
EM 20 ANOS A VIDA HUMA_
NA

NOVA IOEQUE, 22 (DP) - ó
·sr.. Bernard Baruch,. -veterano
estadista norte-americano, consí-

I RIO,
.'

I aVIa0 da Aerovías Brasil de
i prefixo PPAXG continún, de-

.

1- saparecído. Trés aviões é nu- ;

I mez-osos barcos neseueíros t-ea- ;
r lir:a.raln hoje .intens�s :pesqulsas!
l no 'Iítorat entre os. Estados do i
i Rio e. Espírito Sa.nto, não en- I

.Hf.D, (!>IJ::iUD) --o As' elas:
SCti produtc.ras a,�üj�anl :t 1 c

fO!"ill.a da �:;on5;:itlli.(·iio d�
104G, conoc ':> ur.ico �leb ó"
evitar a. vigp.ncm da lei fone'
deter.uimu·i3.:i p:.trticipar;;"o

do�:; Ü·?.,l),tlhgd·jr(s nos

- lucros elas emp!'!;!.��s Paf..rO-

/
.. nais.. PO<H� �,� �e reporter' as
segurai-, co:o absoluté� scgu.

rllnça que ésse €i'o pimsanlen
.

to surgid? ll'h €'ntidades :oe-'
: presentahvas dos,· r;mprega-
dores de São PmiJo, á frente

Mandado de segurança contra o aumento
n� .i�pos,� de vendas e. conSignaçõesNao fOI hiln em plCn<1l'lO o telegrama da Assoda�ão Com ('reial de Blumenâu _ .._ _
o projHo goverllnmelltal

!l.umento do impoi!.to de ve�das e

conEigna']ões, t·ecentemente· apro
vado pela Assembléia L�gislati
va do· EstalO, muito �lnbóra os
apêlos dirigidos· pelas classes
conservadoras úqtlGia Oas:!:
sentido de sustal:. a· majoração,
ao que pa.r,�c€. ainda· continuará

apêlo enviado PQla ASl<nciação. tivéS.1C
00mercial e Industrial" «:e Blume-
nau à Assembléia Legislativa, por
telegrama, não foi lido em ple
nário, suspeitando que o mesmo

que aqui encontra�se, manifes
tou-se favorável a que. ti candida
too saia do acôrdo inter-partidá
do. mesmo que não �eja min�i-
1"0. Afil'lllOU que tal pensamento·

a Associação Comer2ial e ;1
Federação de Comen::u [h!
Estado. A idéia fui irazllu
para esta capit·,.l " :.qui ueu

lhida com inter·esse. Do Riu,
foi ela. transmitida aos Ce
IIlais Estados, que, pC]'1 pa.
lavra de figuras cal.!.;ori � \

dll�, tllmbem acelta.,'l.nl :3

f0rmuJa. Fj t.anio !35.3Hú ;v

cede que estH. lJrnjêt:].<}:;. :l.

rr:!uli7..lGüo, lH'�velnerif.P! nc:s·,

ta c�dadp" dn uma ",HeR:! re

donda" que I'cunh',,, !ndus
idai,; e cornf'l'c!ant"'" (lli' ro

do o pai�, :P:U'll o fim (10 tl':l
vm;enl ,'zhaie,: amplo:, cm

tOl'no do assunto.
Enquanto isso, {) ante-pr.

jeto Paulo Sarnz.'lte rem cur

so na Can13.1·a dos Deput.:..do';.
Tudo indica que os :;ll1preg-a
dores se esforçarão por sus

tarem a. sua' marcha no Re

:w.ad., al�and. o justo moti

vo de que o ant�-projéto s.

presta a toda sorte d'� ma

nobras demagogicas. �"ão é
aconselhavel que mater:u de

tamanho vulto mCl'eç.'t cUp
missão ás vesperas do,; pre
lios eleitorais. Melhor será

que essa d'iscussão:3(! "rlro
cesse no futuro Parlaril.?nto
que, então, pod�rá opinar e

decidir com isénção de '1ni·
mo' e sem estar sujeito a in

tel·pretaçõc.5 dubias.

PREPARATIVOS DA "ME

SA REDOl\T))A"
- O dia em que o pre�i

dente Dutra sa.ncionar a lei

da, participação (Ureta dos

empregados nos lucros das

organizações. industriais e

mercantls terá ele de'cretado
a fa.lencia dia, economia na

cio:p.al. E;' isso o que afirma�l

Tecel agem, na. importancia de

'dois l11'il cruzeiros, d�stin::td():1'
ao Natal dos' filhos dos sindica
lizad�s,

.A seguir, foram Jido.� os se

gtiinf€[' 'pa!"�ceres: --:- 1..I:a, Co
missiío de 'Viação, Obra.s Pú

. b1ic:J.s e Urbanismo,'· sóbr� o

1'r0jéi,:> fi':! rcUf'-ea.,;ão da.. !hn
São P:J.u10; - p3.re""r ,j"!. !!1e,
ma. Conlh�sãoJ f�.vorá.v(l 2,0 }11;f
nO de prolongamento das ruas

Ne-rêu Ramo:!, 4:. di) Fevereiro,
;h-1:al, 'Floriano: Peixoto, PandiS.

à Hungria ..

véla uruguaio. o- "Ploneer", vin
do i:ie Montevidéo com dois rapa-

Albo§rto Bsteves. 0.5 tl'ê,; toma

"rConclui na 2.a pág.) ILetrQ, C·)

Contin a'� râ
funcionando o Conselho alia

do para o Japão
Washington, 22 '(TJP) _ .. FUIl_

Departamento de

Estado djzem que o Conselho
.Alil!ldo para o Ja.pão certamen;

.te tentar4 continuar seu trnbá;

lho, C0111 pu sem Os russos, CO
mo já se noticiou, o delegado

abandonou õntem-a
daquele conselho em To=

baseados na SUa expcrienciá
e' no seú conhecimento dos
fatos ecollomicos da Nuçã.o,
autorizados líderes das el1's
ses produtoras.

Póde-se adiantar que a. lei
(h, participação nos luCl·os
constitui o- problema que
majores preo('upaqões causa.
:!lO.': n08',0;; 110nWl1B de empre
fia. Nem mesmo li. lei que se

destinaria n reprimir abURO.'l
'do IlUder ecollomieo lhe.': ma
l h':l. t.anta apreensão, emÍJI1-
)',1 )'Ecollhét;am qne ,I. lWVft

edh,iio l' .... famigerãdu "lei
. ma,ktialt seria. ultn.llH!nte rui

.
nosa pai�a o Brasil e impos

.

sibilital'ia, fi, partir,de sua

sanção, se esta ocorresse, a

inversão de um centavo de

.
capital estrangeirO, entre nós.
.a.dn. a magnitude d..

materia estão já se desen
volvendo nos organismos téc
nicos, inclusive o Instituto
de Economin. dirigido pelo

as

Calógeras e Piauí, rie aeõrclo
com o projéto do DOP;
Ainda n3. h6ra. do expediente,

o vereador João Durwa.l Mul
ler solicitou à Mêsa in!offila
,;iip" �'ôbre seu requeriUlento
referente a. reconstrução <Íll
ponte de F01'1::Jle�a .

_J\ '01.:d�n). do Dia. foi ini-:iàd!3.
,?rlll'! �. t�!"ccira. D únhl1a, dis
cussão 'do projéto de 'lei que
cOllc.Éde, tLUxilio de' .dez mfl cru
zeiros :lO aéroporto de- Itajat. o
qual fói a;t>rovado.

·1Um Balanço Expre��ivo I
Assis Cw\TEAiJERL'li'\JD .

,,..I

a máf1tt1n;J ('I'{;;)OIHit�1 do p'3.Ís.do quadro geral dn. ·�ibla<;;:;o. lu Com o 1');1;"-, j\Í'!r: h;:li :1:; cal-
do indicando que <J. ]loslção. du

I �as se ",bll!;lll<·d'''. ,o,. l'cm 'ln-,
governador pauJish1. é relntiv.1_�

pr!�car] lnH::l1i,., ·rl�r!qnlarJq=:., L:'
lUCntC frúc l. dúsde ..:�uc pr'Ul jf:l')- enlp1'éstillHI ;""·�lJ'._·;� lirX". a

(C'onc]tÍí na 2'1 .. pga. Let";1 C_, • (Conclln lE!. ;;.J 11·,:-a., �et1'a AJ

RECIFE. 11 Consldé ro três
os acontecimentos que, nos úí
times seis meses, prometem
deslocar o eixo da·ll.lítica (:L"U

nõmíca dn, "ezund?metade üu
"{'cuJO: í.i� resultados das elei
çúer.; gel':Us .neo-zeíandesas e

auetralianas e a decisâo do EO-

Enaltecida
P05t"- a

pelo "Washington Iatuação do -Brasil
NOVA IORQUE, 22 (U.P.) - o influênte jornal l

«"Vashington Post» declara hoje, entre outras coisas:
- «O Brasil só meréce louvores e apôío pela maneira

hábil como fês frente há inflação e à outros deslocamen
tos econômicos do após guêrra. Em seguida, comentando
a autorização concedida pelo Fundo 'Monetário Interna
cional para o levantamento pelo Brasil de vinte e dois mi
lhões quinhent-os mil dólares. diz:

-E'ssa decisão do Fundo Monetário Internacional
significa, de fáto, um vóto de confiança há política do go
vêrno brasileiro de equilíbrio orçamentário.

Fri a . Recepção
Rulos 85 resultados das demarches
... do governador paulista 110 Rio

RIO, 21 (MERID) - Apu
ramos que o encontro de ontem

dos srs. Aõhemar de Barros e

pela. exístencía de frieza E ape-

J;;ouardo Gomes caracterizou-se
nus de frases pr-otocolai-e 3, sem

maíór Rig"ifipllt;ão. O Brigadei
ro recebeu o SI'. Adhemar de B::Ir·
1'05 com Db:.olut::t. Ijnh3, de cor

(li"üidade, luas n..uito diEcr&to
Acostumado !l eel't;�s liberda,��s.
de acordo eom ,�ell. tenlp�l·;J.lnen·
to demasiado expansivo, o sr.
Adhemit' de Barrus ll1nsLou-,:-'
decep"ionóuo, não encontranàc
meio!' _'pat'a aborda'r' ('om o .1::d
g�u:Jcjr(l t):Jf!l!11l0:-: qq!_: o l""",':p-a;n::-

prof. Lul:oõ Dods.worlh MólX'

tinI", os preparativos p'J.ra. :l.

"m<õsa redond>1l." da Pétrtící
p�ão nos lucros. COtlSOllnte
nósso8 ealculos.. essa H!n('S�l

}>f;donda." t cr:l liIgm' um fins
tle janeit'o próximo, tendo-3e
em vista Ilue n 00lllirt-��"

(Conclui na 2 Pa.g. IRt. H)

I
HIlJ. :!1 I. M.e:EID' -- ltcentu2.-1

se qur ns Ç1J�{1:il�nJ::: dn ;'_T ...Adhe-
l!1:n" dt· l-}nl'roH }lIJ Rin n;::n {h"i>
ram até agór�. ao fpJ<' f'n F-'liha,
grnl1tÍes efeitos 1):1. ulodifh:açáo

verno de 1,;'_'1111 l:G l�:lIJ IL i.... .....

nanzar. d�� !l!.�'_!D l.!_]��n1. as fá
brícas tl� [.!I':;:'C.! da ��d'.:lna.nha. ocr
dent.a.!. EO u re__;,=lü�ghnento d_\

principíc d� üvre empresa que
temos à víctu, üepC'ís tio f�'a
eas:;::a do :,oei3.lj::nF) dr:: E�ta"
c-o, ou da. politica. de uacrona

JiZ<l,;Õó.·(l na Austrullu Da Novu

Z"lJ.n.li3. como na Grã.-Breta
nha c mesrno na Sueciu. .t\pÓs
'6 t;]c·jçõe;; ing-lcsa" em 1945,
com (, vitórin dos trabalhistas,
[i,. h;lldi'w'ia.-: de nacíonaltzacão
dü� r)(-·nB- de pr odu�ãt) totnarnm
exu·tlol"(lin:i.l'iú íncr-ameritc. Na.

f.:�ueci:l. (I pnr
í ido ,;ochl-dem{l

('r'ata, qu« já estavo. no- poder;
se pí.s 11 uadonâJi1tjü' ,!.inda
maís do que já í'azta no pa.ís.
Fui rente :1 Industria, do aço,
e já têm 45s'J c1:esb. sob o seu
controle. Tod.os, porêm, ali di�
7.A:>m .que a, industria motnlúr
gicn. pi-lvada trabalha mais ba
rat o do que [L outra do gover
no. Iorrnadn com. funcionários
públicos.
Foram ngóra arrcbntados :HJ

sociaJil'll1o dois Domínios Ih

Oceania. As rióvas eleícões ge
ra ix, derrocando-os por maio
rio. permitem :1 vôltn da. NÓYfl
Zelandia e da Austratla ao

'1rinCl!HO (a. iniciativa prIva
de. Tnf'Iuíram positivamente,
nas cinco part.as do mundo, de

pai" de '15, as conscquenctas
do!" comícios britânicos. em

que os laboristas venc('ranl p21'

algarismos macíçôs os conser

vadores e os libera.is. A hora.

passou n. ser' dos socialisln6.
Mas eles cedo desenc�mturíam
aqueles próprtns que os eleg-c
ramo

Póde dizer-se que fi experi
ência Inhorista ·dura, no. Gl'ã

Br-etariha, de um módo gerai.
faz quatro anos e meio. O,� in

�leses, esses f'o rnm às do cabo.

