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AMPAR:O DOS GOVERNOS' ESTADU
FEDERA,L1 'AS CLAS:SES PRODUT

Importantes Declara.çõEis Do Sr. Jorge Lacerda
Manifesta.sel tamcbem, sôbreafuturalc "ç' Nael·,on-:--o_J----:-d',0- Clube 4�H
ad

. .' ('d B h r ongresso , -mlnlstraçao _' Q, sr � orn ausen No 29,0 Congresso

Nada-I
Broznvieh, de 21). anos. de La-

P bl
,'_

�
]:aI do Clube 4-II, realizado re- kewood, Estado de Ohí», e

ro emas',deFlorlonôpolis ceutements em Chicago, Es- Phyllís \T, Bow-�.'dê 20 anos,

\.,•• FI -s. "

tado de Illinois) c-om a presen- ce E' k Hí ver, Estado de :Min-
-"'::';, OI ,unoj):JIJs, '16 (Correspon- da .vontade coletiva. deve f'a-

'
-

'ilenr:e dll Mertd.) --- J:Jl'ge �a- zer.cse sentir como a de um amj
:el�d�, o mais votado da Iegsnda go ou cOnújente, qU3 !>ai14l, es.,
,nd msl:;_l. em Sal1ta Catarina timuIar com seus conselhos
:para deputado federal, c-om� providências, e não como a
candidato do Partido de, Ftepre; fiscal, duro e ímplacaver
;;entação Popular, tendo obtido antagonista, em perma'lle:dLe a
�), extraordinária votação de.,.. títudc de suspeitn:-"e má vontade,17 .991 SUfrágios, é, para quem corno :oé não merecessem, aque
{l. conhece, uma fi'gura impre'Sr las classeS, o reconhecimento
�lon:Jl1te. seja no que concernG geral pelo justo tíb,llo de, cria,
n modestia e fidalguia no t-i:- dorca IiI,:�ueza nacional.
to, seja no que se refere 30 en_
cantamento do seu espírito.

O ABANDONO DOS NOSSOS

Jornalista de escól, médico 'e
COLONOS E AGRICULTORES

';d\'ogado. sólida cultuTlJ_, erlÍ- Prcsseguindo, diz O Dr. Jorge
di to e, fluente. d"t:etor de "Le- L��erda: ,

tra3 e ArteS". {) melhor supl?_
Durant3 lJ mlnha

mento literár:1O do país editado
por ��dO o Eltado

110 Rio de Janeü'o. nós' o admi-l Ca�arlna, um dos problemas
l'amos como uma da" mais for

I
mals focalisados em meus dis_

lUa.:;::s cOmpleições inteletuai; cursos, foi o rc�tivo 1�0 aban

tia t�rr-a barriga.-verde,. '

dono em que Vlvenl os. nossos

Ainda ôntem, quando O "ü,:i.. colunos, -os nossos agrIcultoreS,
tamos na re,sidência de seu �:':J'I

Os hOIpens da lavoura, PObre e

,gIO_ onde. enfermo se acha a_
abandonada gente da nossa ter·

�;�rnado hã dez dias tivemos no- ira, que não g02j>'l- ainda dos be_
, neficio" do qu

. -

de"f t
'

va oportunidade para. IlVa1i8r {)
.

' -' e Ja. ,> 1".1 a_:n
alto interesse que o Dr. Jorge Os trabalhadores da CIdade. Nao ç�,

Lace-rda' manifesta pelas- pro_
connecem eles repoufo remune_

blerrn:ls objetivos de nOS;;a terra.
No correr da palestra d'l!:nos

'O nosso entrevistado:' I Apre-:,;elltoil Iaw[ar iVehru'
"Num p�r;odo d� pré-guerra,

Id
'

..
CGrno ede que 'TlvnnOS dois

I D I))i'oblemas ,deEtacam_sÊ! �los der
.mais:_ tra:nsporte e produção. E' ,

1nister ':qUB"i}S 'go�:rnos estadu'ai;'
' -

<

;,!�:��:n, ��:f'�;��,�., d'�lpara pôr fim às hoslili ades na Coréia
f2��:á7;:���:��,€�! ,.Esta' em jogo, a própriaexistência da ONU e o mUlldo ameaçado _d<;, nova .yuerm lIIu/ldíal"

paro IUOS trabalhadores urbanos i LONDRES, 16 (UP, -

J�W-I
nalS - de�lara!:,?�s de Po1.s_ pre,sença nessas, negocmçoes, sent,:udo 8S Qu.atro C:l'):m::te�

e rurais, de modO' a lhes serem lar Nehru, numa entrevIsta dcm !) CaIro; Sobre BiOse ponto, _. Naço'fs, se reUl1lES�, ,,�tlmtllan-

propiciadas condições dignas' de I
concedida a imprensa hoje de salientou Nehru, a con;:erên. 3.�� - _A SOluç�o ,li? ca�o da do as negociações.

