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DAS. A PiHTErfuRA úES�
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Importante reuaião .:rd Ls)odresordena expedidas pelo lideI" I Iic ia is contra os a.ntl-corrsurris- de Ser lin'l, que se vet·ificarU'ri't. {;!o lVlaior, "!�ü'c Çl-é: i r'/icntgocomurtlsta:, a!,2�ão Walte'i" U1_! tas do setor soviétÍco. Fontes ôntem_
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altos dlr.lgente$ br itanicoe, pa-Focar II oposrçao e as r-e -o r-a
_. _,mentou as apreensões. das -

ra discutir questoes aa· defe- da rvlarinha, Alm. Frai:ú�l', e
nações �ide�tíils de que ve-! das a.tividad:es de t.rope.s S�Vi-1 sa nacional. Corrrpas-eoer-am á· <:> ,�ice-pL"e;;idente do .Esl."Uonhu terror ista ,de atentados po I éticas. ao longo da fronteira Chancelaria o Chefe do Esta I !','h.ior eL, A-':-,nm,nü:ca.

soviéticas fronteira
as ocideotilespotcDJ!iaf

Berlim" e lirl.:!Y'es dos partidos
democráticos ,do pais, os (tUlt
is classifica de"agitadol"es
.1nti.·soviético$ profissiona.is",

Eerlim:, 17 (UP) - As

MAURíCIO

UDADE

COMUNICA{,>.JES COHTA-

de Ber-li

Rio, ] 7 (M�dd,) -. Se
gundo noticia riplhida em fon
te digna de toou crédito, ô
governo federal estaria dis,-
posto a tratar junto da Mis" RelDessa de vtveees Dsão Abbínk de novo e vultoso 't"" !Lo

empréstimo a;p.l�ricano para � RHODES, 17 (UP) - Quin-I da Lua de Mel" ,,-- Rhodes -, nlivíar o .�qfrjrn'-'Illu d,,;.; mi-
o Brasil, a ser uplicadQ no in-j ze nações estâo mandando, a- no Dedoc.anes.o, n'ic�dando ofer Ilha res (' ln ilh:'.i't.:_; tii' :'<Ú:;"; i�lc( �IS
cremento das fontes de pro-

.

. tas em dmhelro e vrveres para! que passam ]i,J11L'. 11:1 E-;dC-,"Llll:-L

�����ÃQ DO GOVERNX [E�:��;���;�;:�l���::�:a.�:: ·EI. ellll'ç�o nos··
-

Estados�1JnidõsbOR MANGABEIRA - I do mediador cb ONU, conde U
- .Salvador, Ú' '(Merid.) - O I Bernadottt', para auxilio mun- T ruman inicia sua campanha eleitoraiGovernador Qtávio Manga , dial a cerca de 330 mil refug ia-beira excursiQnlfrá em outu- dos e séte mil judeus na Terra Washington, 17 (UP� -.-. ! signif'ic a <, e:·�mJ.'nnha at.uaLbro próximo 'a,' zona do nor- O presidente Truman micia- O trem €r-;peci�d do p residen-Santa,
deste baiano, visitando díver- rá hoje uma politica através te deverá partir daqui hoje
SQS municípios e innugurando Telegramas de várias partes, de 19 estados, confiante de pela m�:nhã, p�1ra o oeste, l�a-'a felra rde ovinos e caprinos e do mundo tem chegado aos es-

que ven�erá aos eleições de

no-\ :'n
a prlJ'1ê:C\ i:!:;�� de :,UH "Ia

feira de produtos agrícolas critórios do mediador na "Llha
vembro informando o que gem de �.aOO milhas.
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!erasses
bléias Ll"'"
Duas ou 'três secções do Parti-

dieadas, qUl1H

lo!!'Xoção des;
é\sas desta=

vagas
Assemlbéía guuchu, onde o'

PSD já se encontra em sitlla-jçãu delicada. Na Bahia te

ria sua posição fortalecida.' \.Mai de 'um modo geral, O·
I 1 ',' .1

oovamente, àrabes e \

Judeus
. AMlYIAN, 17 (DP) - Em ram fazer para evitar os eho
todas as frentes de Jerusalém, I ques. Entretanto, as informa

irrompeu, esta noite, a luta sob ções da Cidadé Santa indicam
os olhos dos observadores das que ainda não se tl-ata ele uma

.

d rNações Unid8s, que nada pude- ação orgamza a.

--------------------�--

Eoquele sobre 29 de outubro
Poderá definir os rUDlos
da 5uc�ssão presidenciall

Rio, 17 (1\1erid. ) �. Na macia de posição para a futura
<:mquete que vem fazendo o campanha da sucessão presi-
"O Jornal" sobre as come dencial.
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Rio de
BORe.·H INSTALARÁ EMIS SORAS PE RADIO '- Dí'VE RGENCIA NA VDN DO
CEARA' _ PARECER SOBR E O DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO DECI-

SÃO REFORMADA I] desc,Ulç'ü .-;emanal rcnllmera
do.
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que :"e miOlla.l, o PSD 11ao

\ buna] Euvenor Eleitoral ro_
concorda com a candidfitura! forhlO11 11 -t1eciRão' do Tribunal
do senador Severiano Nunei" I Regional Elehoral de Pernam
para Governador do Amazo -: buco, pro\"endo l'eClll'SO:'! do

. \
-ç""D J 1 • -

nas, f,dando-se e.:::tar em COgl-j ,,';-:' f'l) )1'(' ree,81r;.Des.
tações o non;e do sr. A.i-:aro I ..----.------- ----_.---

Maia, como formula �onclha- ,

dora.
Rio,17 (Merid.) _ Ao que
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SEGUNDA PA'GINA

�U�AV!Hl e �S'f�TICAS.
Lt .... t!ó e ";'&l�T.liS ..
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�HHr.!H li f'�i';!' e NÃO
Ç>�f�1i IU.lJA.M e HIGll!.NiO.s
"1!/'(TEkl�II)ÂS • .!ó
I1"liO'lp.. IH tN�irO$

,

. tríRHH Da BRASiL CiMENTO AMIANTO S.A...

w SÃO PAULO {-t-

Vitor Probst &. 'Cio..
BlUMENAU W� Rua 15 de Novembro, 519

Estado Stõ. Catarina

E agora? O radio
A' t�uEl\I PODE:;,'vIOS CONFIAR

��ArrURALl\íENTE SO' A'

TECIDOS EM

GER,\L E

oper-o a

penicilina
UY�>JDRES. 17 I BNS) - E::- Foi com essa substancia que

:,€ realizaram as experíenciaa
em germes .. A. operação foi de
licada .. €in virtude de .=jt1e ove ..

