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-Trabalho
. Aqui está uma serie de êlP,l

relhos de televisão recente'

mente exposta numa exposi
ção qUe se rea lizou êlil Lon
dres:
(British News Service )

.. - -. -

Entrarão �oje em Iréve os po�
Ministro· "doo sobre qualqueruma

.medide
a gcê
liÍndi,.
por-

ruaríos acusou ....•'0 atuai inter'
veutor, capitão' Von Rentzell,
bem como os <1Yrriaàor,,:s, de
diminal' certo�:'melhoramen
tos em SUa$ cOtldiçÕes de tra·
balho.

sobre' todasprevalêeendoElt ..

a vontade. de: ·Deus
demais vontades

as
_- . -

.

', o QUE DECLARqÚ AOS JORNALISTAS o FAMOSO o
PADRÉ. ANTON 10 PINTO

'" '*'-=--

o MinÍsterió da Saude da Grã r�s�l�eu
xecurar amplo programa de ex:perie�das- prati(:ll� pára'·
mbater os refri:adós. Foram i'n<;>bilisaclos _roais.,,<Íe 109.

�nedic�s e enfermeiras e cerca de 100 "cobaias ,h���nas'�
rscolhidas entre cerca de 2.000 voluntarios. A· .finalidade
;ra verificar as vel:"dadeiras caUsas dos l'esfriad(js .� .seu
possivei tratamento. A fotografi� mostra uma_ das' ;'éoba
ias" sujeitando-se ao tratam.ento expeÍ"im,entlll. i(' BRITIS NEWS SERVICE).

\,

o !i.r. Le,v,j . acha pJa,:,s'.vel·· a interpretação· &10'::/"
.
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.. deputado Calê· Filbo -

, "

•

o"
••

'

, 0"0

--_-- ----._-- ,;:_.- .._ -

.. '
.

SERVIRA' COMO FUNdo·

� NARIO DE LIGAçÃO.·
COM .1\,AMERICA LA,
TINA

Washingtoll, 26 (United)
o Deparb:unent() da Agriéul,:,
hü'ü arrunciou, hoje; que ü sr:·
S ... "dúVhl, lHitigü diretOr do,
jWúITi'tU!ln d� reabilitação aRTi Buenos AirEsj 26 (United)

I
'

\.cola fifi UNRRA para a ELia- - Os trabalhadore3 portuarios
[ltili, .iunrou-se <ln peE1H3lÜ da que haviam siqo advertidos

o. •

iil,�,srd'l'a,.yio ';;\Í�'i';cüla cerno um, recentemente pelo Mh..isterio C!jutadfif resolveram Ir

fUFí;::I"i1iido de Hgí\çãü eorn fi· d� Tí"abalh� no senti�? de e·lve .amanhã A �eunião
A!!\éi'iuí LÜíÜá.· vrtarem qualquer. medida pr-e cal dos trabalha�pí'es

os PREÇbS DE GENEROS
AGRICOLÁS - 'SÚBlRAM
ASTRONOMICAMEN�r
TE NOS EE.-UU. ;"<',,',

S. Paulo, 26 (Meridional)
._ .Chegou a esta capital o

deputado Herber- . Levi, da.

bancada da UDN. Falando

I ção do deputado 'Café Filho e

I acho muito p la.us ivel: Trata·
I se de uma mauobr-a do· PSD

á I para forçar aé�rdos· com os

atrazo de

Washington, 26 (Upit��t·
-o Bureau -de Estati$.Héa-,do,- .

Departamento do Tr.a:balhQl' .à..
nunciou que os preços"poP�tji,
êado. - dos: . pl'odut'Ol}: i<l<gricoÍâ$ :

atingiram a nova alÍ:itudei"'·ai
semana pass.ada, equivalendo
a um aumento d.; 158 . por,
cento sobre a media de 1926.

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

varias horas os FUNCIONARIOS DA O.

N. U. RECEBEM SA..

LARIOS EXCESSIVOS·

-,

O ex-ditador virá a S. Paulo
----._ ...�.---_._.;.-.-�-.-.

_" ._..�.__ .,�

. ! �o�

�;;..=-.T! Lake S_UC�êSS; 26 fUn.iti"d) � _,.
u -:��

••

_�'''"_.�-,_.---� o bloce Iatíno-amevícana das hNIROU EM JULGAMEN-

INações .unida.� e�ncô:rdal·am.. II ·?-,O o I)!S�!1?IO}��OLE'r!
em apoiar a desejo do ni"::i.iul

,
VO DOS. EMPREGADO;,:,

! de ocupar um posto no Con- \ NA lNDUSTRJA FAR·
selho Economico é Social das MACEUTJCA

Nações Unidas. Oà delegacl()s Rio, 26 (A1'l) - O Tribunal
latino-ameeicanos tnrnbem con Rpgional do To:-ah;.ihf\ dev€'\"á

cor-dai-am, em principia. em apreciar hoje o dissidlo cole

apoiar a eleição da Arzent.i- f;",� dos ernpr-e.-rados n.a in
na

-

par>, o Conselho de Seau- rlUl'f,..;� de prochaos ··,wma
ranr-a do Organismo Mundial ce-utico« e !l'l;mic"s, farrna-
de Paz. cias , etc, pleitoand� a rrra jo-

".,r;;'o d<.! salarios. Esaes tr-a

E'3PETACULAR TENTATI· h"lhadcr"'s pretenc'f'm a fixa
VA DE SUfCIDIO cão (lo sahu'io pl'ofiss;nnll J de

novc cento s .•�ruzeir';s. 'Embor'l.

ANIVE.RSARIOU·SE ON'T F:M
() !\taNISTRO DA JUS
TIÇA

Rio,26 (AN) . Os' jornais
registram com dest ...que a

r>aSSR!!'{"m da data n:lta1icia
d(' rrrirris.tr-o Costa Neto , res

saltando, atraves de rJa!avras
de justiça á. SUa atuação co

mo titular da pasta, os for'
tes traco« emanados clp. �ua

personalidade de administra.
do!:' e profundo ..enhor do e!'

ph·ito publico. O iJustre ani·
versarilinte reo·.1')€1"» inume
ras manifestações ri o a rweco

de seus anligos e admiradô"'��'
embora SP. ia cert(l qu·· T't��""'

rá, o ministro,. " rlia de hoja
fora desta ca:oital.

Recife, 26 .. (l\'leridional) -

O, arquitéto CHvan Lima r;n-,.

lízou espetacular tent:üiva ,i""
suicidiot atirando-s<' do quin.
to andar d.e._um c 1ific ;0, "o
solo. Entretanlo, (} seu co!"

po ficNl presn na lilao>"H;s0
.to p'·érlio. sendo o arauiteto
hospitalizado eín estado gra,

!':,"j� atHa!nv>nte f'\ sa lqri .... fi.·
� ". ,- ">1 �,;isc; ':1tos cruzeil'os

;. ,,·\i{i<" parle da d:l:;�e já y(;

ceLe núv"cento,,:

A N A ç Ã O
o jornal de maior circulação

n., Vale do Hajaí

Getulio Varia, aSij,Iftirj
c::oDveoção do P. T. B.

SENADOR

GETULIO VARCAS

o�--

S. Paulo, 26 (Merídion.�l)
".Í';: ·-::···C':x1os dem informa�

,.1 -.
....

_'os aí ir'rna.rn que o sr-, G€tulio
·..r,,!.n,-!, ·,"'á efó'HvntT',�nte ã

S�o Paulo �m Outubro, pro
Xl.�"·:O� ,r.�P��l:a.J.m'-·:ntp corn o

r', .1'"
'

••" �.� r> ••.. ,tig;�,· O p:r.
B. Ncss :

se n t i d o, E::tbe'.se que
o ar. G:::tulio Vargas .enviou
uma ca t-In :'._ um pl'o�;"i' do P.
T. P,. con f iv-n ando o seu PYO
pos;!c , adiantando, il!1chl�i
ve (,l'e p�'etrnd" fal.u· "IH lã
1�1tl:,:r::r:r.é� paulistas. A can
\(r ;IC .ii" e::t;"hlal do PT))' P�l�1t
- " .. ·,lha. ,ks càndidatos él.fi

proximo pleito HlllJ)�dllaJ 4«
V(t'"á !'"( ilr�za"-se a 14 d .. OJ1-
I .. '· -r "" ·�'en{"a fIo br: qe
fulj':) Vargas.

>

---->------,---_._--_._-----�-------- ---, .. __ ._--------------+------------

I,�'
=_.

I ��l�
ITRAVA·M_,SE

O general ChiaDI; Kai ,Sbeck vem obtendo import'J,Dtes vitorias
DA MURAL _c H I N E S 4

'Peiping, 26 (United) - Â 'nalistas recapturaram Chan· que !:'eforços comunistas oro-!outro lado, o alto comando
imprensa nacionalista -

anun- ! quiang, enquanto outra!' for- cedentes da area dé Mukden· das tropas comunistas na p·ro
cia importantes vitorias de I ças avançam sobre o porto cO junta,ram:s� ás trapos. q�e f"..s I vin:ia de Jehol; informa q\.i:<!O REMEDIO CONTRA OS MALES

.\mun;ista de Chefoo. saltam ,a lInha f,:rrOVIarla v!-

II
estao sendo lançadas nOVas

DOS, RINS Chiang Kai Shek nas aeras I
tal da MandchurIa; onde gra tropas nas batalhas que se

---_-.-------�-----lcentral e ocidental-de Sha?' 1_ Peiping, 2? (�nited) A ves danos provocaram o des I travam ao nort� d3 grande
E3te e o seu JORNAL I tung. Acrescenta que os naclO. lmprei!lSa nacIOnalIsta anuncia locanlento do trafego. Por ! muralha.

