
SALVOS.

BRASIL - EEIJo.

desmQn�os '�e truculencias
consideravelmente a

nas
,..,."

converSQ;çoe�
des de espionagem nu zona 80- 'russos exigiram que, as autori- ' sa comunista na Alemanha do
viética de ocupação da Alemu- dades ocidentais lhes entre- minada pelos soviéticos, reali
nha, com o apoio dos Estados "guem, diariamente, uma hora za desesperados esforços pa
Unidos e Inglaterra. Por outro antes que seus aviões saiam ou ra convencer, embora iuutil

cheguem a Berlim, minuciosos mente, aos berlinenses, que fH

relatórios sobre os vôos dos I incidentes de ôntem foram 1n8-
aparelhos. Também a impren- tigados por fascistas. '

'ÓRG_\O

,

Bu�nos Ajres, 10. (UP) - general Juan Domingos Peron,
::_ O presidÉmte da R�publica I assinou um projeto-lei, deter-

I minado a reforma da velha
'Constituição da Argclptina"
com 95 anos.

A reforma visa dar caráter

permanente aos ideais do"pe
ronismo ", Dentro do prazo de
seis meses, mas possivelmente

( em .novembro proximo, os ar_

gentinos elegerão seus dele
urna convenção que

revisará ti pr�sente Constitui;
ção, .segundo as novas linhas

'. propostas cujos pormenores���������

u:�o
Magna Argentina

n�o foram, porém; divulgados I claro:u, entr,e outras coisas o

até agor-a, seguínte :
. A presente Cons

r tituição data de quando a Ar_
\ gerrtina era um puís de pasto
(res e não uma nacão de 16

, milhões de habitant�s. As pro ,

: postas reformas representam
uma alteração substancial des
tinada a reorganizar e moder
nizar a nossa Magna Carta.
Na esfera politica, desejamos
reforçar a forma rapreserrta
tíva republicana de 1-':0\1P1'1"10
federal. Na esfera economica,
desejamos :tssegura)' IJ hem

_

estar e :1 prosperidade do FlOS
so povo, utravés ti t' umu.Inde.,
pendencia econornícn. Na es

fera social, procurumns 1IT11 re

gime justo em qUE' :l coopera
cão [·01"111" fi lugar da líiln e o

homem IT:'l balharlor TPceha
[ma proporção do henr.estar

'da. Carta

Santal

a qualquer i'pinrTilB qne lhe

permita continuar nn €:\'ereL '

cio da [li'21'.! flen cia, quando
terminar o seu mandato de se-

is anos, em 1952"

aeroclu
dfE!

..

I

�AOTESTO

0.8

ENVIADO AO GOVERNO
- GREGO -'

PARIS, 10 (PU)- A Fe

deração Sindical Mundial en

viou hoje novo protesto ao go_

;:�n;O;r���b���;alV�ili�:��m�� E r u p ç ã o; V u I' c a�ln I- c a I ;,�e:p;?_�:;��0:�i�V���,�'_,:���\�EVários lide.res sindic�L. gre-
,

'

. ,I11struçoes, a subvencão :t ;<('1'
gos, inclusive o secretár io

ge_1 '

_

I'�

seodn, vacuaea paga a cada aero_club. e nu Ct1.I'-ral da CGT, da Grécia de De- Ilba que e-.a ou e ... .'"
rente ano sera de mil cruzet ,mêtrios. '---

, Manila, 10 (UP) - As

;lU-'1
ros por piloto civil que tenha

-; ---- -toridades locais estão acele _ licença de ÍJ,l,.::trut?l", forne�,i(�H.
rando a evacuacão da Ilha de p e I a Diretoria de Ae

Corninguin, no Pacifieo, onde I ronáutica Civil. Para que

há dez dias um vulcão entrou i o aero_club faça jus ,�o pa

'em erupção, Ontem, um apelo I gamento . dessa subvenção é

urgente f8i enviado a todos

lneceSSário que mantenha em

os navios que se encontram pleno flln�ioname.nto a escola
nas imediações da ilha para i de forme ção de pilotos e este
auxiliar os trnb alhos de e":1-; ja cum as suas ativ'idades so

ciais normalizadas.