Nacionalizaram diferentes for

rna.s de at.ividades, a com:ç·tu>
do Banco da Inglaterra, e F<Ó
niío foram à índustría de aço
porque os desmora lizam ])1'0- .

) '·'1n\l!�_""..r'nte O� dE'ficits da ex

ploração dos caminhes di. f. r-
. c-, os quais atíngem a cfr
��Cl!'r_1��ltes. que l'lJ pa ii:.

;!.!�C�a1· o chanceler d.,-, tTS'",U_o
Par]" u3.ü :::éJ't;111 apeados :'lin,l
:,r) f"úV-!··...O. o= l�br) i .;-0 -)":

têm o Reirlo U!1idn e'\';

"standard of llsing", (lu
glaterra de hoje n,"'
em condir_:õ"s ,fie

ven1 os i- .......> -.�
..

: �1 .. 1 � .10

hl!. gYa�.T1"r�cnte :' SU� .. r I�'

nl!a.� N?�a d:l. �l renda C" I' ['

britanlca lj�!rO
(}f: ,.-ida. (lHe C) ,::'Ocl!:lJisnHJ de

E:;tado ilnpl:-P1(oll 11(.\, D.��ào.
E' 1.uf:.ufi(:li_'ni t:" P flHB peoduz

Já estão
de Itaja;

p�usanclo no aeroporto I
aparelhos da Varig

Concluida a primeira pista fie aterrissagem ..

llÓSSO conespondente naqu.�la ci- -Itaja.í. fáto que e;<tú repel'CUlilído
dade. O serviço foi inaugurado de maneira bastante simpática.
segunda feira � está Sendo fei-
to por aviões de oito pas�dgeiros, __ - - - - - - - -

os

com ba.!dc:l�ão em Joinvile par"
os. "Douglas" l"" longo percurso.
Possivelmente. dentro de um

mês êstes apnrêlhos já est;.",;,:áo
escalando em Itajai. sem necessi
dade de baldeação nas Yiag<;ns

S i para São Paulo, Rio e Pôrto Al�

I g-l'e. Tudo está. dependendo de
Os

I
Lu Han governador da

prOVin_,
trabalhos secundários a �,�,'Cln

que a (;ia que i;e havia bandeado para l'eaUzados, como a retirada ó"
- fios do telégrafo existentes pela.'Capt_ .

t N t· ...
·

d fon . - - --

. .

01' cOluunls as. o h_las e -Ilmedlaçoes, para :rnalor segul-an-tal de Yl.1nnan pelas forças na- J te chinésa. declaram que com_; ças nas aterrissagens.
cionalistae será dt' pouca dura._., bates vioit';ntos está!) sendo tl'a_ A pista COn�luida no �lencionação, pOl' isso que as tropas re_ vados neI.to do Aél'oclromo de doo aeroporto e a que corre pa:'a-
guIares comunistas já estão ,:,. .

leIa com a Rua Blumenau. sewlo
.

•. Sllltan" em P�rigtu, entl'e a Cl- que os trabalhos para a constr.z-IJ1.archando sobre a· cidade_ .

. .

_ ..
.

..
. <

çao tia pista transversal]a fo-
. Kumming foi l·e_capt.tIrada a liade e. o rêsto da China n!1cio_

ram illicíado.;, tudo fazendo crer
dois dias das mãos do general nalista.

Marcham para Kurnming
Forcas comu n is ta

')

Hong Kong, 22 (UP)

observadores acreditam

reconqui:5ta de Kumming,

.�-....-"_-""'--""'''''_�'''::---�

Aviões da "Varig'" já' estão
pousando no aeroporto de Itajaí,
ésta. a noticia, basta.nte alyi<;a.
reil'a, que foi tl'u=itida por

_9.ue terminem -enl prazo relativa
nlel1te curto.

FUGIRAM'DA
Alemanha
barco

rum
a

I

vela
Rio, 22 (Meridionnll - Pat'_

_tiu hoje para Buenos All'('S o

pequeno barco a ve1a "MageL
l:lll> chegado há dias de Hi'n1_

burgo ·;·"m quaL'o cidadôes ale

u1ães a bordo. Al€gal'am. estes

ter fugido
.

cta Alemanha por

que a vid& ali Cl'a insuportãyel;
mas as uuto�'idacles bl'aaileiras

não permitiram sua pen11an('llp

Cabe noticiar e jnformar que da. aqui. p01� não possuirel11
a .Varig'·, que contl'iimiu com C!ua1quel' documentos. AgÓl'll
cérca de ccm mil crUzeiros para tentarão a sorte na ArgentL
'Js m'31horamentos efetuados !lO

aéroporto em a:prêço, já instalou
ali um aparelho telegráfico para
emissão e l'ccC:PC;E.o' desLac,:!!l: _:

I RESERVE SBTT T .T�'�
.

também, Ulll dos seus TI"!ccii.n'c ..

-

I no
n'll'a exame dos aparelhos. q'l�.n I EXF'RESSO I T ,1. ! ;'.uo em t';r1':1. Tem deplOl1strado. 6 viaje c':>m seguran""dé",>a fórmn, grande intel'êsse p... Blumenau a Joím;-il.,
lo o.éropol·to que, futur3mertl� A g ê n c i a:
::'I:rvírá toda a l'egiâo (10 V..,lp .: ...

.� .

�·!!m!lmnlllllmllll"mmm!I!!!!1!;:i1;'[;11l!�:m;i'; .. 111:l1;:':;!!11;',j'l);·_.

I �

"RADIOS PARA AIJTOS.·
: O N DAS C U R']' .'\" t. ;. � I ,,;

"

. .

-

c:; O F E R T ft.. D � �; /\ { , t r! ��,

Cf.. $\��2 .150,00
NAVITA

Foi aprovado, tambem, em

última disc'Us!>ão, o projéto qw'
concéde Abono (1,<; Nàtal n .

importancia de tl'ez!'nto" 'Tll

Z'i'llt'OS aQ;} ;;01'\ il.l<.;l·'?" p11blic- �

muni('ip:�if .. IftU aprehellta.-to "D

mesmo ;1'1� -e!lie!ld�!' allrlHdo n

crédito p�,ra. -fCl.f,tT' f�,e',: :J;� (Jf��

l1êsas. (,Lu,:: ;l::c{_'tIid!:!u a, ';0 uúl

cr.uzeiros_ �cl1dt" tpl� Q �-eh:ri

do benefício dey�r'!:,Et "";;"
hoje.
Tn.mbem rói apl'(}V:l,do. l'ur

��onclue ll:;!. 2,1). pga., letra D)

-

.-'

7tl!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!,!!m!!!!!!m!m�i!1!!�!!rª!!E!H!!!!!ití!!!!!I!!!!!!!W!!!!l;
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ESPE('IM,IS'rA EM: DOENÇAS DE CRIANÇAS 1-(\),lSLlltrJ) ,f) e Residi/lf'fa:

t ',..oIIYI!tWV" ......

, UllIllIllllumnunmlUl"lUlmmu

� ..._�, O,� Oscar R, Kruefler
�mIIJmH!lmjllmUllflllflllllllllllnlllrlm!llrínllllllmlIllJllllllJlJllIIlJ'i I�
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�ki\JíU.NV.'l. l"iitHNA
}-

Orgão ãos Diâr,,Js ASSOclll(',oa li!

A ·NA�A.O 1'1
SI A',�A

- NaiJo" i
"li .Ós • i.u..

possthilidade de importar ali
mentos cos EstadDs Unidos e

<lo Canadá, em dollan,<, na

quantidade aruru, haverá desa

par ecido Onde o grn nuo em

presá!'",) aocia listu ti-á encon

trar r<;('lU!:'OS para 'llimentar
� u'!. 11Ú�I\ll:.H�::I.1. que j.i <-:!e ll'"ihiit..-

tún "'r UJ:1 p'ldrf.o d03 vida, su

PQliú:' às. SllClS fDl,�[lS prndut
í

...

-

...-as?

..::.. 19 dp. ti:' rubro últ lmo, Sir
�Llr[tH� ....l \'_�Ll'P':;; P";Ci!31110U: -

··��Ó.::..;:O pais está ern perigo.
SP!1"_lUju-:l0� L' � nov o golpC'3-
do.: pela pressão ir.fi'1cionistd. ",

IE urna das rnzfies dessa pres-;
::.-ão �� nue o na.is não econonn- f
�n bastarrtc". F� Cripps brada

\por eccnomlas. moi" econo

mias sempre mais econonnas at::'
por que a des't alor+zaçã o 1..�..t u- Ibrn acarretou o aumento lnl2-

!dla.to dQ custo da \ 1:1:1, Ped�

Io. governo esttt :-lOO. urna nou-

pmça d<> 400 milhões de libras, I

Red5.cão. AdIllin1J3t1."4sM
Uficinal

I R.m 54\} Pau,lu. u. HU
F'oue: 1\l92 - ex!!.; Postal, 38
Diretor, do- Redação!

J. SIMO:m� SANT�S
Silcl'etál'lo :

MAURIC!O Y..AVIEll
E)ip1<�DIENTR'
AsstMtn.ras� ,

.A.nuo.l • • • • • .. ... Cr$. eO,flO I
Semestre •.• . • •• Cr$' 60.00
'l'l'llllestl"e .,.,.. C1'$ 30,00
N. Avaleo ...:.", •• Cr$ 0,50

Sut'Hr!!!l.lSí
ruo .. -----_.. _ -----_

EPraça Getulio :\"argal1 _
EdificiG Odeon S. fIDli

s, PAb'l.O
vencer. ínctusíve a de rnn íór mon

ta: o candidato l".?\.ê ser' passe
dista. r�nl torno (1C-SS!l pre Iiruina r

I
B 1 'U" t R Goi�-""" l'eShl� ai ndu n inlp:l..�·;e-. de módoe o nO-l,zon e;.: ...., .,""

Por10 Alegre: Rua Jol!6 í qu e pan -"uperá-lo se entros�m• negccl::'tçÕe�. O PSD tcnl razoes
Montauri, 15 I -

'ui'e'alpa/a n1<"""flrel'-:.:e na poslçao 1 ... .

C:uritiba: R. Dl' l'durici, 708 I "in" ou' :'O� part,idos 5��tenta.m
I 2. andar - Sala; 233

I
ponto!' de vistJ ("ontranos, A

, JoL.'1vile: Rua S. Pedro, 92 UDN. !lor c;emplo, �Ch? _q�le ho-
I

..-e---=-=-- --' jp é anlII1ruuente 1lla)Olltarl!L
!Ô

I O -1', t:'i!'ilo Junior dtcclaroll i
I hfll€ \
I

"o PSD n5 o des'êrê lh ".Ítóna
do bom sen:·o. 1€p,'e, entrrdo pela. •

ag'Jutinar'iio l':JS [')rças deffiocrá-!
t t;cas. 1\1r15 no i(lteJ (6Se

� ,Olesrno ,
do forlnJeriIuento do eSplrlto PU)'- I
"i<1ário. ine!lll�:\"�e pela <?8colh::l I! '1' url 110m" P''! t iiI:, 1 I" A pt o"i:'i t
1 t:--t.1'Cri1(,:-; pqf"l" Lnd prll'a. CfJ1Y\tl s�!:'1Póde -:cr qhe :1ll'}3 um lJOllCO dei

Rutl. ": de Abril, 24.4. _ a."

And.
�

FranciscoTreska
Junior

Eua P!uul. - BLUME!ifAU

�:::::::::-·",�;:c:��:;�:m� C
bdo, POl', lli:1.-"e flll-' S,13 1"-OP:'
gandn n;;o 'dcanr:ará, apesar d ..:: DOENÇlliS DO CORAÇãO muito dinheiro espalha, o, o�

ª (Eiectrocardiografta) Fir.itnfJ vifJado�, En! l"�tanto. igno-

�_ Ti'atm:nento de J':enrfl8eti1 E l"a-SF de lllJ1 m6do �,eJ'1I, o j p�tll-

== (Psicoterapia) � /'
tarjo dos '=!tiriS {'(.Jnyr'! �a('õt"�l.