AO,'
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Préféifu:ra. Munie;1 >al de" Blum"efiouPARO·UE I
Teatro Elite
Tôdas a8 Doites
Bi'uCIái �om. �eUi ae
tistai e D cantor de
múeié.as 31'Ieotloal ..

NINO .11.)8
.

IIDupava SêcI �

BALANCETE. DA DESPESA ORÇAMENTÁR.IA, REFERENTE AO MES D EAGOSTO DE. 194'7

- �_ ,

niuh�r.)

C6dig,fJ
LOCAL

o
o .2
o 20
o 20 1
o 20 .2

DESPESA.

ADMINISTRAÇÃO GERAL
GOVERNO
Pessoal fixo-; .

Subsidio ..1.0 Prefeito '! _oe

Representação ao m;s�.:�·:::::::::::::::::::::
Material pei'manente .

-

. r' I.. I" i � •

Aquisição de móveis e uteüsHio3 ·1.330,ÓÔ
Materlal de CiH]SUmO I _.�
Aqulsição de CÓ�bu8tivel para automovel 7.581,6Ó
Despesas divl.1t'sas

Custêic de veicúlos, móveis e utensilios .

Dê�meSaG de :tt'Ílnspol'te de Pi'efeito .

Diárias �o Pref�ito; quando em viagem fora do Mil>
nicipio, em serviço . .

, ,

4 ADMINt5T�ACÃO SUPERIOR
f} ·40 Pessoa! fh:;:n..

-

O 40 1 Diretor do Expédiente 'e Pessoal; padrão "zn .

I} 40 2 E.:criturário, padrão "I(" '

.Redação e Administração O 42 Mate1"ial permanenteRua 15 de Novembro - EdU. i) 42 1 Aquisiçâo de móveis e utensijios
...A Capital" • 2n• andar - ') 43 Material de consumo

Te)!�!:e�o'1�92 ' 1 4� 1 Impressos e mates-ia! de expediente .

Oficinas oa �: 2 Conservação de móveis oe utensiHo& .

- Despesas diversas
Rua São Pauto n°.269

I
O 44 1 Serviço postal .

.

_ , .. ,

•

�Assinaturas e ArtuncÊo& O 44 2 Serviço' teJefÔnico. . .. , ,

',' .OTTO WILLE 1 O 44 3 Serviço telegráfico. . . . . . . . . . . .

-,

Assinaturas :

Anual . . , Cr$ 90,00 ci 4� 4 Publicação do expediente . . ,., .

Semestre . c-s 50,00 SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS
.

C '" 30
O 70 Pessoal Fixo:

Trimestre . r"l' ,00 O 70 1 Contador, padrão "XH .,
, .N°, Avulso - . - ., Cr$ '0,$0 O 70 2 Agente Municipal de Estarisficá, padrão uX" ....Representantes:

No Rio: Serviços de Imprensa O 70 3 Guarda-livros, padrão "s" . .
.

Ltda. _ Pvaca GetuJio Varo O 70 4, Escriturário, padrão "K" , , .

-Ed"f" Od 5'/802 O 70 5 Quatro auxiliares de Estatistica, padrão "KH .
.

ª,liSj .. I lC_lO eO.I1, O 70 6-

ti; PSd J Almoxarife, padrão "K" . . ; , ..Em.;," .Bulo: erviços ! m�r O 70 7 A FI 1 d ' KL td Ru" de gente oreata , pa i-ão ' ,.
,; .. , .. ,

pl"emia , .�, .-. .

a I
O 72 Material permanenteAbril, 241
O 72 1 Aquisição de móveis e utensílios .

I
4) 73 Material de consumo

O 73 1 Aquisição de livros e impressos ,.

Não deixem suas merca- I ° 74 Despesas diversas f
dorias ficarebl nas pea- O 74 I Diárias a Funciónários em viagem de serviço .

'I O 74 2 Despesas de transporte de func, em serviço .

I
O 74 3 Diâr ias e transporte de Func, da Ag. de Esh.tietic8

Façam 8êUS anuncias nesta O 9 SERVIÇOS DIVERSOS
O 90. Pessoal fixo:
O 90 1 Pai·leiro. padrão "K" . . _

.

O 91 Pessoal vai-iavel
O 91 1 Motos-ista Refec'. XIV , .

O 91 2 Auxiliar de Serviço Rele". XIV ..•. , � ..
O 94 Deápesas diversas
O 94 1 Serviço de limpeza da Prefeitura .,.

. (} 94 2 Fardamento para o motorista , .

1 ) EXACÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
1 O ADMINISTRAÇÃO SUPERiOR

I· 1 00 Pessoal fixo: , '"
. ,::;-'0

-=-'��-"""''''==---''_'_---Il 00 1 Diretos- da Faz-enda, padrão uz" , .

INTELECTUA.lS NOR1'E A: I 1 00 2 Tesoureiro, padrão "Uu -. . .. ,., .

. f. 1 00 3 Piscal-auxfliar, padrão "RH , , .. o

MERICANOS AGRADECEM 11 00 4- Escl:'iturárió, padrão "I("
'

, ..

.

.

1'.1
00 5 Quebras ao Tesoureiro " ,.,:... .

A FRANÇA 1 01 Pessoal vai-iavel
. 1 01 1 Auxiliar de Esc�i,tódo. Refc', XIV , .

Paris � (SFI) Devido á ali :. .1
. SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO '"...

1 11 Pessoal vai'íavel
t.ude assumida pelo Governo II 11 1E 1 Percentagem aos Intendentes EX\;ttOi�êilFr-ancas na questão do "

xo

Ido", o Embaixador da Eran I 1� Material de consumo

ça em Washington recebeu o;) 11 1� 1 Aqúisição de U"7êJS é talonários, "te. .. . .. . .....

scgunite telegrama. 1 14 Despesa" diversas
.

1 14 1 Percentagem pai'a cobrança da divida ativa .. , , . <

SERVIÇOS DIVERSOS

16,100.oà
8.050,01)

i .262,50,50
794,10Propriedade da

S. A. "A NAÇÃO"
Dir€tm·�Gerênte :

ADELINO CUNHA
Diretor de Redaçãa s

HERNANI PORTO· 5.580,00·
4.S00jlhl

8.159,50
165,00

557.40
2.014,80
B04;40
4.699,00

11.200,00

·8.400.00
3.628;40
i8.r,82,�(}
4,�3fm.1�
l:\.9hO,ôti

,;-

f ,- ,

1:439,60

teleíras

?4i4,�11
�91.60

.

427,00"
91
=

.=��ü�"
1-·

-

''i>

folha

, .

4.[:)16,70

ür, Merbert GeOrg
- ACVOG:AOO-

?-'.1 7:i.�Cl
4,200,0<1'

1.924;30

Jlllmell!!1I

12.600,00
�,�O().oó
.,7.700joo
4;9OOiOO·
490,00 ;

4.200,00

.;

• 2.300;00
1.15o,uo

.

'700,00

53'0,00

91,90
914.90 .

,35,90
1.128,(}�

1.�OO,oo
1

1.2'00,00

2.800,no
100;00
·100,<';0

90,00

10Q,..0

1.382,50

Tutal

�. ...,.::-;..

4-J,-r·· :n�:.:.:..1,!'.

18,JÍ..{.IÓ ,(ii)
·9.2tJO,OO

1.5Bl,60

7.282.50
794.íO

5.580,00
5.600,00

530,00

8.159;50
765,00

J)29.30
2.929.70
840,30
5.827,00

12.800,00

9.600,(I(}
3.628.40
21.48:t��o
5.086,70
5,ifOn,oQ

1.439,60

?64,OO
291,6Çi
517,00

5,576,70

2.173,30
4.800,00

1.800,00 .14.400,00
1 .4>fm.{}(j 1'-?OO,OI)
l.�RO,o� - 8.800,00

.

700.00
. -

.5.600,00
'10,00 560,00

4.80Ó,OO

16,000,00

8..738,00
"Pedimos-lhe tiafi5rntta a :1 3

seu governo iHH!5â profundu 1
gratidão pela atitude bom-o .

I t
lOja e benevola adotada pa:;la I 1
Republica fi'aneE;sa perant;a I

1
os 4.500 refugiados judeu"j � 2
a bordo do"l nav:os ingleseg.'? 4
-em Port-de.Boue. E' uma ma 2 40
nifestação das mais .·icas tra 2 40
diçõe-s dUn1'l naçã ... que deu 2 41
ao mundo ideais democrati -l2 41 1
cos, submetidos ás mais duras 2 44
provações e sem pátria te

-12
44 1

nham, sido tratados de manei .� 8
I'ii tão j�sta e nobre

..
Como i 8�

p;otagomsta,s •

duma eXIste-n -

2 84 1
ela democrahca, vemos na

atitude humana da França U·
2 84

ma mensagem de estimulo di
rigida a todas aS pessoas qUf.:
amam a liberdade".

Despesas diversas'
Diárias Oi i'uncionâi'io5 em viagem ,/ -3.00Sj60
Despesas de transporte de funcionários

-.'- r
-, '\Ií! 415,ÓÓ

Quota do lançamento do imp. 5/ Ind. e Prof� .' : :<:.: :' '157,00
SEGURANÇA PUBLICA E ASSiST. SOCIAL· nJ�;,B..

AS5ISTENCIA POLICIAL
..