'

existênc'lil. E não podem seI' manhã, na "India House", e,na da dos Ministros admitiu un:a C?re�a n�o const ·:U1rla. pjr �i
'esquecidos, igualmente, os tr�a·! presença de s'Jr Ben�gal Rau,

I
das reivindicações primordiaIS so, ,"oluçao aos .l?robJe,mas Orlo ToqlljO Hi, (DP) -- Ur�en-

balhadores do capin:,J, isto é : represent.:l'nte, indiano em Lake d!� China", c:,-tals, roas ;:;tl'all'm uma sOI�_ te .- As forças das NaC;{íes L-

'!JS industriais e comerciant2,g Sucess, qu� o acompanhará a çao para os problemas ma.. l!ldas, nUlll'Cli fulminante contra-

que tambem vivem seus dramas, II Paris, forneceu indic80<;ões só-
. 2.?) - Se�undo o dirigente vastos, que se apresêntam nes· ofensiva, ocuparam S-U'\YOll €

não raro, ig,norados, Cabe ao bre as nego�iações l'incaradas ltalll'no, o numero das ro.açõe.s sa 'p:::trte do mundo, plizel'am os: exerci tos comllnÍs-

.E�i2.do levar.lhes 'O estímulo Ile- par-a pôr fim às hostilidades na que tómam parte nas negocia- ---- tas chineses em fuga para

cessárl'o. em logar de talher-lhes Coréia: ções, c-ontinúa, o mais lhnita(]o LONDRES, 16 (UP) - Fon'
Seul, DespadJOs recebidos es-

38 iniciativas. com essa rede ca- \ passiveI, senão limi,tado aos t.es informadas' dizem que a

da vez m8is COmplexa de- V�is I 1.0)' - O p.onto essell1c':al d-ru: Quatro Grandes - Grã-Breta.. China comüni�t�'J talvez aceite, Lt madrugada, diziam que as

e exigências que levaln ao d",_' propostas ,\ a questão da ilha nha, Estados Unidos, 'Unláo 80- com algumas reservas, a pro_I -.. Lngtlardas ' T:vrte-amedcanas

sespero, qU/3.nlas vezes, as nos'l Formosa e a afirmEl:ção de que viética e China, .Javi'lar N�hru posta das Nações Unidas, para I Estavam a apenas Yin1-u c sete

",as clas.s9s, pr,odutoras, A pr!:- ela deve se!' devolvida na :tas" afirmou que a India não "t'nha suspensão do fogo [1;J, COl'éia, e,
'I t ' .,

sença do Estado, C'omo projeção' dos compromissos internacio' nenhum desejo de impô!' a; sua uma conferência de paz no Ex- flUI ame ros de Seul. A <:Jdmle

trenlo Oriente. Essa informa- d� SUWOll é Ioda allluralhadã
ção teria sido transmitilda. "e-

/
e roi eonstruida há llIais de

lo Ministro indú. em Peiping. mil anos.

As condições serinm que o fOg'lll

I
só seria suspenso' ao começ�'l'em
as n,egociações de paz, e que
durante esta,;, as �ropas comu

nistas permaneceri:3ID !laS suas

posições atuais.

TELEFONE 1002
IIncL Tel. A NACAG

CaJ:m Postal B8 ,::.BLUMENAU,
(Sta. Cafurina), - Qim;rm.;.feira.
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,
'

_
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l\lAUIUmO XAVIER

OI

rÇ de liql�C7..�1; i::_;>ú� J!1aJril: gi
gan!esc& do progresso coletí
\ o, n:!, segunda decada do sé
(;;"0 passado e d?t>te'?
A quem quer que ,possua uma

visâo gcraj da historia do de

senvolvimento do petroleo em

10110 o mundo. não pode d-ei
xnr de impressionar uma com;'

tataçâc fundamental, a -ri'! que
somen Ir países que esUnlUI�{'
],<1111 a iuíeíatíva pnI'Henbr, é

que Iogrartun descobri-Io e de-
, senvclve-lo em ritmo sul'icien.
1 t0 parn atender aos rBr:amos

f
do seu consumo, E o gr-au do
cxito e111 que aloançcram o ob
i(.' iyc> cie bnstarvso a ;;i rues