ª :1\.1.. Em BRANCO, I, ª 1_
-,- 2()fJraIÍO. E V nde �e-

(.'\0 hd� do CfíNE BUSCll) ª e ""� ,

= E I\T:�\.l}\Z]��1 l_,E �RCC,�� 111

7.mmrmmmmlf1mmmllmmliFf -- MOLHADOS -,

ot.::1anlonte- nitna(1n

!:;.�lImmtmUmmIlHiml�mUmn!� f
"T'I:I São Paulo, Iloupa_

_ = f Va Seca o melhor

�UI '
-

l ff t
:: I �jOlli(1 (0111 glande fre_:;

mer
I

a ron E I glh1.�J 1 - - HE-guCjO trf""gc:n_ª" � I h". Ud inte1essrrclos qnei-
::: -:::

I 1'3.111, p'" obséquio süli_:: OQ R R E 7 () II ª nr;:: I' mfol'mnc.:Õf's np�-

ª Eua Mallt,nliãn, n. i É I te ,rldl 10\ Ilessoaln�ente
:= ' ê I (lU pl'1" te]i"l'Olle Nt'O 1092.

.mmimmllmUlllmmUlllnml, � I

___ � ......_.....�_,..-s:------- _"....._--

lolIUJiftl!imnmUlnIUI111I'tIJ1!!llUllimnUnnIIllUI111IUnllllll1lIJlUlIIlf_

� E a�ora1 O ra�iD falhou!! I-

-

E A' QU};J�,1 :PODEMOS COl-.'1>'IAR o CONCERTO 't, ª
� NATUE.4Ll\-IE.NTE SO' AI OFICINA «RADIO FUNRIil ª:::

l;�!"IPI'�clALIZADA EM CONCERTOS DE AP.p-..RELH09 =
5 EUROPEUS E AMEP..ICANOS ª t
§ Eliltabelecldo!i desde 1982 lIlestD p ..a� E !-

-IE Rua 7 ele Se:.21ilbro, n', 18 - B L U 1\1 EN .A II ê I
�lmlUlmIIUUllIIII1l!1II11111111111ImIIIIUW!liIUlUmmHlUmlllmlmmlj ,

E�q. d:1S Ruas Floriano Feixoto e Sfltt� lle �I t�Inhro

Atl'nde d13Tnrulof' P€Jo Fone 1197

A

acima,
De rósto, já temos bem P!'õ

xímo de nós um dellrante ex

perimento socialíE'ta nas labo
ratório" l)olitícos e econômicos
do general Pcron. A cobaia ar

gentina. esrá mais mórta do

qU3 viva. nns mãos de UUl es

tatismo incompetentl', des:l.,Q,o;i
sndo e capa2 "'" todos 03 atos
de uemencia.

If"is ('f'� que a nos.c:_a. ec�nonlÍn
1 a.nto nf'("e!�sit:lf CHUlO é o Ct1-

50 do ante-projélo da r€fór
ma IJanc[!l'iü?

CONTRA A PARTlC'IPA('ÃO
DIRF:'fJ\

Em 1(1':5 a" classes produ
toras aproval'am a Carta de
Pa.z Social, da qual ê cam

peão o 51", João Da.udt d'Oli
v2ira, Esse documento esta
b.·Jl'e,'u sólidn. h'l!'mOlli::! ,,11-
11'.. pai r(:;es e !'empregadas,
(\.)n ....3grand,) o lJdn('lf;lU �:..t.
]J:,fl it'lpfu,ao iJ1fliret'L dos tr:1

ballt:ldol'-es nê,;,,; 11i(>]'O[; l' L�l

empreSn!i, O;; rl',HOS dessa
pnr Ucip:u;âo fo:m:rrÍ"lm um

fundo administrndo por um,,

comim;ão mista de emprega.
do� e empregadores, O fun
do s(-t"viria paTa dar casa

propria, hosPib.ti:;, materni
(hde�, escóla�, cré..hp", umn.

assistfmcin. social ampla, f'll

fim, �IOS "tnpi'egadQs.

i nulu ..... ive (.'cctt;�.'; até de hn�pi..

tai��! e.:;jc-ói�k. ,�dlIicius ]Júblicus
ete,

N� NO ....·.;1,_ Zelnt'H. I� (t'el}it ... '

I !ii{O foi u s urnas e t'et 10t'.>U o

p:.1-rthl0 Eoc;alistú q'!ü estuv t

no pOder, alegando o 12ailer
da HH1!Úl'i�L \rH(,rlt)��l que a na

";[0 estava fflti"úcta, ,ü. _�x!J{'ri
�nci!'. socíaüsta. 0$ do p_1.lUdo
nacional foram para a, mais

r, nhíúa bato Ih '.,_ eleito! 0;1 da
l:;QQrw. doe Dom'inios, dh,frnl
,'"ndo a bandeira da. llvre em

presa com n dinünui�'ão do

cont.róle doEstado sobre a eco

nomía nacíonal. E apearam 0:

socíalístas. que estaváia no pc
ctN' havta, 11 anos Que produ
Á'-l!'r.t a exper;êlleia. socialtstu
!li, Nova Z>'lundta? Urna buro
cracia de\'orunte e ru ínésn pee
I fi a e ...onomia nactonnt I' um

sístema di"! flscalizaçeo. que só

serví rum para. rp� ringd' :l ('3,

pncídade de pruduair dos cam-

1l0S e das cid<!des, Terna-se,
para uma oomunidade livre co

mo a Novn Z,,13nc1ia, Intotern
vel a cont

í

nunqê o do predomt
nio do Partido SociaUsta_ E

fOJ':l:m. prtucípatmente, as po

pulaçôes r-itndinrw que mais
ccntrihuirnm para clf'!'?lojá-lo
do poder,
Na Austru.1ia, ugóla, H, der

l',,�a sociali"t L ainda fOI mais

e.petacular. N&o há aIl desem
pc,,:go. O país está rico, ,'esf['u
tunda uma fase de prosperida
'de singular, E por que foi der
rubado um govet'no que prClii
dia c"se quaru'o social e econô
lllICO? Ao cabo dc oito anos de

poder, trezentos m;} eleitores
l'l conhecenl, 11a� \TITtaS, que o

povo aU5tl'alillnr; e"tú c�Il"�td(]
1[1 fk";1!izaçâo- dr.", fHltUl id[tc!'Cs
G de novns et�p1.:; !lnCiQl�[ili
>.a.dol"ns dns industt'i .. � ü da ,,1- 11:' ,"ontin,w dOf, pre(;{I�.

(1 ;31', F:..,ldl<lI, cllef� do par
ti,ia dO:l camponesc>". explica a

Ivitoria :lIuI-socwlista. pOi:" três
iteno' a) descóntentamento ge;
rnI contt'a a" nacionalillhçõctl;

llnnnimld:1de,
a,) verl·ado!"

n,entü, só!n'c o !/uxíllo no

dicdlO {lo"-; 'rrab:'tlhadores
Fhçi"co e 'I'ect'l::l.gf'm. ,

11'oran2 H prova.{ia;; filais
seg-uinl GS proj"tos: -- determi
nalldo o ah.ll'gamentl.l du. Rua
São Paulo, a qual deverá ficar
com 11 métros de leitn e 4 de
passeios, prolongando n. rua

Ne,.êu Ramos e adj;1cente!':, o

qual dedolu, de utiJidal1e pú
lJli."l vúrias ,.'treas ,1€
l1�{"etc;:il in � TU ra or; pro!onga
?J!F,ji" '.

.. - AIJtm iz Hl<lO o Executivü u

o projEto S:mnzate {, eons

litucic:nnL Renõo cnn;Utllcio�
Ít:J 1. só a refrírma da Crll'l:.'1

ll/íariTIa lioderú lButih:t.á-l0.
As classes produtol'a.S ('s

tiío firmc<1 no :"eu ponto !lo}
Vi::.t3 � coel'entes ('-OlU a at i
tude lom:::t;la Bhl 1945, AE

�im, são pela l'E"forma cons

litudon:11, ptoc1:lmando fiue
a pa,tticipação díret.l nos lu

cros será ruinósa para tc

dos e implantará no p3.ís

A

NAVITA
Rua ],3 dt" Novembro l:i:J3 - THI. ma.mlftl Nr. 14

n I" 11 M E N A lJ -

b) temor ao irmão gemeo do

comumsmo, flue é o !aborismo,
tRecus:un 0;1 laboristas p'll'
licijJat' d::l f"lu::dída !pglsla1iva
de;; nacínn:lli�t[l5 e c,lmpnlll'-
11"'; para o pat'tido cOJlllluiRta
fora da lei>; c) :J €'cigrTIcin do

EGvprno (lU l'.lclon:,l' o }1pb o

1,'0,

o a.utorizado Jornal de SId
ney "Sunday Herald"' publicou
um e"'ltol'icll explicando " Por
qtll' pel'deu o lahorismo", O
Eleitorado suhlevou-se, diz ele,
contra n socialização I) a cx

ee!:�h"a rr:=gtllanlelltaç.fio das u

ti\'ídad�s individuai!;, por par
re do governo. Curioso é que
as r;,nióres dcrrólas vieram dos
dl��L'itos urbanosJt• Essas ri
fI as, (:oncllli o "SundO::y H:'

l'!lld". re<fletem uma rebelião

dl:i.'),...e �'er t3:::-tlldado convenien
temente pelos \"ereadores, Ú Ve

l'c-:;jdar llí'l"lwrt (}eorg pediu fi

\ pallvl'a para justificar (} pl"O
jéto, Posto em votllção o re

querimento do SI', .loão Dur
\' ai Muller, foi o me 'mo regei-
tudo, A Fegulr. -este vereador
pediu fL votação nominal, .....-.31"[-

Ificando-se ter sido o único a I,

I,votar contra a aprovação do
proj.'w. '

i
-;Wj�;'''';:.r_:;'''':;;';;:''';=JY f !

Vende ..se li
UM AuTOl\IOVEL "FORD",
tipo 35, sedan, 2 portas,
em ótimo �sta.do de con

sel:va�ão, motor de S5 BP
novo, carrosseria tcdn de

aço, por pr!>ço de ocasião.

o :ir.

r..1 ('"i-

.... MIi'IIPfti pU J 16 J

... - ..�,._..�.
lIii ... lal.s

Jnforr;1.rH;ôf'S: no !J.:if:t:.:n1{)

pr('dio

Vitalisador Elétrico Worms, r��st1Uu'ftndo a
energia elétrica humana, põe todos os orgãos em
perfeito funCionamento - Encaro. 1.0 Rio:,
INSTITUTO VITALIZADOR WORlUS _

- 17. '

sala, 606,

Uhl'; �ahl C':om vitl'lJ1<! Sl

la ti Rt!3 15 de No;r'�lldtro.
n n 41.

S/No

RAIO
Doenças de

Opera�l1o
CawmItórlo

SerulOraa
6 Parto8

R11!l B(Jm Retiro, 21
Fone 1.258

(em frente ao H08pltaI (la
tGUCO S!lIlta IsabêJ)/

Em bom estado () preço de
oC3siiíu, V.'r: Hua -1 de F'e-

UM 1'ERRENO com um:l
.�nsn de matel'h.!. ii !'tua 7
/18 Bd\;nlbJ',o, n:.w pl'oximi-
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cliscursqs por
alanç,o das peças de OI"ataria no Oongresso .ern

.

Rodrigues foi o recordistal do ano .. Os
'!o

que
1949 - o ar�

mellOS falaram

'SI)S pronunciados na"

EÔPs realizadas de

1"<,:0 rt lG" do dezcmht·o·,

185

15 de

I'

af; fl'3." (;oeillo ROlll'igue;;, com. 245 dis- Ovo a Centra} do El'usil, o comunlst., pedl'ot

Pi)Jn11l"!'
d i :, p.,l(,

�ll1·SO;'. Este representante clie., em relação ao ano todo o sr .. mantevr, em 194·iI a Dlf':'llnn co; Arrudn.

O" hoqlIÍl'i'otos :z'ou n ocupar LI. tribuna. 10 ve, Jurande- Pires ocupa um lug::tl' lor.ação 'do 0110 passa@:. o 3.0 contra o

.
Vejamos

.

agora o�·leputados: i zes numa. uníca seasão de 4 bastante distanc�do dos pr+, Iugnr, com. 136 diseurs� no ano fermo.

múis falador�. os recordista!': horas. Todavia; em número de metros ('olocaàos, com um to- em C\ll'50 e 1,42 em 19.�8. , OcuPa o qumt,o rugn.r deste.

de discursos, os 'boquil'rotos, discursos por sessão, perdeu tal dI' apenas 76 discursos: . POr mais íneríve] qU(� pareça, nno o sr, Cam,Jos Vergo:a}, com

para. lembrar um termo que a no dia 15 último no cncer, Coube {J ,,('gunc�o 'lug�!' fia no 40,0 lugar' do rol da' boquil'- 117 discurs;.d. eontrn 92 em

SI', Bencclito Valadares foi I'C_ ramcntr- dos trabalhos da Cana. st-. Café Filho, l'otos : cli'ste uno figm'1fi' o snr. lN8. quando ocnpoit a mesma

buscar em velhos escritos, 1an_ !'a, quando os debates Se pro- CW'S(JS. Em 1948, o 1 epl'esentan- 1'::arreto Pinto. Esse irrequil,to eolocação.