as instruções para

ção de subvençôes aos aero-

----�------�--------

subvenções se' destinam aos

pilotos e macanicos a serviço

são, conforme afirma aquele
titular, um auxilio :�os r'�sül -

dos com o objetivo de Ikj'mi_
til' aos mesmos aeroclubes te-

Roma, 10 (UP) )- Foi L XII, domingo. ás 18 hor:l!f (ho.!
nangnrada hoje a Convenção ra local). O 8\\1110 Pontifire fa
Na('jónaÍ de Áção Católica, Ilm:á do trono de ouro papat
tomando parte da mêfima dü_ da Basilica dé São Pedro.
zentos e cinquenta 'mil. jovens �?- •

'

ítaHalHlFl. A ConveTl;ção : Na
cional dm'ará três <lias, ,e a�

tingirá seu pout6 culminante 1com o discurso do Papa Pio

Comissão' BrasU
Estaõos Unijos·,�

, Rio', 10 (Merid.) - Foi

.ínstalada hoje, fi Comissão

Brasileira_Norte . Americana
que estudará os meim; de de_
senvolver ao máximo o::> I'e-

-

.cu ação.

Praga, 10 (UP) - O pre.,
'sidente Edoard Benes foi, se ,

Campanba ifticialla em pOl;tulal. pultado hoje, ao meio dia, no
Lisboa, 10 (UP) - O Go- para deter fi alta. dos preços

I jar�i:ri1 de sua �:esidencia de

verno ordenou ofensiva geral em Portugal. ASSIm como o verao, em Ustid, fi noventa
contra os lucros exagerados, Governo suprimiu o "rnerca- quílometros ao sul desta Ca
_____��__..� ..-�--�-- do n=gro ", adotará todas as pital.:O publico não foi admi
GOVERNO FRÁNCES PEDE medidas necessárias- para e]i_ tido nas cerimónias funebre:::
UM VOTO DE CONFIANÇA minar I) abuso dos lucros ex- finais. 'Contudo; após os atos

.

,o MINISTRO QUEILLE cessivos" - declarou o sr , funebres, centenas de pessoas

Pari�f 10 (DP) - O

prLj
Daniél Vieira Barbosa. Minis. encheram o jardim de Ustid,

meiro mi�istro H-enri Queille tro da Eco�omia Nacional) para contemplar. pela ultima
<!ompareceu á Assembléia nu.m. �omunic3do anuncian_dfl vez, a tumba. do grande ches

Nscional, solicitando um VOi.. o 1111C10 da Cam1)anha de re� colovacO. Entemeníes, a im·

to' de confir'macão ao seu ga- prel'lsão. ,prensa local continua exigin_,
binete centri�ta�.' 'O Sl! Queille�

,

advertiu que si não lhe fOflse

da:do esse voto, á França }10-
{leria snbmergir numa perigo><
su' onda de motins e de:r"rama-

,funerais 'de Ben�s
á Repressão aos. preços altos

�EALlZADOS ONTEM EM do que o Governo castigue se.,

_ USTID - veramente a todos quantos
instigaram -o povo de Praga a

realizar as demonstrações an

ti-governamen,ttais dur-ante os

funerais de Benes.

CatõJico
cursos economicos do Brnsil.
Os 'membros da referichl Co
missão 'se reuniram ii "primei.
ras hOl'fts desta tarde 110 lvTi··

nistério da Fazenda, l,;nhre':l
dii'eção do titular da p.9s1!li i11'

Corrêa e Castí'o.

na úlÚUILl
.I�B1;td08 Unidos uma dlcomeH

' "

que !.:��rú executada neste fmú

':IU;tt -f(;j, l'�'('('l�,ida dos
d,.' ��, i��jdh)� .. dl' dôllnrês,
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SEGUNDA PA�GINA

MP 55

,açQO
S. A. "A NAÇÃO"

Diretor-
-

AI1ELIJ:iO CUl�HA
R

� - \" -

t -oeuaçao e JHllTml1!'-1_I'fl{:a J:

Oficinas
Rua. São Paulo ne. 269

Telefone: J092

-�-�.__._--.-

.....--,.__----� --- ------ _--- �-- - �----.- -- .... -- -��------ __ .....e-__ --.._.�
_"___ _ �_.__.._.___

seu

DESDE 1913

f

FÁlii{ii:A, AV!NI!iA !N!JIJ�lal;l.L, ;l.S3U • lHlNGA. !l I'.S.J•• SÃO PAULO
DiI'AIt'i'AI-,eNTO OI! VU-liiAS, nUA XAV!t!a DI! rorcoo, 14 - 7.' AND•• ex. l"OSlAL 1937 .. �io PAULO

Cartuchos'CRUZEIRO Join vile

8 Um tiro difícil torna-se fácil com esta munição I

Porque os cartuchos .Cruzeiro, fabricados pela Cia.
Brasileira de Cartuchos, especialmente para o nosso

clima, sob rigoroso contrôle técnico, constituem iii.

melhor garantia de eficiência e segurança. Não se

contente com menos: ao comprar munições exija
sempre a marca CBC: - símbolo de qualidade 1

bastante pratica, panl .