80 da rna.eria radio-ativa '-;r8.
<;b(],'P,. C:!D �i,"'ln!.r..:l hf; Estranhe . �
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te:; maravilhosas 1'1'01 :·�(":'a'::"_<; i8.'30 tinha de ser díatribudo tu

ruindo 'i ?.j'lip fit:: •

'.A.IYi�n·.;.:3 111:1- ;_u, "4,1.1Jil:�gl'd'''_i dl"O�l"� I.� _t:J.!11,_- l rua grande ,'-t�ri.:. de 1,.-p':'jl-,2'1.
tó icos", ea. I O J cientistas qUC1'2m saber

lJ1!'l;; cxpressh [I" reporta- Impregnando [i. droga de u-' ('0[110 funciona 1, penicilina, o

'S'02h3 a.pl'dl"I)Ül a ediçao de AI. na sub tanch (-P� contem "111 I 111"io . g'<'rmeciàa do mundo
.: �,,�di����::'�\_�::l:�J ��lh:. ;'�n� I s:'�,/ - ::I�er�lda� d2�u�ltoriz� �

-

·or:.1ÍC<t,<, o dr. Lestcr Srnit:l,. ram a teoria de que :1 penicilí
'0;:: '·G!;::x:.� Rcscarch Lah Jn- 1 na .. suf-rca '

suas vitimas fe -

L�:':':" • f (_;� ll�:1_l (,':')[.2cic .le _::r')-I...:ha:nd0 0,,:; poros através dos

s'a (l ...�C !
.r-·; .. :�LZ il't alr hÇG ..�S. quais obtemo alimento.
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poises
"
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meio dia. ln ..;ril'am H 1 alavrr
Jr'� 1 I: (" '( rita. d��n c ')rtc- em . )l

1 rátos, tratados comerciais. os-

1:(: .:u1:.H:üe.'. lJ:l ncarías, i11IJ\'imeu-1
,) d{· dinheiro, comercio .:> lu

el

'<1\5.0 de':'.oe3 bens, não é mai

agura ocasião em que devemos
voltar a preconizar a restitui-

ção das propriedades, das ·::m-

,'I.

Grande Bala com duas vitri
nes. Infnrmaçõos Ú rua ]5 (h�
Novcrnbro nr.o 41 - Sobrado.

)
r."'J··�'··"'+ll' 'I�l' todas '1':; vias I...... �\ .1_-1"'-'''''' ., t,\.�- '- u ,,�.. q""

•

1 ".00""" imprensa I' livrurln e ",.;11'0 de S.M .
.!. L� \,._.. • .. '- ... I _ � _ c ....... _ I

unto. re!a'i, ')� fi. cultura e a realizou recentemente
"

posição de algl.unas
os :-V18UDm; EUJl;; -

�ão espir.itos simputicos, so

·i.a\'t':�. qt'." d('·,f"lít�ll'l kais

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

UU:r�.A' arA
Organização e u'ausfor
maç:ão de sociedades co

morcíaís
IU:..í'_-':..DF1\.!.i'·alA DE
NuZES

IQtni 1'0 x icu 1'<..1::\ de açucar.

duas :.tAhel't; d2 chocolate ,'-

"
mnrrro. dU:l� xicaras de leite.

uma xícara (J'_' crerne de lerte-

I ria. i'rIi .turam-se todo" os irrrre
dientcs p levam-se 'lU :og} pu
ra cozinhar, tendo-se (1 cuida ti

:!t� não rr.exer TtH'ito� QHfiil..!f i
('Sti"'Cf no ponto ;!<' L)1m'l,' 11-'

ma (;<)lh(,1" d<: rn:'i.1) t€ign € ',Jui.e,-

�.,.,I'
ESPECIAIS

Esc]'.: Rua 15 de Nov. 505
Res.: Rua Flor. Peixoto.43

Caixa Pod,ll
:l77

DURApiT.F: RI) DIAS
A 'rITlJLO DE

,

PROPAG)I.:\]'DA
_ Oi'-

,INão per:ca p."tn !]}'aude
OPORTGNIDADE

Paça huje {{ nl(1 1'/''';((1
SEM C01HPn01\'WSSO ú

tRua 15 de Nü\ embro. :5::-m - .

� F1UH�Ot'\ do Edifíeio l 'A P I'1'A1,

1��t .. -r-üI rt�t*N'!if;lS'����"QD':

--"--T�:I..:.�",-·-�-"-fj-"" �Je-'- ..;r. �._=-=�===
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adas os ser-

.

'Saciado, 1� de Seteml:iro de 948

Desce'otr

Carteira. de Importação e Ex
,

'.

portação do 'Banco' do Brasil.

'

... , , ,Um porta-voz do D-epartamento de Estado acaba:1e
anunciar que se chegou, no Kremlin, a um uníco entendimento:
o de guardar estríto silencio a respeito das negociações que ali

�
�

®ll Ü�Ü dií Ift;tll§ii da iwpol:iaçlõ
trutar uma SÍLUáÇ?lO melhor" , A.creditamos que quaíque, pes

I �oa mesmo de medianos conhe

PROSSEGUIRA' O REGIME cimentos reconhecerá a rieces

DE LICENÇA PREVIA sídade de continuação do refe

Interrogado acerca das pos- rido regime; pois trata-se da

síhilidades de ser abolido ore-I unica forma de se estabelecer

gime de licença previa, o sr, um equilihrio rompido com ° a

Carlos Eduardo e Azevedo res- pós guerra. E' uma medida, de

ções já em execução, o comer- pondeu: "Diante da situação de defesa nacional. E creio que só

cio, a lavoura e a ínrlustria po- escassez de cambiais e outros mesmo com a volta ao equilí
dem, de hoje r,lra o futuro, -Ies- fatores de ordem economica, brio economico é que haverá

não há possibilidades de ser probabilidades de se cogitar da
�l';)oILlo o regime de lic-ença pre- abolição da lei de licença pre

via, no pais, pOI" algum tempo. via.

'il� agêli�i�� dor DilÜCÔ dó Bt'.�U.1 pÚldgm de�jdir por ·1_ d� ��!:'t�t;��ao
•...

São �aulo, ,17 (Meridi?riaI)
'. prejuízo para. as r:las.st� P�u-; s�jo d-: reconhec�r que as

111'0-/
"" que diz. respejto� ;l ,'lSSUl!CJ';

� Regressou a esta capital o dutoras: Agora.ias agencias do J videncias determinadas ante - ligados a Importação e .":X1)01"
sr, Carlos Eduardo de Azeve- Banco do Brasil, nos Estados, 1 rãormenta pela direção daquele tação, cujos serviços vêm sendo

.. do; representante da industriá podem: decidir da coneessão' banco na capital federal e em feitos corri a possível presteza:
nacional junto á Comissão Con- ou não da licença, sem ordena í São Paulo representaram um' não obstante tratar·se de um

sultíva de Intereambío de Co.; do Rio de Janeiro.iAlíâs, por '';')-1 grande esforço, no sentido de:� setor complexo pela sua propr-ia
mercío com 'o Exterior, que nos nhecímento proprio, teve o e11:- . melhor servir os ínteressados.. natureza. Por conseguinte, com
informou acerca das •.. ultimas a nova decisão e as determina-
.delíuerações daquele organís - SI-Ien.e·t.o' desvantaJa,osomo federal, bem como de deeí-

,sões havidas nos trabalhos 'da ...:!:::':__�-_�_�l!!: �"_•. __� • ..:_ ......_>;..:Ol..... -rr- ......._........,_ ... ""--..

FIRMADOS CRITERIOS 80- se processam;

BRE IMPORTACÃO' Nao há pr��edel1te de conversas tão longas das quais
D' f'

�

� i nana tenha transpirado, corno no. caso atual, para o conneci-
.