çando,o na torrente do vaca. Iongarnm par (:\ norns {' :l5

mi-I
II potígunr fOI t} rccordísta ex.deputado pronuncíou de lG No 1'01 dos dC'putados que

bU!llrio parlamentar, .a fim de
I
�utos a fio, para o SI', .rUl·aJ1� com o total de 202 dlscursos , dI' março até a datai em que díscursnrnm de 50 a 100 vezes

<rs o 10J o1}Qdmn;,' o· OU'e 31Sm:

I
àiJ' Pires Ferl'eil'n, que falou Mas neasa épocn estava arus_1 perd�lt o mandato na<1a menos "f'i'LO (JS segurntes : Ru;' Almeí

qualificar o. senador José mmé, nada menos de 16 vezes, na tndn o ,-;1'. Coí:1ho R'jdrigur.s ele 118 díscuz-sns. No ano pas, ria, D8 vezes; Bellj�lmin F'arah.

l'ico com os seus «gT'Í.tOSj),· obsfl'uçào rle um projeto rela_ I das lides pal'J:n;n('nt:1.l'es. sado o quarto Jugar foi ocupa_

,

eOl11uniSt:1 Diog,:;n€-s
com 1l!5 discursos,

em 1949, pOJO estar en,

f:jrí -., os. deputados qu�

p'omuwi:l!'üm um único

não

dis;

.:.. udl-:ld(·. f:r',iti,-:;'Il F"tJfi n,il1Y"Ftl

I..olJrv!l(;fit) F:;i!vio th,,: C\tl1ir·Ú;:f.

"\ gricola de B;lI'l'O�, :M'lrliniano.

..:''\ }·;uljO. .r.it':ol'(·i"!l 1\.f\-:.nd�s. Haris

J orüun, Jt):�flniln l�.;l'l�O�,. ,P..o_

1)('1'1.0 Gl'or;i;PJüw.tlleI', 13.n.v.ri.rd

de: Lima, C>1slc!G Bl'!ll1<:" e Ali.

tOlHO ·]\·:'ll·tins.

,f�;10 no tndo !í;·� t1�·I,HL: ... !d�;. 8�'_

var que multou (lo;f\f:e:; (!{'lHlt3-

iin illjU::;to, PI;:·t�:I). n:�fI ü1J,�,"I'�'

dos, qur- ern ,!�"".jH d,:h..�ll�H·ú, d�"

ocupar �i t.r-íbuna do plenárío,

�ão elElYlc'lllos a tivos c de !'Çran_

(ie ppe,osidníl,� !la;; Comi�,;ües,

técnicas.

O;:; 'lu" t'alaY';llH lI!n..

URepresenta
indústria

o pensamento unanime

t e x t ; I B r a s i I e i r aJJ
ela

!3raga. (i1..; Cr'C)1ol'j F't'nnco, HI);

jvronsenlloL' :\.l'l'uda Cãmnra,

C!l; FlorEf da Cunha, r,f>; Au ,

)'eliano Leite e Lino lYf;l.c-haclo.

56 cada e Hermes Lün� 55.

trabalhos da, oãma,

,;,j8 DBplltodn!'l, relativa. aos

s !t':meses de f'unctonamen

neste ano, Resta agora uma

1":1. 'cstatsttca. não lida pe.,

te- o plenárto : a discrtmína.,

rtos. autores elos 3,477 dis-

Os «Bocu de. SiJ'Íl}

Vejamo;; agora os : bo�n de

� í !ilpj;g1a�OS da <=;:lntara,
, :'Íl ser-vitlol'�s, i'1clusive

'ornos buscar os. dados
·tivós no fichário' da., aqui..

fi:l claquelii casa:. dOo,: 'ÇOh�
'ssn, onde .\ml.·
Theo Cordeiro da' Silva" a.

a, di(1, a dia, cada dis.curso,

ata' cTn. SUa. publicação e até

)ágÜfu. e a coluna �m que

1ll'3,s no
.

«Diár'io Oficiai!.

C('-�gresso Naciona}'). Graças

diretor' (ksse serviço, snr,

mando de Carvalho, que

:(�C!:l' �::���(:z:,iV:'1r:ll::a� Apoio do Parlamento' e da inlprensa ao manifesto I.F.T. de São
pl'Ntsa, desde Os tempos do

('ha Ribas, Luiz Carvalho, F[f_ fj}o AZ3nllmja.. Gnilherme Xa_

ngresf;o na, RepúbliCa Ve� S. P�uJo (Meridional) _ O dtl Indústria de Fiação p Tec!,_ ernbOla niio d"sconheeeudij !ic�" � tido de. LU1HI. reinvidi�são geral' c!ustl'ia de lã, que se d��nvo'J� nautt Leite. AlveS Linha)'(''' "iel'. JoGo ck AIJl'el1, JoJo A.

, tivemos pIe,na': ,liberdade 'manifeflto ainda recentemente lagem o qual, embora desejan-' o manifesto r('pl'e�el1i:t. ° pen_. lia industria tcxtil l;j'asileira, \'cu e ;;c a.pel'ieiçoou. Mas :18 Fel'n,1nc1es Teles, Fl'ota Gentil. �nial', Th.)m:lz r,'nntes. Bati�trl

nçào liesSa coleta,; que visa h,nçado .ao pais peht industria cio não pronlInciar_se a respeito .';adento uni sono da industl·ja· atingida pflos illUmel'avei" pro_ l�cssas solitações são formula- G",l�t;l B;lU'cil'a. HumbEI,·to I '(';'eil'a, José A I T!laJl(lo, ('nl'Vll_

js :aPJ."esEnta� um dos aS� u(: fiação e tecelagem. ('. apru_ aqu1.('sceú,. finalmente em falar textil hrasileira, rêlmic(;: n" .F,�_ constituiI-/'1l1 obje_ das sempre t.m harmonia coml Moura, João Adeorl:! to. JG�é lho Sobrinho. Remin JurLiol',

:tos curiosos da vida parla-, ....ade pl,la. claSSe tC'xtil de to- ,�, no�sa reportagem. g'l.lncta Convençào. da l'ellnifr<? do Rio [t situação do� ovinocllltores I BI))·ba. José AI'naud :Mota Ne_ Bjas Forte.;. Clenwntr; 1\f('·\l'a_

',ntal' do que' insinuar coneJu_T da a nacão, deu motivo a inú- <:Fruto (lo penSamenhJ tmanime Ele não fOi fruto scauel' de de Janeh·o. . nacionais,
• 'ro, A.t'gemil'Q Figueiredo, Lau_ do. El.ly;dl1o Ludi, .lost'. Bonifa-

o;;. SObI lê a <:;c'paeidade, (} di_ mel';I� criticas e até a uma pu_ ela. IlHlnstria Textil .B1'3si)l'ira» disCUSSã� entl'�' OS SinCb;',JtO,;, a {.:. Apenas tivemlls a SiJ1Cel'Ída�e Dcsejamo� a. impol·tação do w l\lonteuegl'o, Aristides MiL cio, LaiJ' Posto Leopoldo Mel_

misnlo Ot] a produti.vidade. j�]ic;ação que, embora não se - ,'Não há duvida de' que o qual teI'la SIdo llormallssllme. oe expol', com franq\�,c.za. se�l rlue não pI'oduzimos no pai;;. E, ton, Fmes (ta Mota, Luiz Lago. de I. !'I-fal'i.. Bl':ll1t, Al'í Yjl111a.

q1Jalfillel' elos deputados [11'-! w�heça a fonte ele Ol'ig'em, memorial da industria textil eflt,.. Sl' hOU\'CfSe. no traça!' rumos atavios, todos Os 'pl'obl(Jmas qu<.' felismenle, sempre ·tem sido �lIfat] Cincul'j, Alvan) Cast.el. AFdHlbil! So:\n-:,. Bneta Nc.

L{:;Í;n l::(,do aa.l'gamente comeU'-. sendo mal compreemUdn em uma :lssembléia democrati_ nos afligem. Entre ess�;proposi_ esse () �i('ntido das nOs>'as !'(.i_ Ca!'los ?<,j.I'(IC!l'i)S, Luiz Claudio) \,t,;:-;, MiltOn S:!l1tana, José :,Ia-

tada nos eil'cul<Js indust.1'iais e (liss{'_nos inicialmente ° pre_ cri da natm'cza da qUt' foi a da ·to 'de· falar claro e a responsa. vindicaçõe.s. V:'d'gas Nüo, Amala] Peixoto, 1'1;;, l\lal'io Gümcs. Cn·I'los VaL

TIa impn'J]:5:l de S. Paulo. A siehmtp do Sindicato Textil industria lextil bilidade pela execução}de me_ Não desejamos n pruspel'íd�d:· Reitor Collet, Cristianó 'Macha_ c].'IYHlt, GI3.CCO Cardoso, lDt'i",

ano p;,Jssado, propósito, a reportagem. ouviu A té não deseja!'ia pl'onuncial'_ outro lucio, o docl!m(�nto não é' didas. que poderiam ti evita- cIo nosso trabalho. ou apenas a do, Duque de lvf<'squita. FUI'ia

:t;l mesma (htn, ti\'emos 0_ .ont�'Il1:,· () ,<>1'. HUl11bert'? R�.$ me a respeito de uma publica- l"nçado contra esta ou· aquela .. elo a.o· pais 'as amargl'as dos ,<tua manuLenç.ão, sem que esse Lobuto, Felipe B.'llhi, .JuscelL

l'tlin.idade d:� publica!' idên_ I C()�ta, presidente do Sindicato ção que esconde a sUa origem, autol·idad('. Representa 'l!OSSOS, dias, quem coJoci:1U a C:'I_ desejo se f0l'111Ule em haI'monia !K' Kubitschek, LicUl'go Leite.

:J estatística, I'efel�ente â

I
l'apuça. sobre a. ('abeça.:'�leve l'S_ ('om oS mais impc�soais inte- Millon Pl'nte�, l\lonteiJ'o d€'. ma C",';,Jcanti, Carvalho Li.'ai

wl período de 1848, quando,

1 h
..tar sentindo o peso de�;'tma co_ lTSSe. da economi:l do pais. Castl'o, Rodrigues Pe1'eil':l, Alti- Paulo Bt.ntes, Agostinho Mon.:.

Câl1l'II'a rl'alizol� ??5' ses><ões � j7 ..dade e o eqUI- l- ri-o 'Oa d� espinhos eni que se TI' d s 1"[ no Arantes, Diog-enes AITuda, tc·iI'o, Cp.l'los Nog\wira, DéOdor!)

.

'<in 'qW" �,:' c·o;t:n;� I' ,,01
-

.
-

". . .' ... �l:�ns�.o:'am.a seu 'talnnte. pala- zõe: ;�;n���:��se:��"��ea f��m�� F'ra.n.l{lin dê Al��ida. Machado de l\!ell(lnn�!l, /\I'nn"o Mal.c.13 (,

. .' vml> 'apenas clestinadás.: II es_ c:om frrtnqueza,' inspirados pelo CôeltlO, .l\.fnrtins "'ilho, Morais Fr�ilflE Diniz,

flHO, roi ig;u'l.lmente
.
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.

V'
. I" n te anos de I- dade c1a,',;cpr e a construil',,: au'aves propo;.:ito !lE: sel'vir com elGvfi. ·lHíiílllllliliiiiiíiiiiiiiíiiiliHmmmmliiíifiilliiiliiiiilllmllilllímiliIIllW..:

diS(!Ursos:·�a . .-.
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� '.... ii do apelo de llm"'·ctPsse\,,�.:q'ue tem t
.

I
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B' f4 I A'" ;:.:
-

I
' -, '"

� '( (��J,t), dos in et'C:ssefl g-{�l'Ü]Sj pü·.,. �
,__.

condí'i,8I'a_
'tido um,'( unica culpa "ln nosso

.

� anco OpU ar �
.

grliliõill�=::'.·
� -

, ((II{' nssim nâo. teí'emo;; o HfiCi"._
:::::

'G' Ií -

;ê (:omo lil:õcur,;lus todos os I T"TRE (oois exh'emos, há, . do espelho ensaiando rerafji.m >'IS to será, tanto mais belo quanto l'''l:�S ü'flbaUi:u' pe'lo cngl'antle_ f" 4 -- l'lil �r�s -� _

I
' -

t!;,l(;!: rln, P:!/:l.I'I'ti, pelos de_ ::mpl'e o meio exato. Pl'O- unhas, perdoem com el:ls horas ma!ol' naturalidade v�cê.lhe c�R-1
cimejLto E'collomicn nacional.