Inforrnnções ECO LTD}i.. Rua 15, 997

trabalhar na (L-.l:tde de Itajaí, - Condições a combinar.

...

-

:: de trajes prontos para pron-
1= ta entrega � Major variedade - Maior perJ� feicâo I\Je1hül' qual idade:...- e lTlc;hnres

\�
'§

preços
Conta própria

L E I T f S <.'i-T /� r ,

lr< ..A d.,LJ "
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.B,
�

II E�pre.a r-L�!D,!-,.l!I_ �Ol'eir� � t!
-""' UNHA DE ON1BU� DUH'la-·a-PJ.�AIA DE L:1.l\JBO- . r:RI(:, - Pal'tid}l do BL��BtJJ. agênda €m Blumsnau ás "

7 horas da manhã e volta da PRAIA ÚH 12 horas (meio.
.... '.

-
-

. .. -

" _. • • J

lua,., .

Ao!'; Domingos e Feriad{)� da PRAIA as nartidas ;;\e-

1·&0 de tarde,
erg. 30,00 IDA E VOI,TA -- Telefone Nro. 12fl6

Alfaiataria 1

dade, H serviço de Sua

Éleg-ancia.

DE R. B O E T T G E R

A tesoura mág-ica <ln cí-

- ITOUPAVA SECA

.

na CASA: ��iyILLY �IEVgín. '

•

FaJ,endas: variàdo e completo sortimento r muitas
ainda com prt:ços :1.' e d u z i,à fi s, para LIQUIDAÇÃO!
Cortes de CASIlVIIR'AS .:legd" Cr$ 165.00, até 08 de mais
fina q_ualidade; SEDAS estampadaB' desde Cr$ 16,50;

.

Finos ·CÔRTIN.A.DOS em' modernas padronagens;
CHAPE'US RAMENZONI, Prada e' Sarkis por preços
sem" concorrêncía.. -. Todos os artigos necessártos para.
R-:\XOVAIS Piara NOIVOS ! -'

RA'DIoS I TI g 1 ez e g "Marconí'": íncomparaveis em
sonoridade e prego! ":"""" TOCA-DISCOS desde Cr$ 450,00
- Novos- DISCOS naeiohaís e estrangeiros com Peter
Kreuder, Erna Sack e de mm' lca clássica. - vICTRO
LAS - Acórdeons '�Todeschini" e italianos de 12 até

ES
Pelo presente vimos comunicar, que nesta nata, pOJ'

expoente: própria, deixaram de ser 110;"808 representantes
os senhores Prosdocimo & Cia, Ltda., sendo substítuidos
pela firma F'revtag Importadora e Exportadora.Ltda. a

-

Rua 15 de Novemoro, 1422. Tel, 115D, ex. Po::;Ü:d.':223�j _.

BLUMENAU ,
'

"

,

Clinic:.i Médiéa de Senho ras, Homens e Crianças
Diatermia _" -Oznotermía Electra-coagulação

"BLU'MENAU Itounava Sêca

.

Vaiemo-nos da oportunidade para ag.radeccr' aos bani;
amigos Prosdocimo & Cía. Ltda, DS relevantes serviços
p'�".stados.

s'rA:\D.Â.RD BRANDS OF BRASlL INC

OlA. DE T"BRRAS NDRTI<,; no PARANA'
a maior empresa colonízadora da, AmMica do Sul

QUE RESPONDE�À' Ef,,[ Q"lJALQUER E'POOA PELA j."'V rCyAO
Para 1'1)'1.38 informações dirijam ,se:

Agência Principal e Centro do Admilâstraçi'iij

PilE •

�[oi'inE: ii. começar tI",' Cl'S 3,50
Cobertores Desde Cr$ 18,00

\'

.. ,
'
...