'epois oe fie re erir ao. 1un- . . . -

d'
'."

l' t 1 d
- � .

mente, ja nao usemos aos jorna IS as, mas peio menos os cos-
danamento regular e as reu - tuméiros, "círculos autorizados", onde à imprensa colhe as suas, -,

níões que se vêm processando. informacões extra-oficiais. I· sémanalménte no CCICE,,� en- b um degredo de pedra, guardado com a fidelida�e da'
trevistado prosseguiu: "Ultima Esfinge.
mente vimos' fi,rmando críteríos E' democrático jogar dessa forma ultra-secreta COm o

.'
sobre à. importação e exporta destino dos povos? .

Ição dos mais variados produto; N ao seria muito mais logico permitir que as nações, vi
de interesse da lavoura, comer - .almente interessadas no deseniaee dos entendimentos, pudes
do e industria. Como resultado sem acompanhá los, contribuindo com 6 conselho e a int�rpre-"
benefico dessa medida, tem a.', cação dos jornais para um melhor encarriírihamento e solução
gora o diretor geral da Cartel mais conveniente cios problemas em debate?

ra de Importação e Exportaçã-
Assim não pensam os senhores do mundo. i

E os proprros americanos e ingleses, de ordinário �ão , ,do Banco do Brasil, maior :'aci d030s da publicidade dos assuntos diploraatícos, estão metidos O Conde de Listowell, novo

lidade de ação, tanto que o mes- em sete capaz, sonegando aos jornalistas a mais ligeira notí- I ministro de Estado da Ingla-
mo acaba de transmitir instruo da sobre a marcha das discussões- ,

II t:-r�'a. para os Assuntos Cola-
ções as �g.encias do banco, rns is1iÍi' a s,

dando-lhes plena autonomia pa- Alegam que é preciso evitar a�' agitações com que a 0- I
.

. ,
.

pima,o poderia infll!enciar, os, .governos, desviando-os possivel-jl _:ta deliberar sobre cerca de oi. _

mente dos seus es,:-:opos conclhatorlOs. '
_ _ ,.

._�"��.o,__tenta por cento de produtos Ím- Acredita, porém, que mqito mais perigoso é conciliar em' �;��--'--., _.
'ju a Lll to ( -� direit >. Rrn- ve.1 ma, ·.1a1a1.

portados. Dessa maneira, pr.o· tomo d,E' rt-anos que não sat�sfaçm? a opin.i�o, porque nesse EJI-�-a-'" [-]0 11-' U"��n
preencHa excun;Õ2S e19itorais. As qualidud2:3 inquietadoras

cessou-se a descentralização do caso os rLcor�os celebrados nao terao durabIlIdade. U U J. IJ Expunha-se a peito descoberto. de Getuli8 Vargas são ."s 11e- •..

SErviços de licenciameilto, que Esse e um caso em que acho que o silencio não é de ou- ..
.

Aparecia na praça publica, ora negativa é um esplendor. Partiu
':""v.'l'nh'h ·d-.-!·fl·cultand-o eno"m'�mpn-

TO e l_:.oder ser muito mais nocivo do que as conv.ersas em ····u-

50 �
t I b e' 111�1 fracasso Com'o nai-ur"''''o"a. � � S:' .

"r""'@ -t,a.vio·"e::: jlO 1101' e ora no su , con10 cu (J , '. •
. v· \":,

�� _
)lico, à lú'z do 3O.J; corá todas as portas �scancaI"adas. . ..... , l "=""""- I l.g ". •. .

',. •
.

te os·' tr'ahal'ho,,- à-o "'eto'" '''TI! J ... !ü·';ot·t)"""ll d' e- "I'd:'da-O"', ii. U-P .nun- negativa. li mespíel1dor. Part.l.u,'..'.

.
.

.... !J � '" L, "vi

i' .4.USTREGESILO DgATHAYDE .

.

� ... ... u. �,,-

"".
ca lhes :passúu pela eabe<:& po- I\Bra o Senado e erítrou a dis�,'

FB.:Me'dRestâutãiiie----' IProdução. da bürracha nãf,ural �:;::�i�e :!�!�::o:�;����:: �r�::a�0:�:;:�r��:ou�:�a;���
I

'leLlta t�ITa, �E �e2ebia th,o�gj por I
Ccnvicto �ue o .S�;J lUg31� e�;a: .

..

'

�.:'$l-v'ern'.' 8,. ���A" l/�..=-B'::'a�.'.·)b··-a"- Superior
'

..

a o consumo mYndig� conta de tel'çeu'os; que depor- i
o polo negativo, V�iO pa_�'a :s:.!:�

ba _

Ni'
-' -_.�. -'�_ .. - toi.! eU1 32, e a CiE'Cl1 "l1e'3l1K' I os ReIS e 13€ pOS àe mo1110. 1"1-"

IL
.

LONDRES, 17 (M.eridional) ladas, As 1"€:3(:1'\,,18 mLij]J1:ú� ,
. -1'

- -

ti- 'r'" 't no f -h"'""o se'''''; '. lepGi� e e CI'i\"fFl3, do zell .

-;.> 'OU __ti;! Ui > EC' <oi'"
" ,!u

'11(
. REFEICõES ATTULSAS - A Rubber Studiy Group anun· : de b01T"i.f�]U r;_ilt�lLl!. !:�c:'LI1'!j-';

:.:::;. 'ohi'ai' em nenhum cen.ir:!':,.,
'. '. '.

.

.

CHURRASCOS DIARi,4MENTE

I
da que a produção mundial de I as do:.,; ti ,1e!"; Il�"�o ��d :i:"� 'l,,2 '- j:',

U ,. Lido istJ e�;tava élT3 10, .! ConS1t:lel'€-3e como �Eln cr-e3ci <

,.
,Instalado nos baixos do EDIFICIO DA f}.·BRICA DE h� bOlTach'a natural no nrimeirolobjetivos ,_sÜ'alevi-.:o�;, :'l:lfdj

J,t,
" •

. . GAITAS, 13111 Itoupava Sêea .
'

I ,I,. -, porque lTauuzia uma cé,'::llica, 1 do: a sua "rentrée , a sua C111-

c·

---GlEN'
.

-

T'
'.

. .' semestre do corrente ano e cal-
I
c.alculaducl, lI') 11ft! do ;;(:'JlldtI":,
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':ma guerra, não pode se re('ons- Os :�áisl'8 totalitari':Js, que
mas r€ce�temente aJgu�s te.:!ni, toneladas, o q�le rer:r�s("ntH UI� '��Afenrao, . S�

tit1J,z'r, antes se debilita tod·).') pemeram, (I 1llti1na gu,ernL 10- cos amerIcanos anunClam que aumentu de 25.000 LUndadas, I:; !rI I
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t.unl1 verdade. Mas nao e. na entf1/.rf,ln1P1UXNj se t;'((11-stonna -

I comprada pelos Estados UnIdo;:; . -, I�: Linhós,. Ca,simiras c Tropicais r'�
l.. � .f.. • •