Pessoal fixo: !'. �?
"

11-.•1

Carcereiro, padrão "Du ,
,., i'fI

.,

j
-

Pessoal variavel
.

3.150,00
Três Guardas Municipais, Refc'_ XIII

� .f.
Despesas diversas 10.1S8,40

Fardamento para a guarda Muniçipal �

SUBVENÇõES, CONTRIBUiÇõES E AUXIUOS
Despesas diversas ., .

Contribuição do Estado para manutenção do Desta-
camento Policial , ., .. ,

, , ,.

lt
2Conh'ihuição ao Asilo Colônia Se. Tereza (Lepros.) .

ASSISTENCIA SOCIAL

34
34 í
34 2
34 3

375,00

3.922,50
5.800,002 9

2' 94
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 4

Despesas diversas
Esmólas a indigentes , , .

Sepultamento de indigentea , .

Assistência a presos póbres . . . . . . . . . . . . .

Amparo á Maternidade e a Infancia ..

EDUCAÇÃO PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material permanente
� Aquisição de móveis e ulensilios

Material. de consumo
, ' . ,

,

" .

1 Material didático em geral
.

Despesas diver5alS
1 Aluguel dé prédios escolares , . , . , , , ..

ENSINO PRIMAR10, SECUNDARJO E COM.•

PLEMENTAR·

1.105,'10
5.065,20EiSte' despacho foi Msinado,

entye outros, pOl" Albert Eins
teiü. Summer Welles, Fiorel·
lo La Guardia. G'-oyt!'e Bid- 3

�le-j Dorothv Canfield Fis '1 � °

her, Father FOl·dt ",te. .S 02
_.. .

3 02

--��- HACAO-,.-----I � �!
...�-.....-- ._.

f:1 04
O janíaI de maior· cii'�ullH:ãf}! 't 3

No Vale do ltaju.l
.

!
J

I
.

. I �s 30 Pessoal fixo:
RADIOGRAMAS PAli:4ÕS� � 3 30 1 Diretor do Gr. Esc. H!'lIlachailo de /' -���, padt'ão "L"I 3 30 2 Vene. de prof. de esc. isoladas, sendo:AVIõES EM VOO

.. Jb�':::" (, I
Os titulados Normalistas e Cinasianos,

� I padrão "1" a Cr$ 600,00. complemen.·Paris, (SFI) - Acaba de laristas, padrão uG" ii Cr$ 50Ó,OO.
ser estabelecido um S€i"V1ÇO di:' Não Titulados, padrão "F" Cr$ 450,00permuta ..li:; radiogramas par- 3:-;_O:} Gnli:if. a pi"ofessol'€s que regerem CUi";ticuÍal'E'S eO.fil 0$ aviões em _i

-I'·
- o � &..8 ue>!d, simdo: Os Titulados NOl'mazvoo da.. iiilUi& I i"iiuêel1ã5. 1-_s' Jistas e Ginalliano�j pad--ão "P' Ci'�te serv1ç.j será estendkdo. em ...

200,00. Compl. padi"ão "G" Cr$ 166.60breve, .aos apareihos das li·
nhas estrangeiras.

e Não Titulados, padrão "F" a Cr$ ..
'�Tlliifi1.' lSO,OO . . , .. , .. , .

_��� -_:··I 3 :11 Pes50al variavel
.. i .3 :n 1 Cinco Professores auxiliares, Refc'. X , .

.

t 3 31 2 Zelador, Ref�". IH . .
". _ , , .

4.200,00
1.400,00� ;lA Despesas divel"s8.s . . . .. . . .

.- '�'<':�"'" o�;;-�
.� 34 t Manut nc.iio da F.sco"- ÀP''l'icola ., , _

;{ 4 ORGÃOS CULTURAIS
': ·11 P""ssóal variável
') 41 1 R'hl< .. " R

A � XIV_. I. lôleCat"lo
•• él'Ç.: . _ .................• '.

, 4,.aon,on" :�.1. D'''''h��as dni€i'88.$ >ii1r.",,!".'.�,''tf.!/ ., .

'] 44 1 Aquid;;ã.o de liVíoCS pã.:r-a a. EihHote�a ,.

.

í .;;iO nP

.-'.�-��::'S';�����;:.� (C�'ilfinua M q;ãiçã.. d�

19.215,70

1.200,00

11.994,60

87(},ÔÔ

5.250,00
T

--

...., -

16.218.26

0:1. .

Ayres Gonçalves
.. -- .

..----.--; ·-0 -

4G.844,40
ADVOGAP<1

1.294,20
30,00
30ióO

·450,00

81,00
915j20

3.411,00

_-

24,200,00

2,199,60

tUJOiOO

126;00
3;,�f�ir(l)

8,138,00

�,362,80
505,00
781,00

11.658,40

375,00

3.922,50
5.800,00

1.186,70
5.980,40

1.2ao,oo

11.944,60

6.000,<>0

19.017,86

4.900,00
1.600,00

54.398,80

4.600,00

1.BlO,OO

í SAf.H:i,ói)
9,200,00

7.999,10

8.668,10
194,10

800,00

fi.h80,ÕO
5.600,00

8.458;50
765,00 '

649,30
4.319,60
840,30

7,395,00

12.Sao,oo

9.6o.�.oo
3.628,40
21.482,30
5.086.'1Ô
5.600,00

1.539,60

264,00
311,60
825,00

5.576,70

2.173,30
4,800,00

1()_760,80

14.400,00
1 j .?{ln,nO
8.800,00
5.600,06
Stt?,OO
4J}ÍlO,flO

16.000,00

8.993,00
'

4.853,20
505,00
78'1,(}0

3.600,<>Ü

11.658,40

1.620,00

3.922,50
5.800,00

1.450�30
5.980,40 .

1.200,00

11.944,60

1.030,00

6.000,00

20.466,40
.

5.600,00
1.600,00

21.600,00
8.400,00

1.000,00

8 •.500,00
2.000,00

1.000,00
7,000,00

das Améi-ice s é fe.
vcrável ao regime (·mnunish.
varsoviáno, e até m .. ; ':[0 á-
qudes oue acyedit: - num O RADIO NO COMBA:rE,-AO
ve}"'d.ãd�;i"o ,c"nveYno ri.:" nacio- <, ,�'

"._, •

. CRIME

3-400,00

.
2.000,00

1�500,OO
1.500,00

IMPORTAÇÃO FRANCESA

DE CARVA:O
,

I Paris (SFl) - As importa-

I·
çôes francesas de carvão a-

24.000 00 tíng}r-am, �na penult.ima sema
,

i na .355.41 L tons., seja 380/� a

HUlOO,OO \ n1a�s que ria sem�na ,anterIOr.
.

I O quadro ab:,uKõ e um re-
. r suma �

detalhàdo � deSBag im-
. fJOI"taçOES:

.

. 6.ooôjoo I Estados Unidos, 278,502;
1.200,00: Bélgica. 14.240 tons: Alenta'
1.200,00 I nha, 50.659 tom;.; Palonia."

ln.60Ú,üO 16.112 tons, Surre, 16.96B tons
Alemanha 33.695; Diver;!os,
5.298 tOIi:l.

5.400,00
I

18.000,00 !
2.000,00 I

I
3.922;50 I5.800;00

2.000,00
6.000,00
600.00

30.755;90

fadas

1.500,00

12.aoo,OO

1.080,00

9.000,00

36.000,00

72_úõo,OOl

I-�
720000 i,.

I
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P�i�í5 ' (SrI) � "i�o-Chi -I tão dá Indoehilíti, negoda . I França, que se encontra na

Minh continua sendo o r-e . ções pedidas justal1il�nh:, p�,., Indochina há oitenta anos e

I:���se.:.tante ,autê.n
..
t�.co
...

c

AqU.:l...
- Ho·Chi-Minh, em (lU", Léon I realizou naquele pai's uma

Urlcadb do POVo vietnarnês .•. SIun vê uma manifestadio do grande economia e cultura •.

t\i\.BRleAçAO :Hz éle '-I Se Populãire" ó in- ,::hefé vienanles.
.

impóssivel de

fi.{:ga'\"
ou

d.esé.·�.1Fluent» chefe socialista Sr. pesde, há . tempos que (} A solução dó problema es-
ít.ALlANA 11- B'l" ...

..' '.' .� , t.'
.

. _eon Un. - z, aàe&-céita pai'tidO: soeililtshi francês
.

se tá em ou�sar uma fcn-múla
"Ho·Chi lVIính acaba d-e dà.r nchava' di�icIidõ IH"· dual<- ten sap�\z de cormer-t.ar entre $i

I'JTOVaS pa lpavels tfe sua pru- deiicias a 'i'eSpeitü da lm:lõehl es�e3 n-es direitos n,lüdr.:.neii'D E -C o g T V R A lt:ncia;'. na: urna padidária das ue ' tars,

I Estas palavl'a� tem uma gociaçôés inledíatas, e outra Outra difiadldade rouais-
'rraude impovtancia porque hostil," erícàbeçadas pelo S,.. te em. determinár a ·pessoa ou

Iloo.dem, ser um. aurnen+o da Mariu!> Moutet, ministro do ° governo indj�ena com quem
,paz na Indochina, onde se' Ultramar. Sígnificm°il.o As a Fr�r:ça possa tratar osb a I
I vem batendo há meses as ir6 ü'ar, cril:.\;: manifestacões dó condlç::,-o de que os pactos I

I'
»ar francesas com os 'elem-êrt· 21". Bluni que ele dá ràczão á subscr-itos venham a ser res

I'os do ,troverno vietnarnes; pre 'pl"':meh"a t�l1dehcía.. peitados e curnrn-Idos, Será
..idido justamente poli' Ho-Cbi- Em todo' o caso, tlOaem05 essa pessoa o Se. Ho-Clri
Minh. "- pf>rsonagêm aludida afirmar qUe não exisl:e ao Minh? Será eSSé aoverno {I
por L';;on Blun, ""!oveÍ'no nem nos partid(l,� atual governo do Viet·Nam ?
Ho·eh:i·Minh fora repudia !\"al1cf7lsn discy�pancia algu -

do por muitos' qUe o acusaram ma quanto �ô desejo de te1''l'11:. Lêoh Blun parece assim

I
clfó COMunista e àf irrnar-arn nar a Iutavna Indochina .. , nroclsmá-lo. Isso abre uma
fllHar' lhe autor idade sobre Mas como terminá-Ias '! Em r-ésta de esperança (! uma
-" ;""1>' .., ... t>.;"f',S. N·� verda-' .-me bases .� Ás opiniões coin perspectiva de paz que a tu
,.�� Ho�Chi.Mính, embora e;· cidem também em tres pon dos convem: aos povos indo
.