'''li! \tO no""o .. '". ".'

-;;::;=�:col-a d'o. Vale do taJ;.,.a
....

I·-:::�
cure encontrar assei' ponto, e 'horas: experimentnndo tons fenr e enquanto. voee tl:ver. VIn- () no.TE,ffiO _ o:SEN'i'IDO:-:

....

i �'W8, com assentiinento da. diversos de esmaltes. Usam ca- te anOil, U:iC a ."maqtHllage" o ..•... .

. O CONFORTADOR ,APOIO

�:C::, plIHI?" ímj10i·t:!ndn I) as.
de. cqulliIJtio " voei> !)od-erá ser ,1.::1I'..!.5 fa,bulo�[!:JO,' de l'ouge, dão mais discl'ctllmcnte po�si:v�l. 1:-1

DE SOLUÇA0 :!'L�ClONi\i[" DO PAnLA.MEN'T'O 1'1 DA l1\f •. � Coope'ratl"'va de C\leli'd."'.g alie =
lH,; " " tempo gasto ])<:10 Ol'u- uma jovem realmente encnntado-. a.os ialJios de�enhos extr:1.vagan- ma hora. d{, hoa 1eitut'a, (I, nm· DOR NOSSOS PROBLEi\IAS PRENSA - I I ii

:-, ,,(,j:1, p:U';'! 11m3. questão õ,e !'<l' c f,)scin:mte,
tes, Elrls se julgam il'resistiveis, sica ou mesmo de "S}lOl·t" lh� ,_ ..,,pIU'a jlllgal' rla iy;j),lnt.a da - d<:: jâ. '!IU; t1slnn f'llando a

�

11 b·l"'d de L'-a"'mll.tada
'�",-,o �.'.,'_.�.;yel·e nenl )'e-,'trillJ'l], da- pelo dmples frlto de acentua- dal·á !nnÍs ('lícanto 'IUe: umll. fi, -

1 ...�. I
.' esponsa I I � . •

-

{"'n', Ih; (\cj� minutos, (,u tilll <' ""...
" l'eI'l·('f;em.n<;;rtn (e ,..,. l�.JuJo 'us 11m jOl'Wllist:1, d<'s;;j;1l'ia. f'S[S, -

�.
.

• _

ma;�Lttlo sua vaidade, Há. rooci- rem scm dó .'3. pintura do l'osto. Jeil'll de- homs pC!nlilbs' dí3.nri:
t t

. .

1 ·t· C ....rtit·!no de arrluívamenl41 da A ta (h:, flIssoluçao ::

t N-
.

e' assO 1 'leu tO'- lÍe u P Ih "1 .,,, I':tlt:1í: P'l,t;l (t.te <l��pr,�,� (él o]1Ol'tunítlndi' para· tl::tIl,>1111 '11' � ....

nh:ls flue passa1n a tarde diap e " ao queIra S·1 .. m. �'
.

�- " n� es e o, li. enSfuar mI [. - 1 N b 1 1°1<)
.

_

'I' ��� --- II um, artificioso Sej.L silnlllÕ-R " t'. ('QL'lp,:rn.:;ão do no;::so Si�ItliC:ttO:', [l�);;; flflr-lnn1flltnl'eS senado,l' l\.f::r.�
- de:,n. t' e ovem 1'0 (e .,', ...

i �- -�

-Ih d
tará Rempr", bem. ,Iamfl.ls "ncm'amos questot'.s d-2i'L 1 no H.:tnm:::: .., deputado (.I'epoll -

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

'raba a e g'arçon
Ao)'; vinte ano::, voci" deVi' (;ui· te OU daquele setor' da nOSSa in-I Fl'nnco é ii imprensa ;n<ll'pp11. VIC'i'OH1NO BRAGA, Ofieia.l do Registfo Ci-

dm' de SlIol pele, mas nfio d,,,; " t
'

) 1 t
'. vii, Títulos e DucurúenÜ)f;, d.a Séde da Comar·.ca_ de ,-

simu]fl-la. sob bl1ses: FflÇ�, g·inás.
(,US na so �H :1men e, sem C(,I1_ dente (h) 111(;\1 país o llOS;;O agra• .... C-' t

.

.

1
.

i J d
' l' f ta

- Blumcn3.u, Esta.do de �allta ã af'lli[l.

ex-banquel�ro alema-o
1 ���a�s:m:va�noe�._.c,S:�l� �:�el:�2�ra�:��II;. ���ga;il�:,

toom (J m el'e,�;;e gera d��n;��l��(J;)�I'�'\l::���/�:�o���: -, C g R '1' I D i\ O

SU,l;{ ., 'Iliflia·sc sohriamen' """01" nl( �111(] estal'I'IO "I' e o
. .

( Jn<, '1 �"e� Certifico (lue, nesta. fluí a (: a requerimento da
""",;, ," J ., S u. J. S nanel;J eum ) (.... (; 3"" .

t.e. laudo para. as :ültOI'ídadês fe_ mnis l'CplT'sclIlativ;u: tIo fHl;;SO
- CuOpêl'ativa de Ctt'dito de Ref;ponsabilid[�dt..' Ltda,

Se fizer tudo isso, cstllrá pi'il· B r:> 1 "l'l \T l' d' It"j'a,' 3"llri
derais, no sentido dc'sen'lll fltC:i1- meiO.

'anca upu ar e At:(I'lCU a l. ,) �l \:.' (I LI,. "
,< I·

servando a graça. e a: espont.'-
. .

1
-

1
neidn-dc de sua juventude. didas justas, pretensões (la iu_ Se I,lgurti;t llagn (l"scjasse_ ,ê vei, neste Cartól'io, a ata di, dlSSÚ IH�,iO ( a mesma

,- Cooperativa, cuja c6pia, dif;'O cuja duplicata foi re- _

mos pelo nosso e;.:forço, essa I ::
' ,.

.

- .....(lc.tida i Junta Come.l.'cial, em F'lol'lanot)ol1S, pOI' 111-

bastaria a toda a pena de haver. = LL'"

1- termé,dio do Juizo de Díreito desta Comal'ca, de acôr
tr'Il])a.!hauo dias li. fia tendo 'em,:: -

mi)'a,
.

exclusivamente a. 'conti_1 g do com a lei em vigol'_ O !'cfel'ido é verdade do que
_,

dou fé, _

nuit!ade do tl'abalho industrial, I ª Blumenau, 20 de Dezembro de 1949, Eu, Vito-. _
no q\lal estãO, hoje ocupadas 1_=-

' =

rino Braga, Oficial do Registro Civil, que a escreVI·

centel1flS de mIlhal'es de traba.. ==
_

á máquina, subscreví e assino.
lhadores e amdliares, em tuna

-

.

Blumenau, 20 de dezmebro de 1949

ª (as� ,) - Victorino Braga
:: Oficial do Ree-Ístro Chr!] :=

,�lllllllllllllllllllllllllt I!; II' II i i 11111 i I i III! I!! III1 i II!! ii IIí!!! II i I II II!! 11! II! II III.:::

CUl'SO '(luf'!wt'J torta a tempora.,
da lEg-i:,la t iva do 1949, ombo.,

rn muito;.; teni13tn pa.rticipado
�tivam(;nt.p dos dr,bates, com

9.partes. Na. I'eiação que a se

zuir transcrt"vemos a maiolia

ramhem não ocupou a tribuna

um.l unica
-

\'i'z no ano de 1948. i ..

1'.;' ,',·z
... '

:cOmo o Si', Var'gas Neto, que I
bilJal'8111 em plen:.ILJIl

�e especializou em apartes pí_ úniea vez dUl'nntc (1 ;lno

lOl'escos C quadrinhas satíricas, �eg'llillt('s (,clJUt,ldos,:
Rui Palm(Í;'a, CORl'ací

1:"11fL

u:-'

de OEv�ü'a, Nelson Pal'ijósT Ro_

fIeS. 'r('oõ,llniro Fonsecn,

vaIdo VíT.P;;Il'�t. Nicol:1\! Ver.

como bom poeta que é mogn_
\'t'lmente. Os ',�boca de siri,>. de

PaulO
194.9 são os seguil1tes: Duarte

g'11ei}'o, J/íanú('i Du:u L·, f!('I'O_

Aloi!'io "\1\'",s,

J,l�é Jufúly, Li.

duas horas

mcüía de disC:lIl'_

':' pút' �€sSàn F.llfJill

Igualou_se,
,,.. [:I])1.,J. ::l !!wdin. por- m'ndor:

dis(;ii!'SOS para cada, t'epre_

�'('lTiw!1) aqui corno

" lO t;1 J . d e depu tndos
2'). (UP)

-·Ium.
carnpo de concentração na

Nova Iorque" -

George lICaroth. ele 54 anos. ex- Alemanha, pelas tropas llorte-

rniJionlÍl'io e banqueiro cm. Ber. [,mericanas ('m 1945, tendo se_

Expe.r,-enCI·as d�e,...lelevl·sa-o1, l" I d"enlo de Hitler, !ruido imediatamente Para os

;n1, an {;,; (O Ü •
�

h· tl'aba'har' como Estados UnidaS', onde mais tal'�
COnll-çO\] o}e a " ,

t d t� de abl'iu o�estabelecimento ('111

garçon mim rcstalll'al1 e es a Pm'is, (S.F.I.) - S{>l'Viços, Um emissoi' ocasional fôra

Nova' que hoje emprega o pai.
I!ljwgrafüs l'C\'isóI'es e, O clle� ::idade. lIIal'oth (;hegou a.

,
DE TELEVISÃO instalado no cume do eleferico

: !1(J :;ervi\?(). Assim. a rÚédia Iorque sábado último como pes_ I ela teleVIsão fI'ancesa fizeraTn

I
elo monte Salévo, de onde lilll

(' ,�is<:ll''''OS ilpaI},hados, para soa' desloeada. âfmUmlmllllmm�tlhi#JUH�um� ímportan�€� �emonstrações da ?l'Ograma a):·tístico em tra�s_

taquigraço subiu li; 117 O Rest:.;urante em qUl' está ::: A' colaboraçao particu-= nova deftmçao franees;1 (819 missão direta têm ligaçã.o com

Ti 1�r48 e a 115 em 1949. Em ag·óra·é de propriedade de seu ª lar valiosa f} eletiva•.éEá linhas) na frontejra franco_ t
a Radio Genebra) e de telecinc_

r'1:o'\idcs 'Ctí.f-l�" filho Peter, que foi libertado de :: dte que o} paIS bneCCts!u-ª >;uiça. pala: permitir aos gene_
i
111.nk fot ltransmitido) Postos

<.,-' "''_'" = a. paI·a. eval' a om er--, I --......, i

:
o _ � ..:..... __ ...::.... - -.- - - - - ---;:.. 2. IUO, e um de seus mais; breses, qUe não possll('m ainda receptores públicos haviam si_

íiHHil!IUIH!lllílll.llli!111111II111l1H11IlllUIIIIIUIIIIIIIIlIIIlIIIIHlIIIIUIIII
:: importantes movimeu- == posto emissoi' de televisão, que

1
do instalados, em Genebra e na �tllllllllm!IIII1I1H1I1I1U1l1l1l1ílllmHIIIIIIIIIIIIIUlUlIlIIilImlllllllllllllmllllilll!illlmllllllJlm:mmmimmiW;

,

l�tigos' para
. N Q. tal IIª�;=���ª ;�cs�ami.lial'iz('m

com as ('l11is_ municipalida'de ele Annf'mass�. :
-

",
.

'.'

O

.

�fIIml�Wm!lIIiUlmHlmmllllnh � I

Fi����:�F������K;��:�,�,;=.: '$fDescoberto o s e g.u n d� :_:Enfeites para IIrvore Natall
f�INAS CAiXAS FANTASIA PARA PRESENTES., =

!
ENFEITES - VELAS DEUTSCHJi;R CHRISTBAl.!l\I8CHl'tIUC.K -

em todos os preços.
.

I _I N
=

���:��O(.'�':"=i��"S
compras vernique nossa fu-

� I S ii t_ é· it e a e, e._·, t uno ',' __:_= ��í.�i�����TC, �= ������� �"���:;_:�::I� _- �:��:�=�:���EN ;
-'_,- CONFEITARIA TOENJES --

� �
C:F�BKU EIUHELT _

Rua 15 de Novembro, 962 - Telef. 1160. t
-

� ENTREGA.MO& A DOMICILIO - . Netuno, o se.gUl1dO planetX \ Fologntfias ndícíonais do fü'_ ou seja, do satélite d�1 Terra.