I xerceu na ....t\rgentlna. n) J'�'"'r,n- -') ��1'e(1, 'L'dader o que acontece. O I ram. em desente11-1:írnen,tos. A i 'lera exposta primeIrO em No- , , . '": nacionais e estrangei'ros' �.�
. .. . I nha e na t'r,:=cla, 'Jnd= 11�1111l'r,)- ,�, ��

desenvolv'trnenvo.d,.o cornumsnw RUJJS1;:J, 7"1,U sempre nn prnp9F; '.ra-York, numa famosa casa de .':; Rua 15 de Novembro nO. 442 1°, Andar· ��
f nd· J l
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I f' .' sos apartamentos foram

,�ml)"'-I' �,se az porque 'o m,u o ocwen- ta oe; (e ]]'1.:', 1:_7na. L: ';'�Il'a de ,tra.- per umarUl.S - e depOIS em Vl11- õ' gi
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d(J8 povos que fO'm,"'I� sa.ngrado.'! as potencia.:;. odden {:�il5 c,�tijo I
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prumotor rlando i iro de �astro
. ..' pender o -"oqucw de jer 1,1n.. 1

-

I·' . 't" \

den�ais estão converttCidos de RIO, 1.7 (Meridional) � ln, - :r,ito .. polida.l, instau
..

rado' eH!) preventíva do sr. Prestes como açao revo UClOnana que es e)a
· . . Sentem, elas que.(1, situação es- d d Ique não é possível conversa,. form.ado.s de

...
que o rumoroso m t.eon_SeQt.le.l1Clá de uma l'epl'egen, 'fi d_€ ,n8TIhum do� membro_s. �o .preparan o para ef agrar no

. tá se t01"1uindo ve1'da-deíra1nen-
. - -

.. t t
.

· çôes coia a Russia, Sovtetica,
te in�'lf..Stentavel li (reCla'if�an;do querlto Instaurado contra o ex-

! taçao feIta ao procurad.}l' ge" .P. C. B. Logo, nao deve seL eó- momen o opor uno, ou porque o

· r;'Ol'Que a R."'ltssiá nã.o é tinia. na- senador Luiz Carlos Preste:;, e,' ral da Republica gelo então nü-' te' o Illotivo que determinou o aspecto internacional desse in-
medidas positi-vo.s e éne'rgica8'. '"f '

çâ6 juiidiea1l'ü:nte constituida, seus corréligionarios de desta - nistro Costa Neto. te';e maWl' '-"l',.c.;j[-.')?recimento do l€ader co- quel'l·O e para o sr, Luiz Carhs
Se isso áconiecer, a

.

R1.U3Sia - c J. ._

ma.s U'i'n pais ar'fiULdo 'em revolu que ,constava de 11 pesados I amplitude em face do lIluniÍ�::;- n1nuÍsta. Só se pode atribuir,: Prestes bastante compromete..-
ção, alucinado pelo espvrito de'l eo'meçcU'l]' entã,o a entende1� a volumes com minuciosas infór- to do extinto POB e de ato,� d\Õ , .ma aus€ncia ou ii uma articu- dor" .

.

' C0n.QUi8ta, fanatizado 'P'elo dese-' linguil.gem úci-dental,. mações acerca das' atividades sel1.3 membros 'para [t reariÍêU'/
.

;, .

extremistas no Brasil e no es- lação partidal'ia. �Hmmmm}iiimmi�,-íímmmmmmmnmmmmmmmmmlilmmmnlllnlll�

lil5�_�..".r.i';:;jS·'�'··��···��".·'.'D��;ornJ�c··�.·."·'_!J'A�.·t..··�.>g··R··�·".'_····�.,�L�r.�oiil�S-_�.. fu.!,i!i'G�,-:-_��C__O�!.!1!ii!.lM�·i'.,.��..
'

...fflE'�S.�-::-�'·�.·miíJ
ty;angeii�o, procuramos ouvir
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.... Inda�ado ,ace:'ca _do;,; :r:lo�i \'�31\ ; K' ;§
�I ..

'. -" -. - .li sobre o assunto ° promotol' que terIam mspll'ado a ruga do�.. A M ::

I Orlan�o
.

Ribeiro �e ?asiro, �a I)eader comunis;a, dedurou .) I � ... ' �Si '. ..... .' I TerceIra Vara C,rlmmal, desl-j promot.01' que e l'-ealrne.nte., e�l -,_§_, CIRURGIÃO DENTIS!A
, =
..1ii . 2 e 3 de Outubro de 1948.

.

R'ro
GR.ANDE....·.F ESTA POP,ULAR

!Plado pelo proQUrador geral.tran�avd que o sr. �um Carlos
I? . A lOS.' X �

para acompanhar todas a's fa- Prestes tenha assumido l;:,sa <1- = . =

eSB das diligencias policiais, titud�, eincit� as ll1as�as a lut,:1 I ª Especia.lidade em .Radiog rafia dentárias para' q'ual. ª
A' nossa primeira pergunta, armada. atraves de artlgDS

assl-1
== . quer exa.m e médico '.i:

�pondeu o representante do nados. "Ainda não foi pedida § RUA BR.USQUE _.- FONE 1203.-- ª
Ministerio Publico que () inque- paI' est.a promotor�t li p:dsã'o I �miHmimimi8milmmijimmmlUin�.. iiimUiímiUliilntlmUilltlmimmDmnl�
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Assis'CHATEAUBRIAND

=

POnIO ALEGRE, 31 de a

1 gO:,lo 'Que faz Getulio Varo

l.:raR"? Em qUE; mundo ele se e.

. conde '! Por detrás de que ey

.rela tomem sumiço, que não

, se ouve mais falar da sua pe<

soa e das suas aventuras?

Faz seis meses, o fundador
10 Estado Novo tomava atitu

des que representavam �l nega

�ã() tir âca do seu temperamen
to {l de suas normas usuais de

·onJm:a. Ll(, a�,ria. El·? se mo-

çansava nos outros, Formava

um team, e esse team era quem

se batia pelas suas causas .�

pelos seus interesses. Era e fi

cava um Santo de nicho.
Observe-se o que ocorreu em

1945. Esmagado em sua ambi

ção &itabrial pelo Exército,
refugiou-se em São Borja. Fez

tudo para náo fazer nada. E

não fez mesmo nada, até que

saiu eleito deputado e senador

,}or varias províncias, inclusi

"0-'..

(De um 'Ob3ervador :3oeia])

' ....
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ais pro dutos
tão sujeitos

São' convidados os Senhores Acionistas da Sociedade
Anônima "Industria e Comércio Hermann Weege S,A.", para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar
se no escritório de sua séde social, no dia 25 do corrente ;?!.S
dez horas da manhã, afim-de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
,_.Lo.

1°. - Alteração dos Estatutos Sociais. : ",:_.. i :.L
2°, - Assuntos de interesse social. �

Rio do Testo, em 10 de Setembro de 1948 ':

Victor Weege - Diretor Gerente

o
,

a
•

PARA combater as Iorn
brl)!as de sea filho, dê-l�
Licor de Cacau Xavier .

Muitas gerações já ccrnpree
":' 1JSirarn a grande eficáciti
dê.,te gostpso !ombdzuciro.