M fspec;alidode em ROlliuQfQfifi dentá,ios IlQ(Q qualquer exame n1éal<::étivesse em cscou na sua jn tos:.' c,hinésês, qUe aguardam a .oaz I RUA BRUSQUE _ Fone 1203 _._veritude, parece ,o",,�p.s situar- - respeito lléJ� libe ..à:l.de na pm-a se entregar ao trabalho; I _ .
.

'

Sf' no ca rrrpo socialista, e u danai do Virnaman, ti Fr�l1.C3.:_ que $oft'e tamb�i'l1 I �.Xp·OSI-cãoexneriência provou ....ue man- - respeito pelos direitos das com ° pí'úlongament" das ho s lEio· '" em
tem o seu ascerrto sobre o po demais hac1o�alídade& da In- !:Hidadei'; e ao mu'-1.rlo,nOYClH''''

..Jj

vo
.

viPtname!'. E a is"'" pare· rh:m�is rtádo.r:áildaues. da ln, com o fhn das hsÜlid.arte.s de- fi LOl1dn"�' (ENS)
.•

Uma da;;
C� aiudir o Sr, Léon Bllln 116 d.och,na. 0'1;' e U111"l vasta pe'

f "an.
arf'cerá

nd.
fOC(l d", pel'.

-
. _)' . '-

;i�c'ii� ! ..

" }, h';" '.. "" ,

.

_ ...: secço{:s uR expo�nçao recent .

•-"""'':...... . i seu importanir comentaria • nlnsu a aDIlada por raças c turbacao' e d .. lnqU'etarao no '.

t b t L d,..

d'f
.

. . -

,
' men e a er a enl on res pa-

one abre caMinho ás negOCiá: povos I ·erentes.
.

pancram,I'\ internacIOnal de.�' d t .

. d'.

, _.
o'..

I d'" .,' '·d· ". ,
ra emons rar o proeresso a

ções para solucionar a qu�:>,_ ........ respeIto pE os lrcÜOS a iê a"'ltado potll'guerra .'

b 't .' f··1,
.

. '" .

·ClUlm1ca YI anICa 01 (J vi
da á técnica dos coloides e

da quim�ca de superficié.
ESTE P O SEU JORNAL

. hso faz lembrar que o pr!
-_ .. '--.'--' meiro preúdente da Associa·

PARA A ORGAN1ZACÃO DO c;ão de Quirnicos da Grã·Bre-
TRABALHO

�

'[
�anha, entidade oyganl7.ado .

PARIS· (SFO . O sr. An· r'l da t':xposicão, foi Thomas
ôré" Philip, ministrofrallces! Gt'a,�m ..

nue f?i. qüaliflcc,d�
da Economh Nacional, inau .,'

rle pai d" qOl111lCa do« colol' cosidad .. do,; sistemas que eOil

gurou na abadia de Royau � des", se bem que diversas tem particulas assímetricas.
nal consagrado ao ensino I pesquizasT'1cnt. o con�resso !nternacio' contribuicões importantes des -.---------- ---�

! dá c'corlomia' e da órganiza' �f> ramo ria ciencia lenham
! ção do trabalho etl) Franca e <;id _ devidas as pesquizàs an

II em diferentes paises estr�n
.

teriores.
.�,==----�=��"'==-.---=

I geiros. n Ent!"'e os precur�ores de

I O sr, André declarou qü� Graham ó qUe mais distin

iI desde os Pl'imévos (·studos de lYuiu foi Brown, cuja desco -

I orj:!anização cientifi,�a do tra berta domoviment., incessan'

halho, ('I camp", de aplicação te das partícula;; soloidais o

do ... pril'lr.ip!o;; da arlYanizacão bservado n ... microscopio, foi

Saídos da oficina f' da f::ibri denominado "movimento

não cessou de se estender browniano".
ASTRAL DO DIA _.--

-:::- '.�-:-.-'7:'-'--c---':-----'-'-- C"l. os pl'obh'mas da or!!aniza Tambcm se tornou famoso

J POJ' Haga SU)a�i PROeURA-SE
'. Ic.ão do trabalho se f'r.ten'd<>-ranl Wav. qu .. descobriu o

.

inter
Sábado, 27 Setembro de 1947. IMPi{ESSOR_-LITO'GRAFO l'n:'Of(I'i>,�lV"'h'\E'nt, á profiss�o cambio de atomos de certos

Lua, Venus, Urano e NfptU'
E TRANS�ORTADOR para I e ;oi) p"<)prio p .. ;.'s. minerais em condições' ade

no radiam magica astral pa- ')rot;{ressisla"c1dade do intel-ior I Em Franca depl">;s da· f(uer I
-

I ::'���:,! :';�:.de��r�:h:::';;!"� !�O��,�;��t:J�"JU� ",:. I ;:�e�a:a i�;.;:r�::�;:'de�::.,.:.� I A 18 m p.O r·t a·n·
..

··· C''Iíla d·'·0' p O' r toI módas. joias, artes, e clive,-. edaçun. do e repatrIar as materIas prI I .

-

.

.0 .

(sões. Magnifico para viagen�.,
-----.-.'.-�.---'-.--- mas, a organização da econo!'

�

.

.

111:!��:á�%:�i�:��s,P�à��:es:U' f!'n�:�;�(��Sf�D�� ulti- :;��?,� eU;:an;:e::;�:::ai;:� I Rott
..

erdam "ar,1 O comercio da
gios, Urano garante sens&c;o' I '!lOS progreiMlos alcançados nal lmpoem-se un1a orgamza"l· . fi,

I :"lais curas por eletriCidndl� I
10 equipameÍito. de radio na ção economica iJlternacional

A IJ hII !!ránd€s invenções m�canicas, 'i.vlação serão expo�·;tos na para os pa.ises da Europa O'le

I e' n''1 a'n afe.Íizés sürpresas ê r�'percu,>' grande exibiçbo
..

àei-omúittca Queiram benpfjci!!.r o auxilio! ..' .

.

Isao mundia1. '- ser realizada na Inglaterra d('" Estados Unidos. ti
..

I O Nascidas HO,ie Suavi- 'lo proximó mes Mas para que o p.sforço de. Nova Lork (SHI) . O Sl'.

I dam, que ia estudar a possi·
S

podem evitar Unia das. feições maIS ln I">''''''anização p.m todos as es I Daniel P. MacDonald, Presi· hilidilde. de aumentar os em-

I �:�!: �('��!;�:' e exercer em- h�rrissante;<; nesse camp:o se· colas possa dar seus frutos é
I d.ente ds. Camar� de Comer barques atraves do porto ho-

I . publi'co de ysponsàhili- rá a hussolá de radio de, ta - necessário, O"" ;) ensino da. CIO Estados Umdos·Alettla Iandes. de RoUerdam.
í �r�«o 'Ylanfto reduzidíssimo. isto é, economia politic'\ e dos prln

I ilha dclarou, numa entrevis O sr. MacDonald disse que

I a' c,
; 2 e mei'a por 8 pOí" 5 poÍega. ....Ípios de organização Si> di,' ia concedida ao Aerodromo ia pt.i-correr a Alemanha a

I ANfVERSA'R10S ia!'. funda muito rrulit. - con ..1uiu
.
de La Guardia, J}oucos,mil1U'!convite das autoridaes n.'lilita�

I O peso do receptor' (indu- o, _mil�ilih-O da Economia Na Il�S �ntes _ d�� t01�iar�, aviã�:� ré:!, amei'icanas ,de ocupação,
Fyederico C .. AUende tive i" indiêiic:lOl:' azimuth e CIOlÍlll. la a Alciil�nhii.; Viii. Amstd' a·fmi·de dde\'mmar aS pos

-

Transcot'i'e na dátà de ,:onl:rúle remoto) f de 22 li .. iba;dades de comercio entre

hój;:; I) aniversál'io nàf-alicio bras 00 quilos) apenas. os Estados Unidos e a Ale �

-1C' ..t;.;tlutO e ,. ....nc<>ltuado ca- �()mparad[\ COlll 30 ou 35

A L-·. I I ',manha,.

Uma alta p€.�gonaildadi:! n'orte';.mC'l"icana, liga', valh�i�6 ; sr. }'rederico Car- libr;ts de peso medio dos equl P
-

.

