certeza, d:3 que:
1) -- O ('u candidato a I

PU'f'Í.'cilc li o que melhor consul
i(" o:; inU,resses de Blume- JIlhH!, d,::,vl'tido rt'unir ii uma.
..·",{"mplé\r vida as qualida- !drf; h;i;,cnó"d.3 para unI boni

,,'(�"'\;>b1;-;�(7: �-;.i/nl'!'!it-;f'H.ie� se-re-

J'iit:Lui é' �;1j1",('idl'niE e ",<;.3.0

nn trabalho, espírito fOrte
r l'm,:;m=.endedor, devota'do
arncr a tel�·a e a sua gente.
2) - A tua escolha. além

de atender as qualidades in
trínsecas de um bom can

didato, recaia ainda naque
k qt!i':: melhor vantagens
possa trL.lzer para Blume�
nau da parte dos Govêrll03
do Estado e da União, cOn-

assim, pal'a a

Social Democrático
Na �('::!"l.li de anté-ôntem,

dia :;_ 7. do Pai ,:ido Social De
:rn(�cEái1Ci l, no teatro 'Carlos
Gorr",,�, foi escolhida a seguin
te chapólt de vereadores para
as e!e;�c"s ,.i"! 'ts dê! novem
bro:. i\.�-·;··t1y Ra·ij�, Ca�sio Me

-ieE!'os, F;';cn Haertel, Erwin
IVIan:;;'!ie. En'.Tln Zastrow, .loãD
D. rJL,�!L>:<, Leopoldo Colin,

L€.opoldo Ferrari, Oscar Rue
diger Filho, Ricardo Witte,
Teofilo B, Zadrosny, Udo De
f'ke e Wilson Freitas Melro.
Em a próxim,a quarta-feira,

nesta seção, faremos demora
elo comentário sôbrle Os nomes

o·;,e integram a chapa de ve

!"�adores do p ....l'tido.

l·ot,;;.. -.. ,.·��T���' ft ..

I

ELÉTRICAS E MANUAIS

I
�"""""�"--"----����-l

I
I
!

- - _------

IAinda os rUlDores da refi'
I lDodelação
I Rio; 18 (Merid.) - Volta- •

I ram a circt�Iar no Rio c") ru-

Iln01'2:S sobre d l'emoddação 'mi
njf·terial. Tais rumores adian

! tam que o primeiro titular a

I rlélt;;>r ,.., r;. "sto seria o minis
tro da justiça. Diz-se que tal

ref6rma processar-se-á numa

I base dê! amplo entendimento
••••••••••_•••••••••••••••II__IIIII•••••IiII_IIIlIIIIIIIII•••••==. J poJitieo que assegure ao Pre-

.

s;dente Dutra, os meios indis
, t:ensaveis para manter a esta
bilidade do seu gov!3rno.

, ,I"
. to a Vereador s�ja o que. problemas municipais, pro'
. melhor julgues capaz do gresso e prestígio <de BIu·

meuau;
3) - Que o teu candida'

---
..
-
..
---- ,-

I
I
I

"ESCOLHER CANDIDAT OS FOI MUITO SIMPLES
PARA OS QUE QUIZERAM APENAS PREENCHER
OS CLAROS DE UMA CH APA ELEITORAL. MAS A
NOSSA PREOCUPAÇÃO FOI ALE'M. NO'S NÃO
QUIZEMOS APENAS ESC OLHER� MAS SIM E SO
BRETUDO, ESCOLHER B EM. E SENTINDO O PESO
DESSA GRAVE RESPONS ABILIDADE ALIADA AO
SEVERO COMPROMISSO D'J�: APRESENTAR ·CAN
DIDATOS DA ABSOLUTA CONFIANCA DO POVO
DE BLUMENAU, CANDID t(:rOS DIGNOS E DE RE