P a r a J Isiâ seu presidente, gal. Anapio
Gomes" representante do go- maceutica, cimento, livros,

orgãos em perfeito funcionamento - Enc-omende no Rio, 1 N S fIl I'T U T O V J T A L I �

S A D O R W O R:'1 S. -- '7, RU_\ ALC1NDO GUAl"lABARA _ Sala, 606, - 0°. andar verno federal junto á exposi- ,jornais, combustíveis líquidos
- Rio �- Em São Paulo; Demonstrações a domicilio

I 1 b �f' t I fi
_______________________--'__--.. -ção Internacional de Indus- c U irr ican es, o eos 1'e ma;

ao Bureau Comercial daquele dos pura motores de combus-'

'C-)NE· liV'S=qll �:�:m:���::.:�:sq�:::::�;: ;ã:·ce:���:.a:nin�!;:I��=i::�
','

4li(���g���;:-{i(í(i�fS��:ii6:(fi� , { tação e exportação.concedendo produção, carvão e cock,

i,���:; '". _� { I
ao dito a_lista de;'mercadorias l'a reprodução, carvão e cock,

--� - -- �, � oxportação, concedendo ao mater ias-primas consideradas l
. - - _.

-,
--' - � .. -- ,--

I'
mesmo a lista de mercadorias essenciais e tantos outros cons:

SARADO. ás 8 H<?RA,S ..
�---,. -

.

_. . ---- - --

, incluid�s nas três. seg.llint:s siderados essenciais e tantos

Rober t

c,[.;.:r;:_�n\�gs
- lVl.Ic�ele lVI?��an -"Peter Lorre - em:

!
categorias para efeito d,e P�l_

tantes da Esta em apreço.
A SENDA DO lEMOR oridade na cobertura cambiai

AranGf:.nd,o todos os temores do coração de um homem I' .J
as respectivas importações :

t d d I 1 Ih A S ,I d 'f
LI__
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e o o o pavor a a ma (e uma mu er... cnua o emor

) d bsolut
.

rd d Ipelícula de profunda ansiedade! a e a so � a espec:a � ,

a
,

e;"

f'" 'C
. .

I d
.'

SPaixão ... ciumes ... amor ... odio ... ·vingartca ! Duas· b) de relativa especialidade ;
;;::; "n: O rm ações ',Om.9 rc I a I S e n ustr I a I·,·

almas ameaçadas pelo perigo e alimentadas pela mai� violenta c) de mediata ou eventual "_ClI!�!mm��!ml_!l��i�imi.mllll!llll�millllmllllIlIllIlUlliIlSmllllllmllllmmmmI IHIII I IH I mnuuuuuuun

paixac ! - Acomp. Compl, Nacional - Shorr e Fox Jornal eonverriencia, •..
,'�---

-_ 0_-

Piatéa 4,00 e 3,00 Bàkão, 3,00 e 2,00 São Os seguintes alguns dos

principa(. produtos cujas ím-
DOMINGO ás 2 horas portações não estão sujeitas

Reprise da impagavel comédia
"MILAGRES A GRANEL"

,-,,'" ao regime de licença previa:

Acompanhada de Complemento Nacional - desenho_ e c,on-I. alho, açucar,
arroz, aves do-

I

tinuação da empolgante sede:
------------------------

"A SOMBRA DO TERItOR"

L
.

D ,.
,

,

Platéa 4,00 c 2,00 Balcão 2,00 e 1,50
U I

I :

Fecuarla::: g��J:��x� i;�hen� :'<!!��S3 festa em tecnicolor! I aVOUTa ,_

..

CANÇÃO INESQUECIVEL"
(Night and day)

Um sonho de beleza deslumbradora. " a musica, os bai- plados, o colorido, o romance, a graça tudo se reune nesta pro
dução para torna-la inolvidavel l

Acomp. Compl. Nacional - Short e Warner Jornal. --'-.'

Preços de Costume.

o Vitalisa2'Dí Elétrico Werrus, restaurando a energia elétrica humana, põe todos na

i) Aumenta produção mineral do Brasila
,

Segundo os dados do Ser-] cultura, o país produziu no

viço de Es,tatistica da Produ, primeiro semestre do corrente

ção do l\!inistério da Agri, ano 215.785 toneladasde aço,

no valor de Cr$ , .

446,336.849,00; arsénico, ., ..
542 tons.; no valor de Cr$.
2.167.672,00; carvão, 936.826
tons., no valor de Cr$ .

126.557.718,00; cimento, '"

514.212 tons., no valor de Cr$
280.032.808.00; gusa, 227,434
tons., 110 valor de Cr$. . .... �

244.592.404.00; laminados,
165,300 tons., no valor de

o-s. 478.557.301,00; ouro,
2.004.173 gramas. no valor
de Cr$. 56.372.954.00; e pra
ta 407.705 gramas, no valor
de o-s. 226,681.00. De um

confronto com a produção
global de 1947" pode-se con.,
eluír que haverá significativo
aumento em 1948, relativa -

mente á produção de lamina

dos, aço, prata, cimento e ar;

seníco.

cessidades de uma maior u

niiormidade no som. 1:'\so foi
conseguindo produzindo uma

válvula de quatro eletrodos,
cuj a estru�Ul'a foi dividida em

_
duas paites, ao longo do eixo

= dos catodos. Dessa maneira
foi conseguido um duplo te

tl'odo, com a me'Sma quanti
dade de material, tal como se

não houvesse divisão. Não só
dessa m�neira foram reduzi

das as despesas de produção·
como a nova válvula é de vo

lume mais reduzido.

I
..

Ie. � q
TOURO DE RAÇA HOLANDESA CRIADO NA FAZENDA

---- DO SR. ADOLF'O SCHlVIALZ .---
.

ou
ra, de raça holandesa, com

cinco anos de idade. Seu lindo

porte atraiu a curiosidade de

inumeros �pulares, que assis

tiram a pesagem. A balança
acusou 850 quilos, fato que des-.

portou comentários. lisongeiros
entre os presentes, Uma vez

que se tratava de um animal

relativamente novo,

O belo exemplar constitue,
pois, uma vitoria da menciona

da fazenda, cujo nroprietario
vern s€ dedicando a criação de

gado de raça, visando, tão so

mente. amelhoria dos rebanhos

Progresso
na industria do rádio

Foi transportado ante-õntcm I afim de ser pesado na balança
da fazenda· do sr, Adolfo I da estação da E. F . S. C., em

Schmalz, sita em Capim Volta, I Itoupava Seca, magnifico tou-r;nmllmUillil!�illlmilIUllmlll!llllllllmil!llIIlllllmmlll!llliIIIIrn,rflUllllmm'I""
I I

"

li r I
-- - --- __ . -----

de Alfaiate.�!
I!
I,

!lTratar com RodolphB Maller no Hotel Wurges,
H
* __ o

Itoupava SêC9 � BLUMENAU
.........."._�,

l;)�_ --===:::::"-�_1y-_.� ----�=1

em,-se
da região. ,Londres, 17 (BNS) -" Fa-

O touro em apreço depois de bricas brítanícas estão pro

pesado. seguiu em caminhão pa ( duzindo um novo tipo de v,al

ra o Parque Agua Branca, em lvulas que pode ser conside

São Paulo, onde participará de rado como satisfazendo as ne
,

-

\lm<l exposição de pecuária,

MAS isso é agora, depois
que matou os vermes

do amarelão com ás PílUlas

Xavier! As Pílulas Xavier
são de efeito suave, mas

seguro, Além disso, não

exigem dieta nem purgan
te. E poucos vidros garan
tem uma cura completa.
As,Pílulas Xavier não tem

contra-índicação.