�O dias de .preÇos malucos!,
Todo" estoque remarcado em b�neficio do povo

,
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avam
II

8ftn a ara

BATIDA POLICIAL

eS8t'ticulada pela policia argentina�. extens.a rede de
São Luiz, Rio G1', do Sul, 4 cio argentit!o uqui exilado re- A pnssugem de enorme

mas-I
Per-ígoto, Adolfo ,.' Larraburu, do. Em Itacuarare foi preso VIer, Teofilo Garcia, governa-I farinha de trig'l) achava-se

{Til' Amauri Mude iros, envia-llatou-nos ;1 vasta trama 01'· sa de 'mercadoria estava per- Pedro Asmoth e �oto Roga -I Dionísio Blanss e em San ,J�l- dor daquela região do Rotary ] nos portos ire embarques, on;

do H3pel'ia I dos
•. Díáríos 1\s- I gan iz'ad« por e lernentos da 1'0_ feitamente "lega lisada" COlu, �;,�.t.�.��.������m�:::�:��i�:.;:s�!����:;<.=:�§g�i1E!�:;:':�:i��;���'�;�ii!;��.�'?::�����i:,=��g;r 'Club' e sacio da importante de foi .apreendicÜ�> bem como

sociartos ") _- A polic i« de I lida :ll'gelltillll que traindo as referidas autoridades, ('0-:",
o. Plaza GarzÍa. E Cia. os veículos .em que-era. trana;

Peron lH':d'll dt, desft�chat' um \ �;-;. "lll'l'eglos" !lre\'iallwIlLt� h�Hi1d(J é�a:; a modesta taxa de I �iV
48

d- . ;, S·_ ,.,
�,._ ..,! ,. . I' i� dos cem portada .

.golpe d,� üiOrt" uo contrnhau, f'e itos, qunn do :-;(� 1'l't,pllnl)VilI5u cruzeiros por saco, a titu�I:� I a, OC.I'a ��
río. cl"sltt·til'itlall<!() a maior re- !)a1'<1 este f':::ll.ado, pr-en d eu os ,10' de aju da ao programa so,- �� ,

, '. '€1
de ül'l!.'�ltlÍ'l.:ada para (J tí'af{�._

.

comandautes, e.hef'es l! sub- cial do sra. Eva Peron em fa-l :;�-=-�=��-=-.o=-�"""_" ........._�==�'-' j'�O';;'i'�1:'i"�C. �l
yO (la f:tdllha de, trigo. Desta- dl(!fes oficiais, lia muioriu de v,or dos trabalhadores argcn"I :":';'.ê,.,�:,.�.�,.:",:; .' �; ,

.

...,.•.•

'_"".'.,
cada jwr,,,;oll;didade do córner- dc:::;ta<:alfWll!();j da costa, tinos. pa:'t: �essa "receita': i Máxql'as sobre a vida·

'

.

______0 ->-�------- _. - -.------,---, extruordínáríu destinada a l
.

propaganda de cri.llç.ão do tu-. A vida é un* longa lição de nurnanidade. (J.lVI, Barrie )
tu-o Estado de Missiones, ho-] O que será ��\ vida, senão uma fuga continuada do que se

.i(, simples terrítõrío.
.

obteve IPara o qU'" se deseja ter?

_

Dando li gulpe mais profun, i
ti

Qnunt({ mais bela é' a exis�encia daquele que terá vi�'idü
do em todas as Ol'g'aniza�'{,e�i »egundo ti Senhorlc que morrera, como ü lavrador do Fabulista,

eID de· !t':,í'Ít'ante:,; de fadnha,' in. ('OH1 as m�os J�aHhnftbS d� seu;'! _filh�;3. (Francis Ja�mes)
r'arn nessa ocasião pres

- � de', Imaginar e vtvel', e VIver e rmagmar. (Charles Morgan), .

I'tO" -ad ' I snt J[
U;;!1

Cuda dia é. llma vida separada, (Seneca) .

'.

aca os e emen OS C o COn1(;1'- D Ed d
e

• < ' ,

..

:
l. varias

e i mun o<)�ys:
' A VIda e uma anedota sem graça que

CIO (.1 v. ..� cidades da repetimos todos os' dias".
-

Foi descoberto o autor de
-

Nascimento, em cornpunb ia de f'
U

ront.eira. Assim, em Aposto-] A felicidade 4 como a chuva - vem. mas l)USS"" como '-11(10'diversos roubos em Blumenau. praças do destacamento loca-l I
..« � "

os forum recolhid os ao Xtl-: passa nesta vida. t .