';1I0S, C!II materia de petroleo,
,'S1 'I em i-elacão direta com o

O:;I'.1U de estlmulo dado às com

j-J;}nhias petrolíferas,
Os Estados Lilltidos ,> ,i Ame.

rrcu, que hú déc':',(l-- vêm pro-

I
dnzindo e co» .uulndo cerca

til' :!!H da pI'" � .çúo mundial do

I
pet.roleo. J a esse respeito
un: ex' "jJJ�' frisante: Iôda l!

I ',1_ :: redução de ipe.troleo foi

t alcançada, sxelusivamenfe. !le
I :" miciativa, :Padicular. E os

J ceonoruístas dos combustíveis
l �,i!o uuanírnes em atribuir a

I ('5!:él inicíaí iva o êxito da in

I dUSirÍ(1, nartlcularmente nos

� I
l:[ll11PO" (b exploração e da
»roducâo . Existem nos Esta-

quadra do ano �los t:nitlus mais de 13,O:lG in;
divíduos e ccmpanhias, de to
dos os tamanhos, caçando o

j'etl'oleo, '

I :.ia Amérir» do sei, os uni
CDS países exparladores de [p��.
:.1'oJeo, (' Que lambem sattisfa-
zl'l1l às SU<lS nect'ssidades in,

COlno v:=nl�B uno !Ja�sfJnl ic!'nas, si"!o u, 'Venezuela.! a. CJJ .....

I IO!llbia. o Peru e o t,t}iladJ)r,
de bDato,; as notwias (ju;;

I i��e;.;sel� poises. a pesquisa e (1

elh!Ulam pela cicia de, :lpI'OY('!1��llle1110 do p8i1'o:';I)
_� .� -. I ljei1rt1]11, intfirnncnie, a C�I'��I,

1 ,le E j)tidarles P3J·tict11�.:rcs.

I' �.v'enda avu,lsa na'.'
,\10m d: ", YanlHgcni' dc('ür�

,
. " rentc;, para ql1ll1queJ' :r-nís 11'1

t:.ngraxatana �11rO,1 (I_Olldpi na 2a. j>rlg. :etra !I_)

I �-' �,-- -�- -- --.' ,,_o �. ,.- --- � --- --- • - _,- - - -

!Getulio Vargas eh eu ar á
lao Rio ainda est� selDana
! Quatro pa5t;ls s{,�riarn üfen:'l.::idas a' iiguras de

I S?il) Palilo - <\lgo de positivo dentro de 48 hrs,
� H.l(), lU !,�1�'1 �ft.) -� A "I1�olh'1 i sitio e_tl!. Ter' zopC_(t'� O!�(f� �:(!hl'

t C·'1n<!C2." alHll")i�i;{ q'..H 1 dei:"Land'l

I
pletal'a a fO!,!U1..=i'?)!) lIa FPtl.. Eco",

I hc]e JtúJ }1-::1'O p�lnuit�Jr .7)", f�l� Vet'HO
... :t'.�lltes" l1aiur��lment'?!. l��

r io'"'!Í<h 11'!' Sá!_' l'('f1,_.o, un,l" 1"'1';

I:,-{'Í�bel'á
nf!�t;j, !JUPlti.:J1 Q seu' ,ul.

i llOf' nr:l pe1::J últ"hla. vez, () dr. pl{Ju1a Pre�nnnc�se 110S. mB:rt,:;

! Getllro V;lj o.'S já amanhã es· lJ01íticos que tel1J virtlléle da,

I t��ri t'Hl Carnpo3 ÜU J\.H'dão C:Hl1 conver.sações {'m Campos do

I U >31', Lucas Gal'ccz c o sr. Adhe JGl dào, serão oferecida� à fL

lI1{;!' de E:u·ros. Naquela cidu_ gurus dc São Paulo, pelO menoa

(�e bandeirante eomeçarú. a 0"- quatro llosiçõ�s; Pastas da FDd

ganizur o seu ministêrio, NO zenda e da V:hção, Presidencia

fim desta semana e�tará no do BancO do 13l'12l'Síl e 2, Fi'cfer

Rio de Jan'Ol�o. �llde ;Pl'e�íarjp tura do Distrito Fedel'l'J.