'to

,

PRODUÇÃO DE ALC.oOL
-ANIDRO'- '

Rio, 17 (:Merid.) - A Co
missãó Executiva do Instituto
do Açucar e d·o Alcool conclu
iu a discussão do Plano de

í Defesa do Alcoo!; n,a safra de
.

1948-49� Preve-se ql.�e na. a-

I tual safra a produção de ai
Côol anidro. ascenderá a 80
milhões de litros, álém do aL
cool industrial..

!,!,nr IImil I ! II m�1 J' '1I11111�illllllllllllll iii

� Ulmér Laffront� �

_--�--'--------�-�

.----'--'--------�-----_ ........-(

I ARTEFATOS ,,*�E CIMENTO I
I Ladrilhos ·}zulite· Marmoriná I
t Tubos de Cimento I
: jOuoller & Cia_ I
- t,

, CAIXA POSTALo 48 - FONE 1081 '>. ft' RUA DUQ.UE DE CAXIAS, 8 tI . 8inmenau I !
; ....-�-�----......,...-------------·l� �!G�i�j���������j3��i�i�i�i��!��i�j�2�;3���t�����j���������j�j'�����i�����i����i�i���i�i�i�������

i� R E L O a lOS I!I
�� L ��
ll� ALIANÇAS DE FABRIGAÇ.W PROPRIA ��
�� Ol'c.amcntos sem compromisso ��
� I
I I
�i OURIVESARIA WILLERDING ,� ��
�o ]. .... ��

�� Rua 15 de Novembro, 1340 ��
� �

� i�

Y.;i'( .r�r $� !t(._.c.::;�-:c.:''lIG ..0dC..:.::HI��- ..:�".�.c.c.c.r:.c..-:.O'''(''.c J.O.Ciif�Oél.o..�.e.c•..,.o."• .,OMO• .,.l')ao.c.r).aCh..�
,,(.J�c.. ....:.., . .:a.:�c .. -I'lil'=_"';Z�"090&;l.r· ._ ...0JiiII0a:::�_j.JeG.:: ••

-

..çe:;;:�;;'l[JÇeo Jec.a-O.:::SÇ,• ...,ClO*C.c..o.own.(. ..Qjlo.�.o..o.c.o.a.. -

\ .....�---..........�,..........���__�---.............����............. 4

I Façam suas cumpras
.

�:�� :
t Pelo,s preços mais

. I

t
.

, baratos da � Praça I
t na CASA wILLY SIEVERT t
• F a zen das: variado e completo sortim�nto ; muitas

tainda com ,preços r e d li Z i dos, para LIQUIDAÇÃO!
t Cortes de CASIMIRAS desde Cr$ 165.00, até os de mais t
• fina qualidade; SEDAS estampadas desde Cr$ 16,50; t
& Finos CORTINADOS em modernas paqronagens; ;,
, CHAPE'US RAMENZONI, prada e Sarkis por preços ,

t sem concorrência, - Todos os artigos necessários para t
Â ENXOVAIS P,ara NOIVOS ! � i
, RA'DIOS Inglez�s "Marconi": incomparaveis em ,

t sonoridade e preço t - TOCA-DISCOS desde Cr$ 450,00 t
t - Novos DISCOS nacionais e estrangeiros com Peter •
A Kreuder, Erna SacI.;: e de mus ica clássica. VICTRO

t, LAS - Acordeons·"Todeschini" e· italianos de 12 até

! 12? �aixos,. pelos .'.

menores pre.ços., '. ," t.,..1i5'"��.JO��=>���.,..JlD!lt>��-..�....:tíIa... "'" '

A foto mostra o campeão é result2lnte de velhos tinos de
deste ano, da raça AbtrdeCll II gado, sobretudo n� nord:ste da
Angus; exi'oido na exposição a- K,;eócia, onde sua criação data
nua1 da Aberdeen Angus Cat- dos meados do século XVI. Ga- :
tle Society; lVIuitos compradores do esp,ecial para ° corte, suas �
de ultramar compar('�cram ú qualidades a este respeito são:: Rua Maranhão n'·· 2

exposição. O Aberdeen Angu; I ex�epcionais. I § =:
,___ _ I "7,llmmHlW1:ummIHlUlhummmlllll

COR�·TOR

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

�A' Ven�a "o ,UHA'
1
f Rio, 16 (1VIerid.) - 0- dÍl_
1 retor do Lloyd Brasileiro fez

publicar nos jornais um edi
tal abrindo concorrencia pa-

,

1'a a venda do nyio "UM", em
seu estado de uso·e .conserva

ção, no valor provável de 320
mil cruzeitos.

PÍLULAS. XAVIER
E UM PRODUTO DO

WOItATÕltlO LI�OR DI' CACAU XAVIER I.Á.

gr

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Sáoado, 18 de Séer.l1,rn de 948

��----------------------------.-'" - --- --------- ---

IMalquerido levantou a "taça 0& Oro' ,

Foi disputado domingo ultí- semana. O d,_'feluor do �;L..ld

r�1ü, em Palermo, o Grande Pre- �)eabra 1\'jr{t acompanhado d'J

(:U� .! .Iockuv Fi ancisro 11'[7·)YC'11
nproveitará U OllOr1ul1idade pa

iJ j- .11 e: carreiras do �:11'.l:

argentino, no r:>.rcnrso de :3.500
metros, A prova em apreço _\li

ganha pelo cavalo Mnlqueridc

U1't1 {,ti_ilO
�y "_: ::Jl'l' ... f1:tlt9.,

�

�o dias de preç(�s malucos!
Filial de Blumenau -- R�a 15 dt! NU,emf.H·o, 5ti3.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Os Garn�OnB8eS t8m 08 bsnseonfiscadosluanrto
. dCDlonstraçãoUrna da país dODljnadó .•.

-.

-pelus
".

" '

PRAGA, 17 (DP) - Num sas, exigindo-se muito e ma iR mités de ação entre. os partidos s("ache atualmente sob adapta- estabelecendo con�ronto
pais não comunista há sindica- , de seus esforços. .

. I comunistas, numa tentativa de çãu as llOV�S exigencías.. n"" . diretrizes das autoridades

tos afim de garantir melhores Difícil escapar-se a bis con- ! induzi!' os operários campone- I .

co�dições a? opera�ia�o. Num clusõe� ii. luz dos �'ecl>Jltes u-,.' ses a �um�:ltareln (>1iI (;Of1jU:ltO
I .="--=-="�=�'i=

pais comunista os sindicatos e- co�teclment�� na r�he�m;lo�a� I sua plod,uç<w.
. ,

'

..r
1

xístem para forçarem os traba- quia. O MOVImento Sindical Re- Através de decisões arbitrá- !
Ihadores a labutarem por mais I volucinário está, atualmente, rins: a:-; au tor idatlcs suo 'U con- I
tempo, com menores recompen- empenhado em organizai- Cu -. thi]� dos comunistus

__

!)(J(Ii'rn

II p\11111' OH camponeses pelo eilJ1-

�-----'
------.--

. fisco de S('US bens, nu cllSO .Jp

.' qu e não perfaçam a quota de
I. Blumenau, 18 de Setembro de

Clube' de 'xadrez de Blu�ena;1 prod�ãuuu��u�m�usrro �-�-.�
..