PUTACÃO'ILIBADA, CANDiDATOS QUE FOSSEM
GARANTIA IRREFUTÃV EL DE HONESTIDADE E'
HONRADEZ, - CHEGAM OS A CONVICÇÃO DE
OUE A HONRA E A GRA NDESA ,nA NOSSA co
MUNA ESTÃO ASSEGURA'OAS". (TRECHO DO DIS
CURSO QUE PRONUNCIOU o SR. PRESIDENTE DO
PSD LOCAL NA SESSÃO EXTRAORDINA'RIA DES
SE PARTIDO).

ft inteligencia humana vencerá
Rio, 18 (Mend.) - A pOS-l i,nfluenda da ONU, dizendo I gu,érra é impossivel� A. in

sibi1i�ade �e r0t;t!,iniento elas que não via nenhum perigo 1 teligencià humana vencerá as

rela�oes dlplo�abcas .
entre o imediato de guérl'a e acrescen

I dificuldades.BrasIl e a Russla provOcou cer lo... : "quando se fala muito é ,

.

ta emoção nos meios da as- pOrque não se quér lutar. Os I A'
.

sembleia geral da ONU. O sr. que q\íer�m lutar não podem nUnCIOID nnstaOswaldo Aranha falaD.do a faze-lo. Os que podem faze-lo I lJ (J U·
respeito declarou .que rutúra I

-
-

E I'" FOLHA' . Dao o querem. conc UIU: a
agOra parece ImInente mas .

não �ebiIitará a organisação I'TIundtaI. porque esse passo.
.

nada tem ql.lC ve,- cOm a ;estru
t1F::\ iI:< ONU. es�and<) as si.

[�l�"ÇÕ(�S dEsse E"eupro 1'{li�ulares
pela carta das Nações Unidas.
E '-nressCtl o sr� Aranha o oH
mianlct :iii..hl'e .o c:i:';eiciment'ó>l t.!

Engenheiro Heinz Weiss
SUa espOSa Lucy e fi Iha' Kii�y são prOcurados pOr

Dr. Faí.ny Schieber, nata ao lnmer, atualmente na RumaM
nia� Qu ...�quer informação- sol icita-se -comunicar para Cai
Ã�a tloi!tal 1,410, Rio de Janei :.'0".

"'.< ...... LJL.:JJ.a.f

do estado e do qUe oe o governador .con
com a maio seguir recursos 1;)ara a eletrifi

I
cação do esta.do, terá alcança'

acrescentan- do uma alta benemerencia.

"O agênte fiscal do im
posto ele consumo esiar6.
na 2a. Coletoria Federal,
em Jtoupava Sêca,-ás se

gundas e sextas-feifas,
da!; 14 ás 15 horas, á dis
pcsição

.

GOS . contribuin -

.

teso para
. e�darech.(..en -

tos".
.

fiel desempenho do manda
to e que, na Camara Muni.
cipal, assegure antecipac1i:i� Irnente a colabot'ação nec�s"

sária pai'a a mais >lábia so� jlução <lü:; problemas muni-
I

I

a(} próximo pleitl). munICI
pal, facilitaram ao honrado, .

ccnciente e livre Eleitor Blu�
menauense essa escolha� no

nome impoluto de VITOR
HERING para Prefeito e na

Elite que Íntegra a sua cha-
1'a de Vecreador�s - to;

dos êleg cidadãos dignos�
que tudo farão em pról de
Blumenau e do fjeu povo.

cÍln.is.
O Partido Social Democrá·
tico e o Partido de Rep:r<e
sellhição Popular. na indi

cação dos geus eandldaíO$

injsterlal

CANCELOU A SEl'A..t\.-

l\;,� Dh AZA

Forh.:_eza, 18 (Merid.) - O
Ae-'O Clube de Ceará deixará

de: cf'Iebrar. �ste anO a "sema
na da 'aza", em virtude de
,,�us ;>viõe� nãa estarem devi
damente vistoriados, em'bóra
r·�teiam perfeitos e em ron

dições d� vôo.

c:)rôa os o!ipircçõ.es. do construi ......

lodos 'e$ 11':��?-s";idades
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