UlHlIIHIlIUIH IUlIUIH!IIU IIImllHHllIllIl1II1IlllllllllllllUlI.lIIl1l11l1l1lh, do sistemn

-

__
- - - --:-

- - -:- -
-_ - - - - - --o- so181', tem. rlois S:;_ \mamcnto viernnt confirmar a.s 'Trinton,. O p!iin('il'o satélite, é

==�::;:;::=::���z�zS:z===::::;:�::::=:���:;;:S:2::��:;:;::�::==��
�éjites. 'friton, o maior, foi des_ duas·vez€s maior qUe o satélitt' ::

'" -'ii coberto em 194.6. A existE.'l1cja ·:2US]'\('it:1S. Ficou e§ltabclecido

iJ
ria, Trn:a.·

O �fE.LHOR PRESENTE PARA SUA :FAl\IU..I.!\: li elo segundo satélite acabl' de c;ue o novo satélite tem, apenas O planeta Netuno é aproxi. _=
.

'. U r d
.' .

.

§
f'êI' con l1'111a a, pur um astl'ÔM 320 1m" de diâmetro, cêrca de

\
madamente 17 vêzes mnior (llW ==

CAIUINlIONETE 5 LUG�l� .

.'

r.omo norte.americano O Dl', G: líSIS' I
::'

-.5r A' ..., L Ta,
um (!<;cimo do rliãmety'o d3 lua.a terra. � ... l.

�._I!IIII!l1t1111111l ':111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111111lillll�,�I��!��_I_III!lIIl1llllllllm.imilm,,,:
'iR E � IS W _ ... �.' ·P. KuipeJ', da Univel'sidadc de _

Oi Chicago.
I 11 f o l' In fi, ç Õ � s:

1 §.S. Há. cêl'cn, {].� um mês, o Dl", I
li I V I T A I J(lIiPêl', então Jecíonamln 110 OlJ_'

" . § E:"rvatól'io Mc:<]onakJ, na UHi_ Jl>AnA ANIVET�SÁRIOSl CASAMENTOS,

I�

1 ....! b 1""�
.

v'l' I Ut- "'ll
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O� hcbidas preferidas pelo telefone :t:l�l,

.�j �;::�:lS (�'ha�l�s', l:ótogl'áfiC'a,q, El1t1'e!1:p'fl a dfJIIII�mt(> C I i:E.�·":;::::'?:S''''��-- �
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.� < ves .0 i: éseopw l'cf1[,lo[' "erea IS a

.

a ar lIel.se j_-, ._.-
�- '"-� - -- - -� - � - -:._.

� - - - - � �" o)J'Oel'vat.ól'iü tiL' 82 P01f>ga._· n· 1:3 P I !J1 ln frEnte' F:íhric::i"Nl'!LSA,

���:úMcô�-1Súi-"?OO!_BRISít
,_-��.

! ,IÜ;:s�!{�·j e;��l:/)�"; ,";\'e!m'am aI .���o;3_:.;;'�..,�;�__a;:;.,u:'�O�';;;���__"�_·'.�iil;_;;;_;;õ-.•__�;D;_iii_iiíi,;..iii_;;;;;;;;"·;;;'.õi-i.i'=o;-;;;.".,,,,,,_�--�
t

! exi:.ttêneif1 ele Hrll {'OtT'0 uescn",!
,-

,-
-

a;
.

....' ti·,
',,_ -�'-

,�4
I rdl,'cid<j fl. (,&l'�a. th! fimilhúc.<; ct(, "mmmmifilUHilmllllmmllliJiliiliillíllIllIíHUflIUlUli,mUmmnli1V..

j' c;uiJõm::t.rus �l() plnllpta Net'l1� ffi:' �
IJO. í' ,!('r(:a d(� ·I,800.000.0(J0' �_. DR.. BENNO KNDDSEN �IIkm ..da. terl'[t. O

__ ME'DICO _ OPERADOR __ �
tn O� Tt'esrüo,; 'movimento;; do Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre, ::::: j
planeta, O Dr. Knipe!' suspeL:::: Abrirn. .sua clínica em fins de Dezembto em I N D A I A L 51' ILou, por i:sso tratllr�s� de um

:::: lNa a,ntiga Tesidencia d.lO !ir. Renru'd) :E •

:: :: I
.segundo sa téHte do planeta �
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faina de t:mta significação eco_

nomica e socia.l pal'a a nação

braSileira;'"

:HfJ � St:lti exclusão

(A SA KIE(KBUSCH :::

Dia dezembro
ESTRÉIA DO ORANDE llJnSIONISTA
20 ele

Teatro IJCarlos Gomes"

-� Umit:f" ati' Cf'$ 10.000.00 � 'j'axa, [) (�,';; �
Rrt:'rlR.'\DAl� LIVRES .

CAPITALISADOS l';EMESTP..AI ..Mfd..rTE
� ,

di!3pnsi�ãp' dOfi
-

nOR�"'1S cHenteR, pequcnoe

corr€tl pan� i1connmia domifoilíar

K'.iN(1() SUl. 'no nR/"�[L R,A.

(,m H120

ASSINATURAS PARA O::l DIAS 20,22 f' 27, A' VENDA NO

"CTNlTI BIJSCll", a l1:l:.1'tir do dia. 12. pfll�)� 8(...ç;übltp_;1 rl1'�<{-;o�;:
PIJATEIA ATID' ] ().:l' PTLA Cr$ '11)1),011 -- CFtd:l r:q� 40.00

�1l:1, "Cl'$ !'ln,nO - _. C't'$ 30.00

21:1. .. Cr$ no,oo .. - Cr$ 20,00

BALCÃO Cr$ 15.00

n!1.

;
,

,



Num gesto de desalento...
Mãos de náufrago' sedento
Pedindo vida a outras vidas!

renornenos
Durante alHls sogutdos. com

a mesma regUlaridade como emí
gra.m as aridortnhas efet.ua-se
a migração em massa de um

milhão de borboletas Mon,lCcus,
que vão passai' o inverno naque
le lugar.
�..... .._ .

.,... �-- �-- - ,

O que torna esse fato
mais assombroso, é que as fru

geis criaturinhas aladas voam,
em bando. mais do 5.000 quilo
metros e' vão nrocurnr sempre
Q mesmo bosque ("� ll,inheiros
que suns avós já procuravam
ant.es delas.

Ai. de quem a alma irradia
Procurando um pouso; em vão!
Ai do que tem, coração
Sentindo a vida vasia!

Solitude, és o pesar
Que da morte lIOS abeira...
- Brasa fora da ladeira

'I'em mesmo que se apagar...

Solidão, ó solidão,
Tu és um círculo escuro
Entre o passado e o futuro,
Tendo ao cellW'o um coração ...

Partindo de

---}} ANITA CAUVALHO

A?�'IVEHSA'n ros
1'uzera. unos hoje;'

o MOTIVO

-- O jovem Nolan Doi-ou, fi
lho do sr. Alwino Dcrou. rosí
l".:mtc em Itoupava Cant ral.

,

- A sr". Mar'la Msrlin,,; dp

SIJUZ:l.

IN:VI::NCêoES U"l'EIS
lt'l'ilado. E, �'" concorda, stnto

senlpl'C urna cer ta ínquíetaçâo.

O pêso totat das mnadas de co-

bre atualmente em circulação
na Grã-Bretanha cIavu-s.e a

:�O,OOO lOJlC I:Hh s.

Um estatístico calculou que,
fC êsse volume monetário fô....:sc·
igu�lnlllnte rcp::l.l'tido PO!' todos
o scidnd5.os britânicos, cada um

cu.rregnri ..l no holso mas d� rn- ia

rlnilo de moeda".

"Ainda. bem" --- �."I'I]"C0ntQlI
�le. ='. "que se invcnt:!_l'�lnl a.;

r3iXftS-l�egj:;tl·!1.,-/Or_'$ c os «.;0-

fl'e" ...

Pen samentos
A glól"Ía. dos homens deve me

dir-se sempre pe lo s m íos de

que se v.riernm f,u'a ,,,lq'.lll'Í-ln,
-- L1 l-:'ochefoucaI1.

A ü r:: N C�J A

HOTEL IIOLETZ

Pail0
O mundo ... que Inrport a o mun-

'do'

D..:!b.:n o mun .. '.) p-rtl. depnis :

N<"':.�tc momento, {luB]'1.d'ê,
O mundo somos n(,., dois:

l)O!":s ,Ia Cunh a

['}r. lj". c)d� b"'FCht
Diplomado 'Pela Universidade do Rio {le .Ia.netro e Berlim
EX-:Jssistente do Hospital Heirir ieh Braun e Snnatório

GralJowsee (Berlin)

Cantarelli'
Para ".. ' II

I curnee Mundial
_. o 1:.:ntimento d:.l

Eletrotécnico especializado em rádío ;
DUAS AJUDANTES ele palco c�rfl. bôa apareneia,
bons costumes e dispostas ao trabalho consciente.
Sómente apresentar-se tendo bôas referências. Tra
tar das 13,00 ás 15,00 horas no Teátro «Carlos Go
mes,�. ---

-
rrô) parttculnrmsnte

_ ;:;r,>ndl' po('la alemão,
- 1�e111 característico a

_ l{'�TiCitl) t 11111 trecho cln� C;1n_

= � ver ��"Jõ�s com Goetlte�",
::: I ! :<:1(1;1 mann. seu fjtl secro ta.,

! 1 in: ,Gftl'thl' estava hnje nova,

I mente de I'SplC.Il<.Udo bom lnL,
nnota

-x-x-x

Ondulação Permanente

-.

-

-

Máqulnas para ondulação, a óleo, a eletr-ícldade, a vapor, a
fl'io e a química. Secadores capacetes e manuais. Bacias para
lavar 'cabelo. Instalações para Salões e Institutos de Beleza.
Móveis cromados. Vendas á vista e:J. prazo. ESCOLA DI!!

APERFEIÇOAMENTO PARA OS INTERESSADOS, eRA
TIS. - A RECORD - Rua Emilianô Perneta, 210

-CURITIBA ...;,_ PARANA, - Maior

e maisrem -7- �_

IOc'i'nelllll'iuschH
-
-

HOJE A'S 20,30 HORAS'
-

<,-CANTINFLAS:;, O comíco H.O 1 do México - E-
�
_ milia Guiu - Chino Herrera em

!- RO:!��!��,�o�an"o�",������ma "a:i�ª I§
nha e fo'j confundido com um assaltante. Diverti- §! ê

:.= I:::
ª flas» metido a hipnotizador quando menos, ele pro- ª 1 E

das aventuras tragi-comicas do popular «Cantin- := í::

�:�i:�:l�i�:a;��s�omedía deliciosa que o prepnna- � I �"
A cornp. Compl. Nacional e Paramount Jornal. ª! sf
Platéa 5,00 e 4,00 - Balcão 4,00 e 3,OQ ::1;;

:::".lnUtI11hnuI"fIUIIUnIJUluu. 1·1I1UIIJlJIlUJUUnUJUlIlnUJIIIIJJIUII' =.: {==
I::

-�-----------'----- ,::;)�........ "' ...._'L ..�_"\......"fo.�')'O.v...".._ .....�'"'''t
-

...�._"'".� j§

i' 'PR06 R ESS O' ii;
�. VoflratÍt & Sfueber·· j 11_� Encarregam-ee de: $1

I"
ESCRI'fAR AVULSAS (mesmo .�traz:l(las)

::# I' --�=_::::=_�'ABEU,'J'lJRAS E ENCl'mRAl\fENTOS DJ!� ESCRI- ... _

'fAF;
l:EGISTROS DI� FI

..
RMAS

ros $ ,_
,

CONTHATOS. AL'l' ...i';RAÇÕ}i;S DE CQNTRA' ,...;

�l::f' .n{STR<\'rO� Ug SOCIF�DADES COl\ll'::l-:,€IAIH
COnRI��PONDENClA üOlUERClj\J...

I
J,lj�GALIZA(lÃO DI� I.1VROS COI\lEIWIAIS1 FIS� $
CAIS J� ln� EMPREGADOS

. $
Ganhe tempo e dinheiro confiando, os Seus $
�erviços !lOr nosso internlédlo :$ -

Rua 15 de No'!tlluJhrn, 11 ..12 - 1.0 r111dar .. SnI�t fi"O .5 i =
(lj;difíeio do Banco dNCO») s:

..
,

_
"

;��..Q!:I""'J.P......�� ••mlfililfHlllllímIIlUltllililillllllmlllll�uIHllUllllnHHnl!III!ltlnUlnUIliIlIlIl.mnnuillllHlul IHlliIfHHUlIIIU;
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gos descoloridos, sem emo- nhar seus minguados salá
cão, enfim,' sem atrativos I rios, são «sanzrados» dêsta.