.

'frata-�e do individuo Adolfo e vitimas dos roubos, ruma-

dA"
,

P,ereira"que fugiu recentemen· r-arn para a caua de uma amá- res. lexandre Warenich, ANIVERS�;..,.rirOS
I
sr. Edmundo 'I'orrr-ns, dedica- �

tê da cadein de Inda.ie l, onde sia de Adolfo Pereira, sito á �ran�lsco 13 LlaI'�osaS' tAtngEelo Gentil elos SOfn:tl)fi
.

do funcionário da .nossa con- I

oza a e vogerro co e.;_,m Anivcl'snria-se,irw;;I;:i (hlt!!,. t� freira'"A No'tI' C' I' fi". A() .,;\.)\,u·I·'1 "I'�e (',ucmliravâ CUf:ilprtÍn,dô l.H�._ 1-U8 Minas G�raís) onde esp'e- C n
.

d 1 S" '\ - u cc

o cepClOn . e a lerra fo� sr, Gentil dos SU}ltc'S.· figl1l'a �� 'distinto pac ,os !lOS"OS para-
Hii, rilVam deter o ladrã(-) e en"Dil_lt" i' rt

. b t tI' b
.

...
- <Im pres(J::; os '0 'es e concel_ i as a11 e re aClO�lada em HO,:'- ens.

.

.

h<iir " iwúdllLú dos rouhos. tnados cOlnex'ciantes Ai'tUl'O SÜ�li(,ins SOCIaIS.; 7""""'�-�-'-�����-"----:_-�-�--------'-'----'---'
O pêl'igó5Ü iüeliàllte, :;cg!.lÍl, vValter M'lÍll{!;!'

di): ínCótnilL<;ão presta·da por
n T.s:, P -f C.') �\J- .:\ 'T-' :mJ -J N',T ri

Transcorre, hoj�. (J [tJli\-él'::;:�-
Uh! í:Iiémbr'o da Policia IOCál cG '

-
_..

(.

J
t'jo natalicio do sr, Wa:tEi" lVIL:!-

rêsponsável, pelo menos, por ler, operoso gere:lte. 'ia Fábri-

três assaltos ultimamente ve- lIt �I"
�

- ca de Papelão, eDi TimIJá, e fi-

rifi:�O:O:;:::i:i::�:r>, no 14. I ,.1-\
.

AO I
!

�i�í�i:�q�:�� b��:��:�t,: ����:

O r'alm'e
ti

.

sE'" C 11-
,.

am � h:e�;:'°te�7a �:�b:d�de:::a P;� I RI"mena", 11 de Setemb", de 194" ANO V . A :��d�eR�'�;(�irl':;�,;nal" .:' Ira .. • a ere a c puo a para
dos SiDdjcato� f{���;�����;�,,��g;;��:lcoRstrução de um monumento ao Coronel

co�D;��·;i� BBatl'iz Vieil'n,IP,e,dro Cristiano Feder_en
('f' Di hOi' ";(Jeie·çiade J ,in, :1-
lense, contrae nupc:ia:,; 110j (' o

f!ontraventores

P�rilo50J Ladrão pro«;ut<lado
Blumeoall

RESPONSÁVEIS POR D IVf:RSOS ASSALTOS'

l1úõ-ja de fjl/i?, éslelin/'ú. semp
telln(}praer em fIlSfHú;- ds !?it/?!?cs

(il/!l§úS (} sé'fredo tia (lf'r/ef/ú soÓ/e
mesa, 6'lflt/f!O- st/llp/es es('o-I!ter
[{fIl Mire os diz saéores de/ir/o·
5(15 dos .9Z1dii1s_l/(ea'et'ros:

,15 mil cruzeiros em joias; i

gualmente) t,-;ria "visita,do" a

casa. do sr. Alois de Zutte!"
de onde desapareceram cerca

de 3 mil cruz,-;il'os, também em �ongresso Britânicos'

Anuncmm ,nesta

'Está'sendo acólh'id�t com- :ilm-I naSceu e qué muHo lhe deve ria te aprovada a adesão �lo Pnl'·
patia e entu:ôiasmo' a iniciat:- illve,iavel prosperidade que ho-; meiras Esporte -Clube à inicia"
va do Rotnry -Clube de Bluni.c- .ie' d:esfruta. . ; tiva para ereçãO de um mmllt

nau; de ::=rgir. um mOllumentn
.