�-�•.�.������
-

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINARIA

-

�

I ��:�::, r�t����:1i���:ç��b�t;lL�l�c�lI eafanh'otos ti S _.O b' r "'e'
qon�idamos �s �enhores s_ocios ���ra.a,�Rs.�mb�éi� .�e- I hesse país a�'mmiu a :�ll1gUHr- ti t.)

ral Ordinaria a realizar-se no salão do Clube Náutico Amét-ica, da na sugestão de castigo ,� :n:,- \.
.

-z

sexta-feira, di� 17 do corrente, ás 20 horas, quando serão tra- pr-esálías contra
.

os operúr ios a \,cldade .

U

uma
tadcs os seguintes assuntos: tidos como ineficientes.

.. "!I

10,) -- E leição da Diretoria.
2°.) --- Assuntos de interesse social.

A Diretoria

coluna
..

Devido ao fato de que o sis- Blumenau foi visitada, nova- de
I,

gafanhotos. Nuvem peque-.
I . J •

..

l-terna legal na Tchecoslováquia! mente, õntem, por uma nuvem

EMPREITADA PERIGOSA
para d '!sal .

J_a_1'_i:_o.._;J_o_D_o_s__d_a_s__t_e__I'..,..f:_3_s_que
nos de hortas e pomares.

.1abltava� Cumpre" ressaltar que no

-- A POLICIA DE:::i FEZ A TRAMA -
-- zarem fi empreitada, que e::;La-1

do a prisão de Sebastião Castro no transato -iuando recebemos

CURITIBA, 17 (Meridional)
I
terreno. Por sua vez, Mario '�elec�ll o _panico e�tre as f�llll�- c Mário Ca�nauba, os quais f�-I a visita dos. indesejáveis ac:í�

2__ Sebastião Castro contratou l Carnauba contratou numerosos .lias espoliadas. O�trampolmel-l rum conduzidos para esta Capi- \.IIOS,. em grande numero, pri ':'

Mario �arnauba para :xpulsa:r II jagunços armados, para reali- '1'03 montaram guarda numa I tal. O advogado dos acusados I meiro surgiu, como õntem, "u

os habitantes de 17 mil alquei- -_ - - - - - - - -" balsa que faz a travessia do Rio impetrou. ordem de "habeas I ma coluna de reconhecimento".

res de t:rra ao oe��e do Estado, IEsporte elD Ivaí, impedindo o r�·tornü dos corpus", que foi denegada. Em Somente no dia imediato, ou se-

por se Julgar legitimo dono do I
-

_ posseiros. Diante destes aeonte- consequencia, recorreu ao Tri - \ ja, vinte e quatro horas depois,
-- _ .. .:: -:.:;-::

-- - l' t a ta" í 1 �i�en�os, �egÚ�u. pura a l'�.giá'. li bunal de Apel�çãa, onde o pedi-[ ap�receu o grosso dos vorazes

Beali""a '"ao .. o Chefe de Policia, determinan- do Lambem fOI denegado, • alados. Deus queira que, ago-
M IL (conclusão da l). pág)

ESTA'GIO DE APERFEI·:;OA Desta forma, quando encon- __ .______________
.

., . ..._ .. ..,__
.

. ll'�, nào se reproduza � a.conte�
ME..N'l'O NOS EE·. UU. C.U--·R 1-'- O" S-' ·A· V-- I N·.D'---' 1'- iiI' A

cido, que_parece constituir n.o,r. - - tra um advcrsur io bastante <1- -

.

E
..' .

.

-
- -.

. ma de .açuQ dos ga.fanhotos, 1Sl"
UIO, 17 (Meridional ) - sm gressivo, só quem trabalha < n

. DANI FiCOU O BUSTO DE !.:flVl. EX-PREFEITO
.
nvíão da Força Aérea Norte- defesa, A linha procura uma to é, enviar primeiro um reco-

Amel'ic'ana, seguirnm paru O:� 11 vez por uma, Investir na de r e- PORTO ALEGRE, 17

O\1€I'í·1
tua l d('Pltadu, sr. 'I'eodolindo nheeimento para os locais onde

Estados Unidos, 11 2:f do corren .m anversa riu., �.(.t11 rc,ukll!'J, di(Jnai)� - Informam de �ão P(Jl:�() cl:\ Fu.nseca. Corno n� 0- pretendem chegar, Si for assim.
te, O�� �ll�illll:� ,dt'. L'ol'veta_ LBU-j Falta fi essencial CHUTADO L.O]J·)I:w que UIlI d(,'\COIllH'��I�i J �aStao "o estives . ..;{:' !lo local age- formulamos sinceros Volos para.

nidag Tele;� glb:'lI'O, Alberto RES.
.

penetrou no hall da Pr€fdtlll'a Il�tf; ur\! �:ej'\'.ÓÜl', ;J deseonheci- qpe bons ventos desviem a nu·

Sale,;;; t" Tt�neHte Ney SHyn, ü;,j Vim:),.; l'(JlILi';; II Cll'l():; H.e - ele marli'!o ,"lt [Jlllll)(J, d;.a.:,llldo �j,) ('üllsvgll�U 'danificar bastan-.I vem; verdadeira. d_os ��l�ada -

quais 1'eali7.aráo um : .. :;íágio lW;, naux em Bl'usque, o jliiz mar- o bustu do ltntign l1l'e[eiLiJ (' ;1' 1I� (j t,U",!.", . .. dos 1l1setos. De qualqüer modo,
nnidíl(Ít's l1:H'ai:s daquele pais, <'tlcál' dez'escanLelüs e, IJ'; (J(Jnt,·i' ._�--�--.>-----_. -��-�-----'--�--'-- -.------

eOillf:.'fil' rELi :::iegunda DíYh:ilf;1100� H]Jl'(íi,eHal:<::m "}n1eniC:-,'-n.1
!

ea� d;a-" . �D.·'e.- '"'

.'D ·e·. s P··. e -JiI "'0·'Anfibi:=i do .::orpa de Fiíl1leirDs ; o :rE5lâl1tc:. ÍOi�anl lj.ai�a fora"
,

Navai.... (E5ti','adúy) ,

na pretende apresentar', na A:.;

sémbleia Geral das Nações U-.
nidas, uma' resolução contra' os

i:lbusos do direito do veto. Foi

Vai se lDudar para, séde" de Dili

Pedem indu/lo I BELO HORIZONTE, 17 (Me I niciptis. A Sitll:IÇ'ÜO firiginou- I
de Higiene Estadual, isto. por�

! ridional) --- 'O jornal de Nova;. l' 1
. '. que o governo não atendeu sua

'. •• > " se (O fatu ( e ter o pr('feltQ mu- I

LIma mforma que a PrefeItura! ..

I
. indicação de preenchimento do

, , ,
.

. l1lClpa ,'pertencente ao .PSD,
esta um;�af:aC1a de (t ('s pc;.) 0, pur ,cargo de médico-chefe do põsto.