. I '
�

Querem os clubes CI.$l traba- . mancira. Se houvesse com-

lançar seus prejuizos esfo-j pensarão vá lá. Os prêllos
Iando o público. Que coi,:"!.! das divisões inferiores estão
maluca, Domingo, então, í agradando mais. Vamos bai
f�i o cúmulo. P�ra J(resen- ; x�r os' -precos, sen�o:es di
etar-se um cotejo daquela

1
rígentes e nao majorá-los.

marca gasta-se 10 «pratas ". --- • - ---...___

Aonde ü'e111oB parar? Se-

\
-- ---------------

gundo muitos podem coris- Ft'l-id:L"l, ES!Jlnhlm. M:tnchas.

tatar, diminue dia para dia tn�°I"i'::'H tl Rf"tmmtlsmõ

� concorrência do _pú?lic") Eíixir IiI Noguldraas nossas praças. Nao e P<1-
:

ra menos. O trabalhador, o Grllntle �J,P.purfitlVI} do Sangue
operário, que suam para ga- --�-'--'

Estudantil conse-

o guinda as mais signífléatí-
vas ' conquistas, contribuin
do, assiin, para o maior de
senvolvímento de nossos es

portes.'

Meíis senhores, a moda
está pegando. Qualquer .10-
guinho" qualquer pelada,
qualquer bâte-bóla só pode

. ser presenciado se estive
rem os torcedores dispostos
a desenbolsar 10 cruzeíroa.
Ultimflmeli.t�

-

não se tem

100�ortaDtes . oeü�erações toma�as Da reunião �a
comissão or��njzaoora na �o�a· do· Mun�o

,

- .. DVOGAI'()-

CAusAS CP/EIS, COMERCIAiS E
m�cr1t6riO: R,;ia ,15 d& Novembro, rum ..::.. l�Ó '-And�t:
RerddenriLá! ftUll 11) d� tvuvembro, 1393 �, AI)ltrt. 1

Rio de Janeiro, l:hseiv,-:;f� o

jornal, em sua acusação, de
que a Inglaterra e a Escó
cia competirão :[.0 Brasil,
dizendo:

«O Comité para a Taça
Mundial da FIFA Hão S�

preocupa com o :Jad�'<Í.o de

'_I>H j·ti(Úí, de Jarà.guã ás 19,30 hs
,

(dep�ls:da·chegal"'.1 'do trem).

I

I
À inauguração dó novo transmíssor

, R: C. A. da P. R. G . .,. 2 - RAmo TUPI

a
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::.� uM nOl'iI �fECANICO eom �rnp!(j-; ('oilhPfll1l!'lhOS 'E=_:- <1(' sua profissâo.
. :;:'

�. J�I {lH'mo in,'jk:li' aptitlt;('f,;,_ l'sÜi.d� Pivi\ m:HlI'�a!ld_() ;
::: fot()�rali;� (In tratar com .'.-

. . "

=
_1 __:-:-

- INDüS']'IUA A.UGUS'l'O l{LltiI;yn�K RIA, : E
S � São Bento do Sul �- se. --' ::
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P�lo presente Iicum conv�cndos 05 scnhm-e s Associados, ::
T}IH·tl tuna Assembl-ita Gcr'a.l Extr:-'"ordináría que s��l'á realiza..

=
=- da 110 próximo dia 28 do corr-ente mês. ús :20 (vlnter h01':1s, no.

..... si:�d� ·social á Alameda Ttlo Branca, u f'irn dr! {l(;]i!lf·l'�·it·firu r(J-

à. noite, po

::;
In:e a s�guinte Ordem do Dia:

... 'Fix�lção das mcnsatt-tadus parn o

ano de 1050.

r:lnmen::Hl. 20' de dezernhro (le l!H!I.

com a garantia da

R. C.A.!

. I

e aplaudid9s pro
gramas â'góra
mais valorizados

.�
:E·CO'NOMISE
I .. ,"»

TEMPO····

DE sao PAULO, com 5(� mil watts
de potência, em ondas longas,

. ,.'.
éo rnarcode urna nova e

. brllhante fase na vida da mais poderosa

I

!

mais foít� para' o Brásíll

. e: .

I
DINHEIRO

.

ADQUillINno :UMA tnCICLET.;\' /

F�l\f I�REST.AÇÕI!S I\fA IrUU\íA·

p nos D o C I ]H o S. A.

Itnporb<;iio e çomércib



fiado oVaticano pelos comunistas italian..os:
um téste de f rça na abertura do no Santo

D
p r

--'...........,...----;---_ .._----�._,

Cronica de Barreto Pinto

o iversário do homem
que revolucionou a cida�_e

119,15,
Houve mesmo um rnoman

to, em que o nonrado general
Dut.ru quis deo;lstir' de aua C1n

dídaturn, A mão rói-te, e as pn-

Deixaria vocês em paz. 110

dia 'de hoje, se não houvesse

.urn ·motivo de ordem .superror,
o aniversario do general An

gelo Mendes de Mames. govcr
nadar da. nóssa Cap;,tal. Njio

se trata, de um :l!lministrador
de conversa mole, lIPIH que
promete parn f:lltnr com n, pa- '

lavra. Muitns das vL�1:-s ape
sal' de ser um diPlon{[lta. t.or-

na-se aépero em resolver
casos ; mas é que não transi

ge, e as pôrtas .estã.o fechadas

para os' advogados mlministra

tivos, ou ladrões que all tinha

guarida.
Se Dutra, chegou ao Catet.e.•

'deve muito á lealdade de Men-

6'es de Moraes. Acompanhei de
pérto toda a. história. dificil do

candidato, até setembro de

Vencida. na entanto a tor

menta, Moraes,. enárgfco, com

petente, pôde iniciar n BU:!. gran
de obra municipal, tor-nrrndo

se, dentre- em pouco, o maís
eficient.e de todos os nuxnra- cldiu COlTl um apelo do cardeal «Vós romanos, neste ano de fé com chícnrns embnttdas em cajiuras, -do alto Xingú, envia.'

res do governo C:l RepúbllC'a. Selvagginj, Yigúl'io em Romn. santificação deveis (br um peças de madeiras .. eolhéres fa- do pelos comunistas do Brasil
Hoje, é uma figum. l'espcita- fi. todos os exemplo aos vósso;; irmãos vín, bricac1as cnm pratas, mcédas central, um saco de "Seis quilos

da, e admirada pelos seus pró- 'dcem um exemplo de dos do estrangeiro como pere� brasileiras antigas de Luiz oer, de café dos camponêses paulis.·prtos advezsartca.

Trazendo-lhe a minha suuda- ao mundo por ocasíão grínos, para que, reconheçam a los Prestes e sous companheiros, tas, arreios típicos do sertão da'

ção cordial pelo transcurso de do Ano Santo. Cidade Santa e na volta aos uma pasta de couro de crocodi; Bahía, dos comunistas ·bahia•.

seu aníversárto, ao mesmo' tem seus lares propaguem mais uma lo dos dirigentes sindicais, um nos e muitos outros.
d Roma; 21 (UP)

pO', quero sctí artzar-se com Vez a fé). jogo completo de chimarrão dos Moscou, 21 (UP) -_ A Rus_
todas as festas da cidade, que - do Vatícano consideram a deci- . I . .,.

.

O vigário de Roma recomen- líderes comunistas do Rio Gran_ . sia imciou e comemorou o sep- bros,são dos comunistas em convo; \da, ainda, atos de paciência, de do Sul, uma. caixa de jaca- I tuagésslm-,
aniversário de Sta_ res.

Cal' uma reunião de cnmpnne, hOa vontade. hospitalidade e
ses sem terra para a mesma

não se nmoldue não recebe 01'

dens de tercetrus.

os

Barreto Pinto

lavras do atunl chefe do Exe
cut.ívo Muntcípul deram. porém
coragcm ao seu companheiro

Pl'iméÍi':uuente, o PSD quis
f;1.7.el' uma expcrtoncía com o

mulór Irlu If que j:í. apareceu na.

Prefeitura, que foi a. escolha
do pa.vorrico H'í ldebr-ando de

Góes.

Substituído por Mendes de

Moraes, a cópa e ;1, cozinha pro
curaram desde lógo intrigar o

prefeito com o .pl'zsidente.
Em 1948. o grande governa-

vão ser prestadas, não ao _�u
governaour, mas ao prefeito
do Brasil.dor da cida« 2. esteve com as

mala s prontas, para. deixar o

cargo, porque é homem que

llreCI·S O P'C'D lancar com urgenc,lIa E::ó!�o::::,::::to::':::ICOlaçãO de gráur j J j 11ho:,'. Os comunIstas convo::!a_
. ., -

ram a reunião sob o lema «Paz � Tra.nscorreram bl'ilhantemen_ I
realizou_se o b(lnquete de des- rnas.

. .

can -',. --Iatopara na�ose -'esagregar :�oT�:��g�:�:m °o�:::�� ::: ���á:� ��:e�:��:;:=ed�o�:���d:� I�i�:�d:fe�.:c�:lég�:l��n�o�:�;� I Çã�o;l: ��r�:�a�:l:�:�,S���
a J a. a I .

.

•

anunciaram qualquer progra_ ranc10s da Escola Técnica de co_ randos ao corpo docente daque- I !Cigiram_sc os .contadorandos ao

ma, indicando que se trata du- mércio «Santo Antônia», que 1e honroso ,estabelecimento de; Salão de danças,; afim de darfm,

P I a a cooperar para uma conCiliação gerallila
decisão de ultima hora. ::�ecel'em aO seguinte proggra- ';:��::_.N;e�:c::�:mUS:�:7ad�: l��:�o v::s:1=:=��t:'o�q::n��

�!!lIIl11l11l1l11l1lmIllIllIllUlIIIIllW..; Ás 8 horas da manhã, foi re_ l'ando Alto B. de Macedo; Dr ,d()randos com ,suas madrinhas,
pre- �Y lUHO "SIMOS'" � za.da. a missa em Ação de Gra. Arão Rebelo, Inspetor Federal; l'dando assim inicio �o grandi�so
núm:: n :: ças, no Altar lVIór da Igreja Ma. contadorando Roberto G. Do_ ,baile que se prolongou até al�
8tH. § DE URUSSANGA § triz S. Paulo Apóstolo, com ben_ pheíde; contadorando" Nelson; ! tas ',horas -da Iilà{frúgrida. :�',_

pOr base um programa, Se isto !in pela }JassagQm de seu anL ê
-- Tinto e Branco ; gão i> entrega dos anéis, pelo ho_ v. Pamplona; Frei Odorico' Du_ Novamente'

não for passiveI teremos um l/el'sM'io, hoje, O premiér AL DepoSitÚ-l'ios: _ entrega dos anéis, pelo' home_ rieeux; contadorando Antonio
candidato próprio, Nosso candL tlee desejou hoa srrúde a Sta- - F'REY'l'.4G IMPOR1'A- êi nageado especial Frei Odorico G.H. novaes; frei Odo Roabach,
dato natural é o sr. Getúlio lin. :DOR.4 E EXPORT. LTDA.;!"

Dur'ieux, OFM Á 12 h ParaniÍ'lfo da Turma' Dl' Os
.:;-nUlrtllllimm IlUlUIIJII li 1IIU1 lih;: . .I. S pras,'

.

..-

cal' Leitão D.D. Juiz de Direi-

um

Disposto o
Rio, 21 (Mcl'icL) .� o Am3_

lal Peixoto. que vai li São Bol'-

ia, disse:

<,Vou 'em visita an sogro, de

quem estou com saudades. 'Tl'a_

ta_se de uma viagem resolvida.
há dias. Apenas aviSEi os com_

PaJlheiros da combsão diretora
rio PSD,'. depois acrescentou:

,,:0 PSD precisa com. ul'gen
eia lançar um candidato á pre�

sitlPI1Cia, (!:L Repúb!ic:l. AchO

me5TllO flUe '1B isto, não fOl' feL
to dEllll'O de 1" djas, llOE:;:;O P:li',.

!-ido ter:) p8l'íUdo ,; oportunida_

T.entaram
dinamitar

adifício
EVITADA A li]XPLOSAO NO

ULTIMO' iNS'l'_<\.N'l'E

Detroit, 22 (TlP) -- Tenta_

ram dinamitar li, Ilétle do sindi�
('ato dos trnbfllhadOl'ê's nu
indústria dos ftlltom6vpis. Alei'a
tatla pOr l�m tC'l(,funewfl. 311ônL

l"Íln /l POlieia correu :'t séde tl0

f:indic!uto, e ali encontl'on va_

:rios pacotes dc dinamite com os

Jespeetivos detolladol'CS" e as

mechas acesas. Numa elelas o fo_

gc já. tinha chegado a um oi ta.
'\'0 de polegada do detonador.
Segundo as autoridades, o ex_

plosivo nli reunido teria basta
do para mandar pelos áre3 tbdo
c edifício e mesmo as consti'u_
ções vi "linhas.

:liiiimmUiiiiW!iiHiiU mUiiiimmm!ílliHU; - �
.