. I Às opo�tuni�ades para es-

clã. in�i�B:�ente a<ü c�n�ros govel'�amentai� do paí�, ..

em 'lo� Allender-, hpeN\SO F- dina- pamentos desse tipo. Essa bu:_.; ,
. l\ê comel-Clo sao excelentes,

dedal ações. qu:, fez. a Imprensa" €st:angeu-a, qualIficou!micó gerente da fiIi",,1 da fir· "ata de radio que será insta' O Vitalisador Elétrico \Vorms restaurando a energia elé. decI�u,'óu ele.

uma. cola�?raçao entre �s Estados Umdos e a Russta "co'jm" Prosdodmo & Cia. nesta lada em seus aparelhos pm' tri'ca humana, põe todos o� orgãos em perfeito funciona- I "Nesse st:ntido considero a

mo �mposslyel, e formarIa tal caso, uma ESTRANHA A- cidade e figura reoresentati- diversas comp;;tnhias aeyo ,mente - Encom. no Rio: INSTITUTO VITALISADOR Holandll como muito impor -

LIANCA" l '

.

, . na'ut,' r.as. ')".,.d.e se" elU"'.�::!L.'.!i· ! ,: lállte. Não Vê;O razão nara_ .'.
. , _.

va no.s.mPJOS SOCla15 e co . ! !-' • ;JL, ...

Levamos .. em eOl1slCleração _ dIZ o declarante _ mercléllf' hlumenauenses, on- da siml,lt:ane�Tl<l"hte em va o I \X.TORMS 11 RUA ALCINO GUANABARA � SALA qu( UIna grande pade do co·

qUe ii Rússia o trahalho executad� pelos seus operários é I dt" sos. desfruta de merecida i'ias ondas t! faixas. 606 _ 6°. á:ndat".- R.O met'êil) hão traüsite por ROl .

.

f d
..

'

,.
;

t" t' ui '
..� am'! - ._�� �._----- ����� � l("edam". cõüduiu fi \$1'. Mac

fiO
_

un 'o �xq·.erI1ame... hte €'5cravo. !:enã:o declaradamente ,
-es lma r vas O Clrc O ':'"

.

D{lV·1"ld.
I' f d P t EM ')i'i .. Paulo: Demonstrações a domicilio ��

• "

,pe o m�no3 r>el" ita�ente disfarçado". Re,corda-se que a 17<?- ;-z, or e�s� mo IV?, o

DESPROPORC_AO NOS --------------------------------- -�.�---------.--

pe::;on:hda�e ;m apréço, cujo nome por razões explicá. I distInto nat�l�<:lant", ser:\. AI-

V?l� n�o f.O..
l

..dIVu.lga.d.o.t... esteve d

..

urante alguns meses

e.m :�o, na_ aus�tCl.?sa.rl.'lta ;Ie -h� PREÇOS :0 Se do NdvalfllorqulnoVU:lta a RusSla� sendo que em alguns lugares, dada a con' 11"" da" maJ$ meoHl'Voca,s ma

I
I na u

f.usão rein�nte lógo apÓS a guerl:n, pode visitar "in loco".'! n!f�s.tarões de sim�aha. e ,Londres. (BNS) - Eslatis l 'I"'t\ t.l dr,em o terrlveI acompanhamento de algum oficial da N.K, II �m:zade dp. �eu.. mumeros bc.as que acaba� ,de ser pu' i a. JL'
, O U 'r. n a e

V.D. (hoje M.V.D.), Assim� esta personagem pode ir a �,mlP'''S e adnnradot'es .. A es- I hhcadas pelo l'vItmstel'Ío do:
inumeras fábricas, qUe começavam a funcionár e ver ali

I
sas homenagens aSSOCIamo

.

I Comel."cÍo revelam, mais um.a IN. Y I SIF' O SI" f' '1
.

tI' ", _.. . ..•.
t -

•

t. co o I' - d
'. I ew or {( ). e- onesa UglU p enamen e

as

pessJ'Ill. 3.
S sltuacoes do operárIO russo, que viVe debaixo nos praz.elrosamen .e: _m v

,v.ez,
a e eva.çao espropOl'ClO _.

d'.N y'. ,.- -' d d
.

'. f". .rd·de lel'l"ivel Pl·Cfdt•. "Pl',aticamente nessas fábricas todps tos de smceraS feJ1cltaçoes. nada entre Os preços na Grã· n�_ o ova- orqumo'l emdreu. lads sua.:> lverd
a

delra� .Inadl
a

::: ,_ .1 '. \ _ .'
'

.• ela .... t r'�.'" cicl"de, B t h . d' nlao recentelnente eva a a! es, VIO an o esse mo o o
&...0 esploes, c touos

..
por sua vez Eao e�plados. O melhm-Isl

e n . re an a compal a a com a. f' f' d d" • '. 1.".1 -

r
itm,itro as .. vezes é um perigoso àgente s�creto e qualquei" -lrineu' Walendowsky -

elevação dos preços no, mun" � ,efltl�d' ad 1m, ed, IISdcu:hr a: PrInCIPblO DRSICO (lfa� naçoes 1

d-' i". I'
.

d'
.

'. .' . eomemor'\ na dat"l em cur,o d . ue a 1 a e mun la o comu- J vres, em como 01 um ras-
elUIS€. na lngua, pó era trazt'-r as plO1'e� COl1Gequenclas

"

. . .
o, '

'�.
.

d '. d!
.

d
_ h '1

para queifi' conleteu" " Mais adiante mostra o ambiente seU natalu:IO o p'-lbmarlo <",da Tomando como base o ano I n�"mo mOSC?Vlta,_ epOlS e
..
go de emonstra�ao osb

nue' ,
'. .

.,

'd'"
, "1' . I' I dão <:1', Irlneu Walendowsky, de 1938 ficando-Ih indic� uma. larga dlscussao" re801., por parte da RUSSla aos com

... vive o ope:ral"lO OS palses lvres, apoiados por €IS e·
• ,e o -

d bl' 'd d .

•

I t tt"€i5idn-nte ern Bru"-que. 100,verifica'se que o total das ,ve�" ar a pu 1:1 a e a se- promlSSos 50 enemen e o -

gitimas. e ter.do (lutr{\�!"\m, direÍtn.s também l""qÍtimos, A· Alb"rto Tomplin _ Ho-' t
-

.'

d G
-

B t h gunite declal'acao: "Dado mados em Yalta. e Potsdam,
b· d h

.

'''1
.. - .

Impor açoes a ra- l'e an a: .

..'t
nr ii''\ c amada iberdade da democracia" russa, ta- te f"'steja seu !-Inivelosá.-io �a' que em julho deste ano teve: _.

onde fiCOU �ehDerado .quexlOindo-a da mais "cínica qUe se quer impignar, de toda.s 8-Ci talicio o sr. Alberto Tornehn., uma elevação de 8 pontos so", q�e a s.e�u�da guerra mun . toda: as n�çoes sob .0 Jug')
mentiras elabOlíadas pelos podefusos de Moscou". Liber- professor residente em Ccru· hr o m � anterÍOl' atingin- dlal Se miCIOU para defesa dá �lemao, apos serem hberta .

dtule, quer seja a mais modesta, não existe, Nenhum �pe- pá..
. . .

doe 253, :�quanto sl;as ex-por l;,berdade polonesa", a -vit<?- �as deveria reger'se .a'!tom�·\Oário soviético tem -direito a mudar de serviço pelo simples _ Srtà. R.enata Wlederk",. -:- tllçôes se elevaram 3 pontos. na pode ser. completa, pOIS tIcamente.. e por e1elç,oes. hfá.to de querer•. e se demonstràr tal desejo, somente por Det1ue h01e a data natal,c'a J
.

d 230 O'
' l?so.t�pod Ol?:nm l?·llno ,md op vyell, dado que o atual go'

•
.

b'
. L..

• .

a. .cancan O", maIor au . I
.

-
.

�uda Eorb,,· pod"rá o ter�·o despiado. Tem que trabalh7l1' da. simpatica e p-entil spnno' t·· . d" t'! ulüi'nfqns unulluo::> 'sttld ;JlSa verno polon;es acha-se com-

f
•

d h .... -, . • .

men (l nos preço:> e Impor a' 1 .'
•

•• I d
.

d Ie ehvamel1te .Oh e o gOV€l:'no ac a mais conveniente, seja rlta Renaté \VTf'ri.,. ...k�. d,l",la -

f' . d t
-. . (,' da mesnla .forma totahta 'ptetamente ornlna o pe 05

1" •
.

'.1'
'.-.

.'

coes OI lln. e lua 'eYlaS pri- '.. .

• dno luitn •., cf;,., uma m;n:l qe C"ll'VÃo na bacia do Donetz, ou filha do sr. José Wiedeke re.
"

t' .. 1 ria como o foi a Alemanha elem.entos comumstas e e-
,.., I, J"

.

k
' .

mas, qun. lV Yaln uma e eva·
• b

. R ,'. S
'""

.

nas. re'-Uiãy,;ÍS nnUSf>Uunop<: de Ba u. De Uf'!...T·a adianfa, por - 'd 11' ó' t _ . b ..
_ NaZl!lta: Dado qUe a chama aIXO da USSla oVlebca a

.

d
cao . e p n os so l'e o Ines .

, . I
I' ,

I.:-.xêínplo;.,.. ter grande quê a pará os .trahalhos rurais, em d
.

h
.'

da "eleicào democl'abca po- qua e unlca responsave p-e'
e Jun o. .·i .....:..

•
.