'.Uin- 'exemplo 2xpressivo de I mento ao gl�andc e benemérirlj
ao grande' (' saudoso cel. Pe'dro '. éomo está serltlo recebida �1l 'plumenauense 'Coronel' Pêdl-'O
CristianO Federsen, corÍ}· o �- campànha. rotariana, temilS 110! Cristiano Federsen,
poi? ?as populações do Vale do oficio endereçado ãquc]ü ir:;:;L-! tos c tão rcleúntes "ct'\'iç:),\
IÜljal.

. tüição pelo Palmeiras ES[Jurtc! prestou it nossa terra.. ' .•
Nem poderia 'ser de' outra Clube, a seguir Ú�fH�odu7.idll: f Assim, fiCou resolvido l'l'O�

forma� uma vez que ?e trata', - "Blumenau, ',1 de Sl::1.em-11 m()ver, o hlll1l:i�'I:l� .E:'if'o,t·�e .

d� hor�1en�ge�n; das m�\ls �1ert;" I'
bro .de 1948. .

.

. Clnbe, Lima partI,ÜU;.:'de fute�)d[ ,

Gld�s a mBmonu dll cléladao (.'- .

.

.

. . 'I com um dQs duhes. ,(la Llgtl
xemplar que passou a figür:J f' I 81's. hoÚlria�os: .

. I Blumenanensé ' de., De:$portos
entre os maiores vulto:; da hi::;- Por proposta do S1', l'r('�i I em époea que a 'competente co-
tória blumenauense pelo umo!' t (lente, em ]'eltnlao l'ealisml:.t I missão pl'omotOl'H determina-
I' dei:lieaç!'to fi. gleba em tine ontem, di� 3, idi ullanimern.:'n i l'á, tuja i'end,l liquida .tú:;í

,>

'IF '" '"

.

I de.stina (la á l'{iatizat;fw \leõxe
.�---------

Inobl'c empl'eendimento.

j --Ficou tarnbém l'e:sólvictú que
a eseülha dó' elube disputàmc
ficasse ú cr'itél'io <los promotr,
res da patl'iótká idéia.
'fntkwc!o-se de lima 1:'ea1is:l'

cão 1101' todo:.; os motivos 'inere-

I �edora de acatamult() e aplau-
sos de Lodos ',IS blumemluense8

I e bons brasileiros, nossa agTe

I miação S(·lllt'-Sl·. pl'azeiroKtl em
II coopemr lia:; ltOl:lt'llagf'fU (i�e
:>enlO pn.-;tada,_; jl{tllt'lt.' que 101

I um dos maiore" ro�·jadOi'<".i$ fi!\.

: g'l'andeza' e l)}'ospendade de'1ta

j telTa. '.

I·
Saudaçõe:õ DCSIJottiv'[ls.
,Renftto

.

Benito, lo, 8ecretá�
rio,". .

.

, Segundo as mesmas decla_
Termjnou O ianpol'tante conclave.

R�solução derrotada
GREVE DOS CICLISTAS:i:ações, o audacioso ladrão

li'oubou 8 mil c.\'"uzeÍros e'm cor
_. -

1,

•. d
.

d Alf'
'

Londres, 10 (DP) Du- a resolucão externando preo_
LCS .� c<lsemIl'a a a'lata-

-

I
'

-0I' - J'l It 54 r:mte a ;:;c3são ele hoje elo Con-I cupação pelo fato de não ter
! iI ,sper, enl oupava eca.

- ,

U d' J'" f d I °Tesso dOl� Sindicatos Britani- o governo trabalhista concol'-
. rn o,; re oglos urta os '"

_. •

.. 1 dado com o-sistema equitati-
na ca·sa do sr. AloIs de Zutter,

I
CDS LeveI' declarou tIue a' . . ,.