. -'�-_----

� Coincidiu o rQpto COlO um � [) - -, I .C·om- aiJêlo do cardeal Selvaggini i rresenteaao pe os
�imiiii'iimimimillil iiimimmiiiiimimh� t.

r � s ,s ,. 'e' .,Ii r 'o s J-o "� 'e" p
L

TIonn. 21 (UI') - Os eomu, Ano ;:-;llnto, "amo (. um:'! tenta. O 9 ii n
nif;UJ;; italianos dcsarínrum o Uva pre(:(H1CePlü,l pal'il f\,mi-

Vaticano pum um téste de fór. nuír fi ímportaneta ((nc,;)tr)l),,�',.I:l�.; tl,I"'J�� Relação dos' ob)"elos que lhe . foram
ça, convocando um do Ano Santo, DIas �

mOI�Rtl'O de eamponêse�, sem que :1 manóbra comunista re., Rio, 21' (Merid.) - O «Glo� randá pa'ra fumo dos jOl'11alis.
tr-rra, em Roma" para sálJado, dunds num fracasso'>, acroscen, ho» publica uma lOIlga lista. dos tas, democratas, UlU jornal em

miniatura, em madeira e metal

.dos líderes comunistas ceal'en�'
'ses, uma. rede de fíbrns de paL
meíras confecionada pelos indios

enviados

ao me�110 tempo que o, Papa' tarn. O cardcal Selvaggini dirL presentes envíados pelos' con:lU�
dará inicio' ao Ano Santo de gíu um apelo aos romanos, tn, nistns brasileiros para' Stalín,
l!J!'íO, na basülea do S:w Pedro. terpretndo como resposta, dlré., qHc Se aniversaria hoje. Entre
A convocação dó comíeío coín; ta nos comunistas, Diz (,Ie: outros estão um aparelho ele ca,

hOra em qur- o Papa abrirá o
generosidade;

.

« Considerai o peregrino co;

de de disputar a c·)eição com a , A posição do PTB é

sim_, Londres, 22 (UPJ -- O

pIes; disposto a cooperar para miér Attlee cumprimentou,
uma conciliação g'el'al, tendo I telegrama, o géneralissimo

nfricano quandG �,ViSl.[i de Beus

_tr�f{ filhesz p'rof'urava. dÜr11ar a

fPL'1. O leão �;;11t'oH lia gargau,..
tn <1:1 domadol'a I'njo fdho lll:lifl

VElho, Michacl, âe 18 ano,;., nllm
gei�to (1:> magnífic�l bl'nvüm Ve-

- -- � -=.

Na'�al --d�as'- c-rl-a'- n-- ç--9S-' d-o-s [;t�':lt,..•ri���.l';:a d�alll�[,nll�:�;a8:'�:���
I U g,fng'P.nlol' IJ [el'f! de soll!'" o ('01'_

O P e r á r i o S Si;ndica I izados í ;:::::::�::á:::::,d��::::�: ,�::
te ql1asi instantanNl. O jcüo ao

ver Michael atirou.se sobl"e €s_

própria bandeira».
Rio. 21 (Merid.) - O sr, SaI_

ciliação cumpre réspeitar ,TIO:!.

"::1 r]"moc.racia. Afina], nGm Sf'm_

Os sindicatos de operá-· dicatos . permanecerá aber
rios com séde nos altos do ta, até a próxima sexta fei
Banco dnco:i, sala n.o 1, 1'a, todos os diú.s, até ás 8
desejando promover um horas da noite, pois a distri
Natalzinho para os filhos buição de presentes ás cri
dos operários sindicaliza-I anças terá lucrar no próxi-J!' •

b

ao;:;, .apelam pai' noss<:,mter-j' mo sábado, çom início as 13
medlO, para os coraçoes ge- horas, no Cine Busch, gen ..

nerosos dos senhores em- tilmente cedidos aos sindi-
______ �

pregadores, no sentido de �atos para êsse fim:
:: ·mmlllllllmmlll.llltlmIJUIIII'':'' concorrerem com donati- Confórme noticiamos em
-

A' d C - , -

d' I
§ .IU ar_a ampanlla d�:: vos'. que poaerao ser em 1-', 0;xtro local, a Prefeitura es-
= Educa�ao de Adultos e:: Melro ou em pequenos

pre-,
ta autorizada a contribuir

§ coo�el.reassrOp�raB o .11.1rO- ê sentes. Para o fim de rece- para esse o'eneroso movt-
� "'" hO raSl -I . '.

b

;':íliml�!!lmllllmm!llmm!mllmf bel' do:!:"d.úVOS a sede dos Slll- menta com Cr$ 2.000,00.

gado Filho disse:

Perdurará
por muitos anos
a alia do café

Vargas·p. Depoia act·esccntou.
.::A divisão eslá sendo pl'OVO

cad:l e alimentada pelos que
pensam UI'ar do pUI'tido df!srn=

ti'nriil11(·nto, Se não houver ('On_

NOVA (ORQUli.:. 22 ruP) -

A Asscn'i:lção MnuiUal do;; Cafl'''
Grrü;-; mJ"\'ertiu 30S t"onsUmidore3 pr,' r: pnssivr'l ohtf!I' ununjmid!l=
Ite 1':1 fI, n6f'lt'-:J 111f:I.'ÍeanofJ fllll' {n i i I

, ....

pt't1f:or-: rJe::;se pl'ódnu', se rnant�� i
l e {p_ npnHüe� e i"OnVenl eOUl_

1':10 �rn .sPÜ:1 nivpi:1 :'_-ltu.:tL-,. _.t\t'rf'fi-' prperttlf"l' ({Ue (; 1',�ginll� nao !1('fl ...

i::�nlIJl.l �-(iif' ...,i llutiV{'J' T.-tü.!'ifiea- � hüi·;�L. fHH" f'ftU:ia na c�'leit�u,(j, ennl

:.tiÚ ._:;t?�:i�..

:HJ s��l��:i�:' _�!:l. �d�3.. FL�- i VnT'�c;5' .

(:3.n{tida tos. 11; IH":�ciso
.J.1. .,ltl'::h�an pl.J.dnLl.t'd. ]101 teBI- t :.1,-:·n.t1iH' C:üm !1 lli�t,�f'i:J, do ppri_
1"0 c'on;-;ül"l'frVi'l. \Villi"lU Ii'. \'li íi- . _ .

"<1 do l'-O'llrr r-r '_ ..

"[1 '11 ln!'I Lnu:::::, p;-er2ntp da .i\.;;:;:oci.[lC'âo N�l- ,
h (":_� 14 t"HJ t..:au.;i� t. � e Ç" ...

eiollnl do;: eafrp.Íl o�J !li) f:�zêr e 4-

• �ão,'"
:�[I, flflvf'l'tf:ucia, l'f'flltou a <l{�i'I::t· \V;1;;hinptül1, 22 (UP)
t'!lc;iío pal'l::tUlI'J1t;ll' .Ie ([lI€' !;jí'l. ín
ve�tigação sühre OF. prê(}oi1;:_ do
café Imvín pro\'IlC'!uIo !], bai,·:a d.,,,
se produto.

'l':nllh(.m o gnVl1!'110 dos E"tados
Unidos fl1Vjüll cumprimentos 11

St!1lin I,ela passag('m de seu

aniversário, l'oje.

--------�--------------------..---------

UltRa CasPI.
QUEDA DOS tA:
BEtOS E DEMAIS

AffCÇOES DO
•

COURO CABELUDO.

MOORE McCOMIRCK (Na,ela�àO)· S.8.
Passageiros e Carg as para:
Baltimore
New Yor,k
Philadelphia

Reservlt de praça. passagens l' ut'ulllis infol'mar-Õe8 com (I�

AGEl\"'TES:
= elA. C01\IÉRCIO "F: INDUSTRIA lUALBlJ""RG

I T A tJ A t == Tt�Iegrs. «1\'IOOR"Rl\IACIh - I T A ;r 1\1

to da Comarca 'ê professor da

Escola; professor Rômulo SiL

va, homenageado especial;. Nar",
tinha Veiga. convidado especL

TI�urjco

Morta pelo .Iecio
filhos

a 'domadora
ciosvista

,

proprlos
selvagens = � � _1i.s 20 horaS

solenidades no

S,D. €c l';-Iusical
Abriu a secção o Diretor da

Escola, li'rei Ern.esto Err..inen�
doerfer, que passou a pala.vra ao

Orador da' Turma, contadoran_
do Osmar Garozzi, qUe pronun
CIOU brilhante discutso.

qdéla� cidade, incendiou-S8

jmerllill,�õej! de .Tóinvile,

_

C'alifornb, 22 (UI") J\ Sl':1.
1
'1nimn is f,eJvágew; (, ['oí [11'e,,::-l1_

)
f' ,dais :lnos ellegál'a n cinco mê_

1nãy CO\iyen. 8toltaff{'( dp nrrelo_ I çiadn também peloa doh filhos
l
ses ao;o Er.tados Unidos em C01IJ=

naliüadí" briL'ini<'a, ('onhf'cida I�da "l'itiJna, UHl de fJu::tlro e o ou_

f
pauhia rlo mal·ido e dos filhos

�omadOl·3. de r.�l'a;) foi m�r:a, Üo de
_

qUillZf> fillO:;;. A õ.enhOi'a, �i;��j3 de uma exciii'são a Aus_
('Ilf:c-m por ii111 fmOL'tne [eao I Scllaeflel', que contava qí.t;ll'enta Ll':dm.

Reafirmoll slIa cOI.fiança no
sr. Pereira lira � Gal.. Outra

Feito o juramento pelos

na_I'
transportava. um

vos contadores, procedeu.se a, de fósforos.

Entrega dos diplomas pelas 1'eS_
.

..
..

. O incêndio se vel'iflcou.a cer�
pectlVas madrinhas. Após esse I .,

ato lIS0U da palavra o Para� I ca de dois qUilômetros do p:-ri-

ninfa Frei Odo Rosbach, profe_1 metro ur}}ano de J:oiÍÍ'vile, 16g.ó
rindo belissimo discurso, ridigL. depoi� do caminhão .ter dei�1.dó

I

do aos recénLf0l1nados, tendo ,. aquéla. ci�la.de rumo (l.' Itajní. 051

:::idq alvo de grande s:llva de pal-
,
preju]:4<ls fOl'f1m tolals.

bam de pnblicar-se .a respeito
1]os boatos fIa (.xoneral�ão do

SI'. Pel'PÍra Lira li: que após ()

último discurso no sr. ,Tosé

Rio, 21 CMer:d.) -- Afirma

,O Globo:)· qne possivelmente a

Qj'igem das noticias SOm'e a de_

missão elo sr. Pereira.. Lirll, ;Jgo.

Américo, conforme1'11 veementemente desmerLlirla.
C'stá em por oeasifw dos discllI'. «(' -j;', "�flnc UI na "fi. pga. Lelra. B)
50S do S1'. 'José Amél'ieo, no Se_ (

---'--"--

��o��reirnUrn�n

·11=��=·==�·=·=··��·�.�cAquemc�e'd-'-o·re·S�d·.·e�A�_-,g·�uai�·�.�.��-:�?'ad'l'clisposição do presidente Dutra !f
o cargo, deixando o presidente
Ú, voutat1e, sem constrangimen_
ia .. O presidente Dutra reufir-

1"ouJhe confiança, entendendo

que não Ee ustificava a demis- g::. Elétricos e !'!o.ut:omaticos

Isão.

�: FABR. LIC. PR. SAUiER S. A. - BASILÉA (SU;:';SA, "

li:',.com úma bana, de férro.

I Rio, 21 IMerid.j - Revela_ � Montagem em S.Pautü e CuriHba.- Garantia. 5 anos!
A trágica cena passou_se nú- se agora um detalhe interl?s_ Vertical!! e Horizontais Alta e :BaiXa PIes.ãó .

ma fazenda de treinamento cIp sante qunnto :".8 notas que ac:!. I- - - - - - - -,�
TIPO PEQUENO - patede � de 10, 20 e 30 litros rápidos, economicó. e .

1

higienicos para fins caseiros e professionais (cozinha, chuveiro,
médico, ,restaurantes).

'rIPOS MAIORES - parede � de 50, 80 e 100 lHios para- banheiro.
-, inclusive chuveiro, pia, bidet etc.

. -

TIPOS GRANDES HORIZONTAIS - de 100, 125, 175, 200, 250,. SOO litros
� servindo para todas as ne<::essidades de uma casa intéiía:

= âll �' Não n e c e fi .s it a m d e v i N il ã n cí a i'-

===� [lr�
'4

COlUPLJi�TAIUENTE EQUIPADAS �
- llJODI�I_O «LUXO» � IGM LINDAS CôRES -, �

::
,-

-

te que COl'reu g't'itando Por so

corro. Seus gritos atraimm um

domador de elefantes que in_
tl'epiclamentc investiu sobre a

féra denllbanclo_a scm sentidos

=

"MONARCK"
-

-
-

-
-

-

h
ou

'§
-

munclialnte:nte conhecidas c afamadas

Reprelentante exelullvo rpara Sta.

Max KODradt
Blameaau

-

=

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
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.t'\ R o s: ({�onforme disponlhilidaik)
PRI�ÇOS NUNCA VISTOS EIU lrLtTi\'JENAU

ImediataEntrega -
-�-
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