__�
_

geral, (j1ÜiJ;1do óS 1tH1S patrões e"tàtaiS:: ach:i\ili a'te �IA será Por (1utí�o Ja.,1{,. as exnoy'-!1'1ais 1,t-i} ao EI.'''',d6 C("�' ... lavr'ldol" na." chamad'ls' "hzen' "EXPANSÃO ECONOMICA" .

t� tações de .... di.,.,��, ma''>ufaturn I
.

tl::n��le:��:�H� �:e;���q�:: �;�:r::d�:r:a:su:: :::'::m r.o�::��lé�o�:te �ai�e::e�:!: :;;n�����::�;'=::lld:'3 t�:� \ V m-{} regime- sovitico !z"ria. o maior dos âh-qsUí--dóst Ml"ís absui:-' �.' nuncloa'r', Jl•.VU·· l,'!!a" r"•.etc... A I
- d

'. ,

., I .... n e·,.'4 {I.
_,

. tOI''- e ev.,:C;1<"
.

e
·

...'l·ecos 'o'" i .

do mesmo, que a Rúsi>;g 'adórar oficiálente �. libérdade relÍ- Ouern mai,; anuncj� é quem arÚgos manufaturados se Iimi
'

.

.

. .

. .gio8a em. seu' h�rKitorio". �nais negócios f;"-r. Faca seus tri\} ó'u8.$f'< ir.d·.,.ii:ameh�� f'{15 I Formulas para fabricai: Bltter e Boonekamp, receItas

",nlmcios e 'lublidde.rll':s na ��""_;rlos. Nit" hctlVe. vií.tual _

t
..:spedais, anu'is8.das e licen dadas pelo Departamento de

"Expansão Econômica'" re· lida.-J;,." mf'<lificaçõéF' 'O.os pr.:," Saude Publica de Curitiba. Ou aceita"sé sócio para orga

vista dI': Cm'itam, oue distl'i� ços de arl:igos ln tal;f'(}$ e nu'
'

nisar uma fahrica de Bebidas alcoolicas em geral, como

hue I'fUtiS d1'� nito ml1 éH,;mpla·
.

1-;<·... 3 ,,·,_I:i..)� ÍiHinJiifaIUl"!idüà, Cnpilé e Bonbon;s.
n'.$ POi' mês. fieIs Cr.ã-HI'�tliiÜiii, i InfnnTIiiçõê� ,!onl o �h·. Dãrcy na Ca1>5. K,õffka.

Para

''J.Jil!.i';·.".,�_i'it
PRONTA

ENTREGA

D E

MAQULNAS

"NECCHI"

COTIcessionávios Exclusivos Para o Estado de Sur,
Catarina �-;..__....

B:L U M E 1'4 A U
Rua 15 de Novembro, 992 ,; End, Telegr.: "PICCO"-

.C. P I C C O

·REBOLO ESMER n,
arca ., rlon"

ALUNDÜM --5"':':'Y E B - Tipo �'L" (FACE COMUM),

. De 6 &.16 poleglldas de diametro
:De 3/4 a 2,1/2 poiegadas de espessura

.

Gr�pa: 30, 36, i4s e ,60
CHANFRADOS EM FORMA DE PIRESt PARA

.

-- AFIAR SERRAS -
De B. 9 e íO poiegadas de diametro

De 3/8 e 5/16 polegad!ts de espes&u"a

Grana: 46..
TIPO 12, LSPECIAIS PARA AFIAR FREZAS

. _ RAMENTAS SIMILARES"'i�":,, De 4, 5 e 6 polegadas de diaméti'o
De 3/8 e 112 polegada.'! de ei-ipe:.:sura

Gl'àna: 46.

CRRSTOLON DE COR VERDE, PARA V\pIAS,
(FACE COMUM)

De 6 .e 7 polegadas de diametro
De 3/4 e 1 polegadas de espessura

RETIFICADORES "NORTON" PARA REBOLOS
C0M ROSETAS

N" 1 com I"osela de 1.1/S" de diametro
N" 2 com r03eta de 1.7/8" de díametro

IMPORTADORES E DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

PARA SANTA <:ATARINA:

COMPANHIA IMPORTADORA <lJOBRAS/L"
. .

CaÍ5ii Postal, 208- - Telegrs,: - HJOBRASIL"
/ �\ia AI�K�n�h�e Schlemm, nn 13.2

JOINVILLE
. REPRESENTANTE NESTA PRAÇA

.

K U R· T .. , L 1 S C H K E
Caixa PC\! tal n°. 150 .----

BU CH
: �;\BADO: - "Cai'naval de Estrelas" ESP;etacular show!
DOM. 2: �'-. "Aconteceu no Texas" empolgante "far·

.

west"! _" DO:vI; 4,30 e 8 hs: -. "ENTRE DOIS
,ÇORAÇÕESH Sublime t'Omance de amor, com Ann Shel"idan

Eftranha t a

Perspectivas de' Paz na lodochloa
-' EmprezQ Comere ial

R .G:rossenbacher . Si A�
IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO

Rádios � Lampadas "PHIUPS"

Rua 15 da Novembro, 857 - Telefone, 1.010

BLUMENAU SANTA CATAR}NA

rmannE •

CIItURCIÃO·I)ENTISTA

Londres
o

qUti.Jull, c Faradiay, que es·

tudou U preparação e proprie
Jade ótica dos sais de auro,
Na exposição foram expos

ta;� pcliculas de OUi:'O, sais e

�ubstancias g�latinosa& pre •

pai-adas por .Fal·aday.
Entre os mais l·ecente.s pro

gresso!! na tecnica dos colai .

de:; meréCf> mser destacados
os qUe "e devem a Tay10 so .

bre li viscc>sirlilde das emul -

s.õe,� (. de Jeffries sobre li vis-

.'

I __ '� .c__ _

----.,-

I
.

ftlençau Srs. Criadores
"FARELOMILlf (para tràto de criações em rref'ãl)

A COMPANHIA JENSEN ,Agricultura, hidustria e Co.
mércio, de Itoupava Central, atende peJo telefone 01, pa'
ra ás encomendas de "FARELOMIL", produto concen'

trado e de alto valor nutritivo, contendo todas as sub,
stancias organicas e integrais do farelo de arroz e do mi·
lho ... - Al"tif(o sempre fresc(\j, por ser fabi'icadn ;;ómen
te por ocasÍão do pedido. Tem longa conservac?ão ..

urmer' Laffront

17Ração
.Na Sociedade

Rua Momnhõo n. 2

\.

de

a

estigmatiza
M o S'C o u

.. _..J

l.a indiscritivel e horrorosa si
tuação do povo polones, uma
vez que endosou e apoiou a

imposição do aluaI rt2<gime de
Varsóvia; Considerando talu

bem que tudo que se passou
na Polonia foi a mais tremen'
farsa ao regime democráti �

Co livre, a legisla.tura do es -

tado de Nova York eleva
sua voz, e proclama solene -

nlente u1n' veemente protesto
contra a atual situação polo'
nesa, provinha do fato da
Russia continuar a assolar
�quele país, qUe foÍ o pri �

meiro a lutar por. sua liberda·
de, e será talvez à ultima a

recuperá·la". A tal pl."oc1a·
in ação foi amolamente di

vulgada, indo calar profunda
mente nos me.is dipIomáti '
cos, onde recebeu os maiores
aplausos. TambelTI a opinião
dos poloneses livres residentes
nos Estados Unidos, bem. co
mo no Canadá, deram pleno
�poio a declar!lçiio, que t�a
ilUz de I\1aneil'à clat'iI, li idéia
nu.:! caUSa nos' 'meios Democrá

tlcos., 1\ politica expaullionis -

ti:. .tê MOl'lCini,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A PoHeia
"betide"

r

I
II

I
SUCi5 ütividadê§ contra c j690 de ezer, 0_, sr"IDêlegado Re9iori�l�

Clube•..C,hQmQdos á Delegacia os infratores surpreendidos em

quérito .. O
-

porão da�nJa 15Hem silencio ....

... IIIIlI!lIIIIIb..._

prossegue
no Automóvel

Contrariando Os boatos
desacreditadores dos inte
reesados no prosseguirnen
to da jogatina desenfreada
que vinha \v-olentando Os

lares dos humildes e po
bres, qUe' diz'am, atreoida
mente, que nossas autorida
des não dariam atenção á
campanha que em boa hora
iniCIamos contra os antros
de jôgo, o sr. Delegado Re

gional decidiu bater á por
ia, ante-õntem, á noite, do
pse.udo Automóvel Clube,
a esoelu.nca da rua 15 de

novembro, surpreendendo
em flagrante e os conduzin
do á Palie a meia dúzia

,

de lrdrator.rs que, cedo, da
vam micio ás atividades per
niciosas de sua vida m'alsã.
Antem-ôntem mesTno o sr;

Delegado se dirigiu ao eele
bénimo !,oTiio da nw 15
di.? íiovembro eru:ontrGndii
G, HIj. ifli[iiiiloj lei.JtiuJ�j se

li,"",,, </iI<-; <,,'l "eu i,.teiiDr,
t::.;:tiii€aià·-rTli

-

.i(-;·�iiii!14-;� ;;; amoi�
t Gí1Lf ..,-g�;; i�, ..-iiJ,i.. di'Gute dê
["-m uViii;1 _iJ"'�-iiiõ F f.irgi!iite..

.