7'" d' .: _ . \'0,. de apelo dos funclOnanos

"c_n Ido por .Adolfo PereIra Gra_Bretanha era a lll1lC:! das civis ameaçados de demissão
a um conheCido" de sua ge_ ,g-r:1ndes 11ações que se reCll_

1
por suspeita de serem simpati-

-,'t' -

�
•

d 't
'

P
�·a\"a reconhecer o Estado ele

1<1 o,.a servIU, e pIS [I a 0- santes do comunismo. A 1'€30_

lícia) �ue depois de deligen- I'3r:té1., O referido ,CO li f!: re,sso. lução alega que a esses ho.

gencias bein suc,'!didas) pre_)lJue
vmha 'ie l'eljllllUlo ha lI-

mens foi negado o direito ele

pIWfi_!le para colhc.r em suas na semana, termillOll hoj<!. representação por flCUH fllll_
refies (5 u-atUilÔ.

.

Dunm(t: llma das l'(�[Jld{ies cionáeios sindic'ais de compa-

Aãilhn é que r1:l noite de ôn- Ü CÜilgl'êSSU del'l'(JtOll 1101" recerem penllrte o Comité

i�mi o i',,\-",d.if,::t({(i!' AlIlôlIiü iJOí' 3.8(,0 vMos cOllil'{t ;L,I(;71 Consnítivo do C;'{)ve!'llÜ,

ITALIANOS

ROMA, 3 (DP) OS ciclis-
tas profissionais italianos a

meaçan: :,uspellder todjlS a'�

suas atiVldades, '3m consequ€n
cia da suspensão 1)01' dois. me
ses, impostos. aos' seu "colegas
Bartali e Coppi, I'e.mltante de
sua atLHICii.o no ('am li'onatn
mundial ;1c ciclismo.

"
.

.�
,

'----

_ ...�..... - - .. _� ... _ ,--�-,,_,,_ •• _� •• �� o__� �_.

-·V�CA. �l;:U ANl1N'Nov'o a�' V·I�a"'o, a J-a' tft.--_��Ak���1l
�.IO �,]���'���_�!_ÁR�O I

. __

.

. -_______
'

" ,� 960 kms� t
A filha de CbUfPhil1 illlm

pOr' hor'a. -Em Slo�;t�I�I�lgl�tm., �!
II I & I 1(- l' v (I-'N" I' I munieili;llic!ade inaugll"()ll l',n1

" )l'!( ll·;·;, ..' ··L;:, _. \1'," 1- " ,

O'OVO tJ·'nle. I Se'lIdU "ido (, pl'illll'il'l' "O f'inl zou_se no dia 24 de agosto. a (1ervÍço de a:�si,>.;ü�neia h(�Rpit::l-
. )

d" Rio", ('\."11 l-:ilJi ]a'I'iT",ira I: pl'imeil'�l demonstmcão com D
lar ambulante para 0>\ :.Hi.OOO

Q I lllais mOcl('l'110 doi.; a�riõl';; :. i:l- openujo's da região. Estes vci-
",a .iU. ,

.

I
LO\l1dres $) (BNS) _ Sara

.

to-propulsão br1tanicos,' q'Llt',_ cu os percorrem as diversas fa-

C} h'I
I segundo se al1UnCÜl, é /) Jr!nior bricus, atendendn ao", que pl'l'-

,lUte 1 I, flha de '\Vinstoll ' .. ".' ,,'
'

1L:-.I L (,. I I st'.l l (I!{ \: .\1 caça naval do mundo. CIsam ( e seus s(·l'vi4,'o:i. (ENS)Chll1'chill a c'Jnhecida atriz,. T d--- --.-.-- •• --�- •• --"- - "0 rata_se. e um aparelhu
YOlltou a trabalhar para o ci_ mais rápido ql1e todo', c" ou-

:��'��;'��i���;,:'};�;c:7'�i��: fiC lisação c o II�
pole Street. Sara desempenha I t R·Um lwp_eI de destaque na nova ra a US�I!lJi"fJd uçao da Wessez .. A II O-I �l U
ver the Town", til':lcla ele um

romanCe de R.F.Delferfield. !
A "eu lado trabalha Normatl I dentes da", Nações Unidas,

"Vool.a�ld, milito elogiado pe_1 sr. F.oreyth. a.c�lsoU, hoje, _

a

la cntIca pelo cle;-;empenho dI) RU<3S1a de utlluiar as N:lçoes
lHtpel Horacio no "Hamlet" Unidas
de LOUl'ence Oliver. .,

AlIO,
Ver thc Tow" é o segund:) fil_
me dirigido POt· Del'ek T\\"ist,

(CONCLUSAO DA I.a PA'G)