RIO, 17 (Meridional) ter o Estado solicitado o prédio cariado o pagamento do aluguel O mesmo jornal indica qu'e o

:_'ran:Jjm t):3 presidiários. da pe- onde funcionam 05 serviços ',IiLl- Chefe do ExecLÍtivo da cidade

vai transferir a Pref.eitura pa
ra H· séde de UJ;n clube :de fute-

p-.PELO DOS DETENTOS DO PRE�lDJO CARIOCA

. Mel� R.edonda·
DO SECRETARIADO'

LISTA

São Pauio, 17 (Meridional)

PAU-
1iten:jaria do Distrito F('dend

drigiram um longo memorial a

'.-**-

. "II
.

otlclas
-

.

esumida's Do País--- Fontes bem informadas a- Cama r;! dos Depu:adJs, pedin
dian1am que o governador A- do su.) intt't'fl'l'encia junb :.lO

dhemar de Barros realizará u'a' pr�,:;iden:l' àa Ref'ubii::a ílü S2ri
mesa redonda de todo ()

secre-I
ticlo de ser cün..:edidu amanhã

tarjado paulista, afim de acer- indulto ou anistia geral. Entre-.I Rio, 17 (Meridional)
tar, finalmente, as pf;ças da; tanb, o Con.sclho PenitenciárÍ:1

I Segue hoje em avião para

máqüIII,t uónin;:traliva do Es-', do Distrito Federal, at2 agora'l Recif2, afim de inaugurar a.

tado, que aca:J:l de ser comple- l1l'nhut11 conhu:ímento oficial b:lrr:lca do Teútro d(� E.,tu -

tada com nOVai; ·t:itularei'. k!n sobr:� II a_:sunto. f dal;tes,' (I ;0;)'. Paschal Carlos

ILUSTRES VISITANTES EM S.ÃO PAULO -"
.

COMBATE Á BROCA

SESSÃO SOLENE NAAEI

l\t�agno, pre;:,idente eu: exerci-, ,Pl;�tou-se .

no cemitério
ClO da Ca:".a do Estudante e JOUo BatIsta, com grande a-:
dirigente do Teátro .de Es_1 companhamento,.o sr. Floria�

t1.;e::mtpó; do Bra.".il. I no Rocha Lima, éomerciante

Hio, 17 (Merid.) - Se- eto Rio, natural de Recife, O i

---- -

c�:-;tinto fontava oitenta e um I
I

ano� de idade" .'
."

.

1,·1 !-tlO, 17 (MerIcL) - O Ce�l_
tro Alagonno festejou 51 anos

de fundação, com sessão so-

A INVASÃO DO HAIDERAB AD - APELO AOS COMAN DAN1·r.S DAS 'rROPAS ')E' FE'l\ISORAS� .L n
• . Iene na ABI, presidindo a SO� ,

POONA, 17 (DP) AR I no distritn'\!r Secuwlerabad, <1- I RUa di':,ruh com t lndia, rl'ra.1 NOVA DELHl, 17 (UP) lenidade o Conêgo Medeiros

duas colunas de forças india - proximando-se da ,iunc:ão prin- � te a� N,ú;ões Unidas. AnLes de 'I'odas (l�; (·.star;ões de rádio '�n- Neto, deputado Federal e Lu

nas "lL:e invadem o Haiderabad I' cipal n', (·.strada de Sac!;uó:.'·JIWC I '.

I
. dianas irradiaram apelos· aos 1:{' Siiveir:t: representante do

.

.

.. � pi"{i:�:4��:gulr r�tra ')aJ*lH, acres -

l'lleontl'am-sl' a �lI1quenta 1111 - apenas a qLtal't·ntn lmlhas.u �.. ,,'., ,,:- j-l'
.

I.
cnm<llldantes d::l.s força:3.de H<�i- governador. do Estado.

1
' , . .'

t' t I 'I I 1
. centou que ,I lfl\,Lclo do . ,MC íC-

1
'

lhas t e seus p1'll1Clpal:; ü0.1e [-
, {Jc�.;·e l1l l'!l ar t� (� Seel!ll(!el'a-' -

I I I'
., debada ), no sentido de que Of-

- .

I i d H
' I II"

I l'ana j Fl' ti l1l11a a:;Sl'l1Wlll:l-!ie,
vus, qllL' sall tiS Cl.C ac cs e al- , la).

. I <

dl'l1l'm qUe CC'SSCl1l .'1 luta: "a
df'l"ahad (.' SI·_'Ul1({eI'abad.

.

:;'to:; marchas na::i�,bt�j .wbrt' 0;1- bem da humnnidade e afim de

LUNrH�ES, l7 í 01') O Lras mu.;ôe::" '1l1Lt3 lI:l S('l':tlHJ;t .t'\·ital' t'Sllt'('l-'ssúl'ias perdas de pelos estudos do Direito Com-

BOMBAIN, 17 (UP) - No- lHinisüo d·) !i:xlel'íol' do Pni(lL' g'ul'tTa lllundial. vida". parado, São eles: Prof, Joseph

I

Rio, 17 (Mricl,) - Encoll ":.
. I

tra,_se aqui notáveis turistas
. franceses, d-e nome mundial

tidas l'hegaeb:, :l _'st:L cidade, i ELO, ;;il' ZaJ'l'utah Kt:!l:lll, .'J

):·t·o.S·dC"11tt:,;; da frellte de luta, i:l!i cheg'dJ' :lO :ternjHH'ln (li·.·.ta

.inr�l'mt1m qU(',:l I:H'lll.'ipal e,.lu·1 (�apital ,ll('::!aJ'llll q:il' (l hd\I .. ._

na de tropas li1,l1an:1.;j (:1111'<:111 taü apoiara o lIaldt:·radab nu

. � --�____ Hamel, c�)tedrático da Dnivel'.

Jeeps p a .. a a------Iavoiirãl �����11�ent�l:r, P;;'!;ide�::qll;::
S rlll tos, 17 (Mel'idioltul) ._ para ti lavoura, Amanhã

SerãOj;
Sociedade CarpiÍltant e Mal'�

.

A 'Ft�dBraçào das ASSOCÍtlÇÕP;o; f l'l'Ct:!JJidos CÍnquenttl lavradores ceI .Anc�el, Juiz da Côrte de

�.nrms do Est:ldn cte �ào .Paul:� Ino porto dt· �ant(Js, 'para tonlar ;

Pal·IR.

Ja recebêU mms de 25u "]€eps pOS::le llos veICulas,. '- :l •

San ,I aulo, 17 (Merdl.)
O Banco do Estado destinou

convocados vultosa verba nára o financia-·
menta da produção de máqui"
nas II tilízadas n·o combate

-DE--

Curitiba: Parte 1.),30 hs

Chega 20 horas

Preço (r.. $llS5�OO
A G E-N

BLUly1ENAC
f Rua 15 de No", 36h

I Fo�e: 1455·
�- ..... _:':;;""_4__-"�--�

�...
_- •. - ---�

VIAGENS DIARIAS Ej\I LIl\lCH.. ::STNES
Domicilio ii Domicilio

_'- DE-

Bll1menall: Parte h lIs,
C1.cga 12,30 horas

Regresso de

EXPRfSSO BLUMENAU -LCURllIBA
.

U

'I _.

••

"'f�

RIO, l7 (Mel'Ídional) [,'oi jO\'t'Il, e3tao; U;,SlDl, l'egre:'lsan-
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