/�. i.'uüi"!iíHiln. -,�e 08 ijUe eB�

f(l(;ujjj jogdi'ido iLÔ jJorão)
préndendo até a respira
('cio e aferl'c'handO Suas

portas. A'quele instante, se

o sr; Delegado Regional
forças$e a porta, 'daria de
cara COm os inveterados jo
gadores, oreeamindo-ee até
que muitos teriam chili
ques e, se vendo irr�meâ'�a�
uelrneru:e perdidos, pediriam
clemência á autoridade:' "-,

.. ;

Multas foram as pesso�s
que nos orocurccrarn Lamen
tando que o sr, Delegado
Regional não tive�:Se feito
SUa visita .corn a antecedên
cia de um dia; na quarta
feira. em que gente grossa
e grã-f.na e tida como in
fensa ás leis, jogava no ca-·
mouflado Automóvel Clu
be. O decreto n. 9.215 de
30 de abril de 1946 n:ces
sita de ser respeit:do. Pa.
ra tanto basta a autorida
de chamar os responsáveis
pelo funcionamento das; cu.

'

�as de jôgo, em número '(Ie
lt·ês. duas na í'W:l:'1/i."deNu
v;;;mbi'{) e ílltla OutUl 0.1 tra
min.i1 4 de Fi'íJiirÚr(;. ao 1(4-
dii dú Hüj;;l Vitória, .. ' �i�

mêfiç»-I;;'3 t-tl! "íi.ilia. u.i iii:J
p,isiiá, ümbü_" !,)I'i'vijjiii" i.ii

ad'. s/Feia Lêi ans Contrito
vençõês Penais _Otira () pro
prietár.o e para os qUe
forem pil�ad.os jogando,
como aconteceu ante-ôntem,

para que, depois, não st«:
guem, . infantilmente, igno
ranela corno comumente o

fazem.
Ainda no número de 6 do
c6rrente m€j 'dêste jornal
denullciámc's '2

««parada"
de dois -profissionais .

.:10
R�<;l Grande do Sul que es

calidalizou nosso. pacata
cidade, levantando daqui,
no carn oist.a, em três noi. .

/'adar, mais de cem .rrul.
cruxeiroe. Os profissionais
das Dalnoas gauch.os , á n10-

da. dos� pagos, se sentavam
á mesa corn trabucos á cin
Lura oara, socialrnent:e, en

frentar c" "incautos" de
Blumenaa. E' conhecida e

comentada a história de
um transviado qUe ohr i-

·li;·'�1.!"':�

goi: a espôsa a se dirigi.r
ao Automóvel Clube para
pedir que poupassem a sí
e seus filhinhos que, em ca

sa, passavam privações pe-
los desmandos do cheie.
Também é conhecida a otz

ird, de uma senhora que,
dia e noite, vive trabalhan
do na confeição de doces,
pa,.�, não raro, seu marido
pô}' tôda a renda de sua de-

-

nodadn luta em cima de

I
'<cooean-piav" e

jogos bancados e

cados.

1
Sobram-nas·razões e paris
so não tememos as oonse

quênc.as que poderão adtur

I de nossa atitude. O fla
grante lavrado _velo sr : De

Í: legado Regional. apurará
I as responsabilidades da jo
gatina entr'c nós e conde
nará os cu' -,ados. S.S. neste
instante tem elementos pu
ra exterminar de nesso ":Jn

vivlo os j�[,:Jldores profis
sionqis. Acreditamos que
dêsse inquérito rcgo roeo a

.i·.lst Co ap: ,1'€ a cul.palida
de dos ines;::rupulosc:s e Os

condene.
Também não há mais ra

zão de o �."yédio á rua 15

de outros

não ban-

uma carta.
E é s rnolesrnetite -para e

vitar cenas tão lançtnantes
e tiio deorimentes nO' seio
da família brasileira, que

vimos dando inteiro apoio
ás autoridades na campa
r;__110 contra os jogadores do

campista, do"pi/", do

lJlARlO MATUTINO

BLUMENAU Sábado, 27 de 9-1947. NUl'4ERO, 991

"orçamento irá
'CODlO

ente ...êntem, 6 il0ih2': deu uma

flagrante.. Aberto rigoroso in-

de Novembro, rz, 533, com

esta falta angustiante de

moradias, estar praticamen
te desactivado, se presiart

do únicament:e ás reuniões
dos bariadores do decreto
n+ 9.215 e de seus conoide

ronda. S�H o:rcp,i.etia·iú a

tendendo á cc batcda" da Po
Iicia e de acêrdo com I[) sr,

Delegado Regic;-;_al poderi.a
man!fqr .� I nç[i_i�i:no contr-a

cenior se instala"'" noutro

pré.�r�:) - n.cf:e-sc7 duvida
mOs que haia!'J pira :O:'7'ietái'"io

que o admita - afim de e-
• '" ._

l!

vz[ar seu neme enuotsnao

nD;; cornersi àrco s c!esairoi>os
aoe, a estas horcn , conti-

r .or."" 1

ruxarn a se rasser em toaa a

cidade. T'odcs Eabern da» di�
fic,-,fdades qese se ..os de

paTarn quando necessita�

fnÚz.; de alagor Gtnl1 casa pa.
t/Ii übr;f;úr r11)2,saS rafHrl�a� ..

. ·'!:!�ft(.ü·Jlú i !jf?f'.f!�·;iJel e 'iTlte=

i tl.i;>r !]EjO�'a ,=- (le_"':,ü-i::".iai'!��ftn{;}
i�> :�'":.Eü.tl�:J /� ut!;){f!i�ijjif;l (:lii
lH'
f:á
é.[;iiirú a ii�Dj'ii! i:'4� l}fU_�<lj�(-;-�
"lati .. 11/falanáilo!:; ('·,ÚV/i!i.f:ciJiJE,
/'lO.,-hl:.ns d� Í')róf�si.[.�i! ,que
t'ambén1. 'não fljUereri7. traba

l'har, prcf.ssicnais que, de

passagem, par aq4J!É fica

ran'2� fcáof': êC €sforn:;a.m p2-
ra a lnan�ête:��>iif.i_) da espe ..

'��nca ,ria rJlC: -; /; dl�7. r�D:;1efi'�

b:?o. �� de t;e rsf.r:-!'f'?[ll[i.i"
!

tr�-nb.:2tn nUé :;:�!':'�,7.,�:!J::; re!::}r:.f�",,!
save.s, de pr<J]eçüv soe ,cd,
ain.da a f"i"equenf:cn?� Pelo

11'it=b'!OS) á boca l1'!.iuday Újf.JC'i:

tan1.-Se· ttG!nés !/e.l.t:y {�

Vlsía, fã:ficn:1. CÜ1'a;," tir-;;� {;'�:':r

a'e de ped-;-G ...
O Parque T€aÜ'o So"rês:,.

cip �: �:;Les dias atré:c,
.

S2

foi. Lavramos ná .. '" todo:;_

plenario com um deficít vultoso
trabalhos. da �íj de Finanças da CalDaraldecorreraDl�. os

o deputa-, presidé�cia da Comissão :de ceu a l1ecessidad", de serem de tempo. Declarou aÍnda que I
com um deficit vultoso. Foi

ocupando li Finanças da Camara, encare-
1
apressados oS trabalhos do ()-( .

das centenas de em:endas <1,- a'provada a sugestão do sr.-

"., Ilçámento, dada a exiguidade Ip:esentadas, depois.de r.ed.u-Icafé F. ilho par

..

a que se ado-

-,
:. zldos os aumentos pelo relatm' . tasse em globo o parecer do

_

ENCERROU-SE O CON -

,.-esultou ainda no acrescimo sr

..
Orlando B;a�il, afim de

f I de 244 milhúe:> de c�U:zeiros. ganhar tempQ, fazendo-se
aço suas c�:mp_ras CRESSO DE NORMAS Sendo aceitos esses';âumentos mais detido exame em tercei

o orçamento irá ao planár}o ra discus�ão.
de TECNICAS

Rio, 26 (AN)
do Horacio Lafer,

Mão

Moveis, tapetes et·c
SEM QUE TENHA, ANTES VISITADO A

ICasa de Móveis RiJssmarkLtda.

I
Rua dr. Amadeu Luz, 11

IMantem sempre um grande "stock" para o seu lar,
por PREÇOS BAIXOS E AO SEU GôSTO

-

NUNC� EXISTIU lGU�L

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E 1 R A SI
FR EIRAS,
ESPINHAS1 ETC.

o pre ier brilanico foi vitima de u a burla
OBJETOS ENViADOS AO vedficou�&e que {1 paeote cnn

INOFENSIV05 tinha uma siiu.ples bateria ÍÍ-
�-_.��� o . 'F'iida a uma canEla-tinteiro.

: ,,){j,.,. :�,; (Un:h�d) A .::hcf.: do güVél'tlO hfltauicô �\ Scôilann Yard foi chaml1-
�'C(ltl ...uJ 'l .1.1-.1 nW" iuu. hl.'j<:, fiO domingo, um pacote pelo .1 ... , ma" vei·ificou :itó (jlié to

fi Ué O pn::-í:nier Atdee fOi'a vi- corre:o, com () e_ndct"eço de tlos 0:6 ohj6tOd euviadOll :.tI)

!. !Ha di' uma buda, ou !:1téuta sua residencia oficial..". �fl!
" � ficticio. Segundo a Scot� ; Dcwning Street, num "l"O 10.
land Yard, fora remetido ao

! Aberto pelo seu secl'etar'Ol

(,()N�n'ATOO SE QUE OS
SR, ATTLEE ERAM

primeiro minish'o o'am com

pleto:lmente inofen�ivos.

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

HA UM

EMSEU FUTURO

l.avagem e Lubrificoção Especiatizada - Podo de SenJ;ça

Autorizada -f'abricw;ão de Estofamento. -:.:......

deRdihaçõo .e Ajustag.em de lUotOl'es - Retificação

Válvulas -.- Solda Elétricc. e a Oxiai'nío

CAS.A DO AMERICANO
MERCADO DE AUTOMOVEIS

s�

- JOHN L. FRESHEL .�. _ Fundador �

Rua 15 de Novembro N_ 487, --

NOS S; A

BLUMENAU

DIVISA
-".