S-t-lua c a:o
J

O. Brasil voltará· a exportar. café para a Argentiua
Rw, 10 (Mend.) - O sr.

I' do Centro de Comercio do Cá,

\
prego de grandes caiJltais, se que conseguiu revigorar o

Pedro VivacqU:I, secretário fé, falando ii imprensa sobre sentiram bastante prejudica- convenio primitivo, até 30 de
._._._--"- o·· ••_ ! o embarque dês8e produto pa_ das, chegando mesmQ a haver setembro proxirrio. Alem disL

1'a a Argentina, declarou que paníco. Mas; posteriormente, so, os doi!> governo:; já estão
V E N ,D E - SE .. Ú convenio argentino-brasilei- tudo se normalizou, restabele- cogitando de novo

'

acordo,
Um tCl'l'eno na lwaia de Cam 1'0, que fixarit llormat; para o cendo-i3€ as exportações, isso tendo ,nomeado as respectiv�lS

bor.iu. Tratar com Milto!l AI- / coine'rcio do café entre os. do- em virtude da missão Vieira comissões - especiais que tra-
Foi mantido em· seoTedo o melda. 110' bar Polá Norte - t·. ',. . .

.

"

I
-

d �lh /ItoupavR Seca' .

lf; p:Il:,es, expIrou no dIa 7 de Machado, em' Buenos Aires, tnrão do àssunto.-
1 alO c e acao o ap:1re o sa- ' .'

bendo_se porém, que é e;cep-. ---------- n)aio. A partir dessa data, !ls

_-_::"'_'IIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIAlIlIlUIlI1lITIIIIOIII11IIIIIIIRIIIIIlA"lllpIlIIlJllD'lliIOlllllllllll,lIIll1lfllllllm�;-==_''''''''::_cinna]. () novo caça, que ain,
. ,opúações se tOl't1ar!lm difi_

, ==
da não recebeu um nome cle_ lu'.,g..a •.se·· ceis, em ,:irtucle da falta de

finitivo, é qualificado com
_.

_ um acordo na base da moeua
"H::l\vker n1'. 746". .

de cur;;o intenltlCional, que é V'a ....... DO...
•

� 1':m Lí'm"" .. in'� En' ....e
=

O )lublico poderá vê-lo pe- Grande Rala corú duas vitrl- . .

�
J. fJo;: ..� l ..na!:i";;; vU .. 1 (ii", :: H

"'ª

IH primeira vez na Exposição ne;:;. Informações ii rlla 15 de o dolJ8.l', Não havia, assim,uma ...

e Demonstração Anual da So- Novembl'o nr.o <1 l' _ Sobl'l1do. base })ara operar dentrú d;)!'\ Blumenau ... florianópolis ª
ciety of British Aircraft Cons-l . • meios de pngamento que a I E �

tructors (Sociedade Britanica!
-. ---->, .... -,.-.--�

AI-Q'entl"l" l)Oc]e'·I·.··.' oferecer. :: ;::

ele Aviõe)s que se realisará II "j1 NACÃO" ' - .� < •

� tlmnicilio ã Domicilio
o

J'
:'. i Desse medo, certas torreÚl-

em Farnborcoug'h em setem_' O Jor" li. oe mala,- ,'l�culiiçãl) =

bro. no Val� d€\ 'talai (�ões Ul'goentinn-..;, ondp 11:1 PlH_
�

=

�

tros que se encontram em SCl'·

viço na RAF. €j mI dem011stnL
ção 1 alcancoll ,I velocidade dl'
!Jf)() Km. p�)l' hora. Normal,zada

como meio de

Pl'OP:I-!g;mda de"bnada a prOVOC:ll'

movimentos subversivos entre I

os povos coloniais.

OutraR características sali
entadas foram a' velocidad;
de ascellção e a facilidade de
manóbra, Equipado com um

motor -Nene-Royce, o aVIa0

tem o recebimento de ar e es

capamento de gazes divididos
á direita e a esquerda, em du
asmetades, montadas no inte
rior da asa, sistem:1 que permi
te. se dispor de maÍor espaço
nas fuselagem.

Rt1:t 1 � dt' N <l\'. 3t in

Fone: 1 �15S
T, 11:1 1.; (k :'-J {I\', tí22

uH OS f lltMilJS

lIftCcnfS ,fjO
,

êíl!JffO CMiri iillO.
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