E' S.E R VIR

Será deportado o compo.
sitor Bans Heisler

em consequencÍa das investi- Igaçõe, que "tão ,endo

,.ali-I

\J\ ���l)eJ;- \{" i-I
. ",

DIE5EJ.:J!;t,
-'"

:.IKiJ{O-'W<J ."mn. f3:vninfui(ió
7/G;-CQ'/.eJ ;aMJ.Jr�
:Jl[o-fo'UM JllahiJ.i.nw.J

(J�l(I)!!:l (JMadMM 1'<Y1a �
j í,./ I G."f

PECAS EM STOC!\

..

II f� A ç Ã O"

50 Centavos

E BU
SnhiÜ{O G.::; 8 hÔl'.iiíl

E"pêlaculaí'y Rehrmhímte e Maí>avilhoBo "!i.howl; da Pa
i<8.Ti10tiiÜ; CG;\l 32 f...Iolos do Publico. _ .

"CARr-lAVAL DE FSTRELAS"
� COlH. He�tv_ HUU,,:_t - P'wleUe Goddai"d' - Oüwthy J <H11iJU\:'VO'Otllca L;:, 't.e � AI<111 L'idd ArtUto de COl<dtwa • Birh>'

Cl:'(l� by c iutlm:'r'lI': outroM ii! iros e estreJa:<!
.

"

Um. :nr wu('c,vel carn�.val em qu". os foHões são os mais
h<nqu:st<:s "asü·os" '" "estr'-las" de Hollyvvoori!

SesanclOnal panH1,\ de l'It'te! humor! e sedurão!
Acomp; Comp1. Nacional e, r!esenho e Fox- Jornal.
Plah:a 4,00 e 3,00 - Ba'cão 3,00 e 2,00

ta

�e(IStlm s
Dois ví·,ndedort's, para a pli'açn e munic�pios vizinhos
Um rádio-técnico
Dois mecanicos para oficinn de automovei:;
Um auxiliar de chapil;ta
Unl eÍeh-icista para sofrvicos "'fi automoveis
Um au-::iIial' de nin'ura o::\ra 'Elutomoveis.

1\'utar na Caza Royal S.A. In:!. r. C(\"'''., [.. t"b 15 d_" n.i
vcmbro, 401 ��.-- Caixa !,ostal, 182 - Telefonê 1051.

Cs qt.!e
"nascO

el.ecacão moral, um Felcz:
ten.to. As H batidas'" da Po

lic a aos antros do, vicio e

da ca,ruocão constituem ou

tra vitó;i� dos homens sen�

saios e dignOS, dis..pos�os a

.. ii;;. i'::"I:l1tsigill" cosn as zncoe

�'êriCias e os vitupérios que
enxccasham a mora! de»
homens,
A_inda recentemente, (10

d-o 24, vublicamos a carta

do dr; .J.lt!tônio Vfeira da
Nóbrega, mui digno e honra

do J'igente Fisc-il. do [rnpoe

t.o de Consumo, estigmati
zando o cancro social que

perverte e avilta Os cnrrrc

teres. Em pOUCOS dia» rnors

i!WomCoel'emGS uma "erl.·
quête" Entre as peesoas ho

ne"tas rnse iá nos deram

seu aooio á cam_tt:Jari.!u:i: fiei
ra _ exti1"var da sociedade o

;m:úür ti�al que II dirn:-iU!e
c!vicú ,.: mOralHH'n/iP_
(\�-:�f;rl •.7 (1i!i:�;{h�(.lt3 {it;·�Ji.,diiil�

�:�;;:i::� :�/'��:d �J';;�:�i' {�::
�:J�aT�?1ni::,;; ri:} falt"iG::;; �l;f-: "';i;-

.

!:-;:t:-; ii..,-·, ��Zü-li- qUi! rtil.ti- j}Ói,-j'.i;jOO'iia

:-::��:.�e!::��;�!f::i�. ';:�!i��i:j��
ladora da tranquilidade vó
bl ca� O inqH{:;í(l;.tc r�,""t<"f.ó
G!1iiJZ- ôntem �telt) sr �

ne�.e$!a"
do IJegio.ncY} trará á �aila
c�) r.'?rpfJP�á�'p.;� oe:�...,., cor

;-;;,r>ç<;;"'" r',,! cidade .;u€, de-·

r,t'";!i:.i éA r"r"""1;
-- -r ,'''7 '-'r::-'2a

.1t i "'>;
�

(1"';f;' J!�ir·1íaaYelilC .\:;' .para
L�'t';� "�i:'l(:;ar '·:"IJ?anl:iÍ ou- ,le-

13;:.5-;3;. ::;e l/zecesf.:ári.:J f/;'I'"'7 Os

��ff2fJiZ'[ÚT:2Sj _(.},ç;rq·u€"- i'lÓS ü-S_

cúnl!ecernos e os sabernc s
n{v".e.vidcs" co <J)::tzes de insis ...

t ,'Ctn na

-

oráf�ca do vicio e

G'_'; co-rn:';ção. Nós e todos

�.::, :::{.:; dãc1S honestos que
�k1�c.:c-:tn:os :esta camu2.nha ..

para

SaI'vador, .26 (Meridional)
- Encerrou-se ·solenemente o

COl�gresso·· de Normas Técni
cas. A sessão' de encerramen

to foi presididà pelo sr. Jiii
me Air�s,governador il1terÍ- Washington, 25 (United) - zadas em torno da SUa obten
no. Em' nome dos engenhei O presidente Parnel Thomas ção de vias permanentes' para
1"05 baianos falou o sr. Jaime si e para sua esposa.
Abreu qUe agradeceu a ora -

I
declarou no Comité de Ativi I �

ção d: sr. Paulo Sá, da repre dades Anti-Americanas da Ca

sentação de Sã ... Paulo,· que fiara dos Representantes, qu�
falou em nome dos visitantes. provavelmente, recomendará

________________-'-_--' - .,

ao Departamento da Justiça-------�-

a deportação do cómpositor
de Hollyvvood, Hans Heisler,

entrega
4 toneladas, se;;n c<,-bina., C;r$ 54.700,00 posto Blu-

--- !n,� n.���.1

PPr..>t:V:rl03 nc;.'il pa�·tida ,1- máquina, UNDEH.
V/OO:l), pül'"táteÍs mGdeb Champion CrS 3.200,óu

�vl O F l_l_rv1AN N

ç{o-fnpUnne!rc) ti"�1T�ll"';lo-s� en-

B, _:-��.. 23"::=-.:?�_;::' ;1:'__ >�Ê.,;,_') ,}.C.&:3.i'"odos debatt!s, t_en ...

" nl :. -ende sg<t? <"2�;::_ :'�Ç.�..,;,. ::L ;'�;::'1 : ... L} r. ;:,:;:-" .. �_!u:z R_og-,::�io� d 3. U ..

flTie-:'l_ de San!-pt M.'3..r!.::-:l '":/�,::c.�-::::. [J", 1\1: .. afirlnado, a certa altu
'::',:-,_= "i<:ão -pü.:;�am de cherr:i
:.-;- -:_�:-':.:c,,�:.;;". Citou ení.i s0�uicir!.

Caí

I Ausenc. iode espirit p
co entre Q especula , :1::l::'<�::T:

AME

o .gove�no Federal está reagindo contra a ganao(:jí2a! V/ashing!on. 26 (lJnited _

Rt.o, 26 (AN). - o co_ro.lel I
casses d� carne, não por f,,:l- 1 nuncío� ta:n-�be:rl q°.:c;:! êe-- �r.ef_ei ,Fon�es ,do Departamento da

MarIo Gomes, VIce preSldE-llte· ta de bOIs, mas pela ausenCIa i tura fInancIara a regU!SlçaO'Agrlcuitura declararam Que
da Comissão Centrftl de Pre- d.e espirita publico nos esp",- I have·R·iR viveres .�':m abundan
ços, fez declarações por oca- culadores. Disse qUe no caso Ide vinte- "vacas ltieéra:;" ci,.,. D1'lX?_ a EW'opa se 05 cnn-
sião da reunião realizada, a-da carne o governo esta rea- I pal"a a venda de lc!re ii; popu l'I.H:v1"k'TE's eliminassem· os des

'�AU.._�rr__�·�-�'--S.T�-��--rr------.ll_� .5_-�t__�__�__..]5Z_7 �__�_.�_f�mando a ex��ncia dá �- �ndo con�a a gananci� A-II�çio carioca. .)=rdic�s.-

�_"�-"�lDdr:;"'1 .l';;�)
y -: "': �

� ..

,,-,. t-;a GOlS d:!'�S

cndc o anr�� ....o _::.:::::;�c. :-.'

Cu LCGnidas d � ;,

hastes da UDN:

da po1itiç�, Cril:::
d e.-::.mo!�"',: J_-":ZR;.- :::":J

c;}nstitv;�:c- � , .. , c"--

Coelho,

1050
'--J -LU "di c N ti i JL.. h. L "'1 ..

..

f.

p':-<iche _.z:;

(.�·Zz.�-:rln �jiz qU·2 L�'nnirl�,S er.:r�
- �

. .,;", fr ,
....�:lJ-;'�él no São Francis'

<-- ", ;:C/h-" �-,-, "o PSD r"'�-'l

��--:--;�-�-��":'.e- ao Cé�$O ,1��

)
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