importantes conferências, indu- O Ministro da Guerra, candi

"h'e com o general Eurico Du- dato número um, continúEL

tra� sendo o galo Esl�i1ac Leal. I'or

Terça-feira seguirá para um (Conclui na 2·a pág, lerta Fl

S, P"L'l.O, S --A quem u('
ve a humanidade, cm primetro
lugar, O segredu da vltoria da

rlescoher-ta e da industrializa
çiio elo lletro:eo" Qu�t ° ele.,
n.en to humano que preponde,
1'011, corno fator decisivo, para
a criaçiiú dessa estuper.da fon-

LE

como lideres de seus re�pecti<o
vos clubes e comunídedes , Os

prémios são constituídos -de
1101sas- de estudos colegiais no

valor- de 30U dólares, o ierecl
das por Wí1�{).n '& Company,
gn1'llde frigorifico norte-amert
'(',arD. 2 troféus de praia doa
dos 'pela Est:o:a Interna'donaI
de 'Treiuemento -i·H,

'_ Os Clubes ·l-H, que contam
quase 2.000.00(} de membros,
{:ol".slítuem

-

parle do 8111])10
programa educacionaj patro
c'jnado -pelo Depurtulllé!!llo de
A,gl'icllltura dos Estados ,Uni
dos eom o olJjeth'o do divul
gar enfre os jovens das coleti_

"id:jlcs rurais os ]'csUltados
dac; pesquisas rea:izadas por
aquela repartiç�io gO\'CI'llam"l1.!lu1, lJelos colegios de agdclll
tUI'a e por outro� (wgiios d<;!
l,csquisns,

'

A foícgrafia, tirada dunmte
o congl'esso do OlnlJe ,i-H,
lllostra' Phyllis' e DOllald 1'C'C8-

helldl> �('us premios dllS mào'l
Ii'o SI', Eduwal'd F. 1Vi:sOll,
presidente da l,vilsolJ '&_ GOTn
JI:my.

(FI}!o USIS)

fj; temperatura se torna in.

Comum nesta
constante. não pode causar

grande, admiração J,l apari-
(;ª�O de U!11. rnaior nUTIlf:l'U t_�t!

pcoSOUiC g!'ip;:uas.

Retom das
ONU mais

elas lor s a
duas locali ades

Chegando ao nosso conhc-

cimento a notícia de que u

ma cpidem'b estava �e :1_

lastrando peja eídad"', pr('..

Progrediu o 8.0' CÀ"'€:rcitc {(,os gstaU:3S rn�<los 'Vinte ,e cinco quilômetros desde, �,iní

l{ )} ciO' da chamada {{{jl1el'�ctl�ã<o de reco:tili.ecimtejnto (�ê f o r !: ,a»« t'

do da loealidadô já r9tom�d:1 de força aérea norte-amel'ieaml:
Osan, 16 quilometros ao sul de I general Hoyt Vrmdenb?l'g, esta

Suwon, os nOli·e anlel'Íc811os

I
visitando a frente cen'i-raI e;:-l

contInuam avançand'O llCl'U c Helicoptero. Vandenberg eh',

norte, enquanto a força :H�r,-,a gOu em avião, escoltado por um

prossegue em sua fain'3. de

I
gru:po d� caça, a um :all1�:J��:�

mDrtelar o inimigo, Mesmo a pouso avançado. ,DalI .tl1�n-" �
Primeiro Ministro �dían-o Neh- Faleceu em S Q- � LUl-Z neve que está caind,� não impe-j riu_se paralO h",l!copteto, afll'<,

iS ruo advertiu que "a propriae-' Ú de as. operações do:; caças
e de observar aS' �m�as av'_'m,<ll'

xistencía das Nações Unidas bOmbardeiros ligeiros d,1 quin' das ao !"uI de VI: onJu,

Piauí terem sido 'élll)lma� de 12 ::�: e:; �!: et�r:�:do ���;:� O sr. Sa.turnino Be lo l
ta T����, a;;e�up URGEN-

- - - - - --
---

zona; e:eitorais, pois. os resuJ- •

.

d I T�
__- O Ol't"."0 Exe-l'C",-"o ,�- 01'_

,.,

mundial". pOr nã.o s.er a Chilna E d'd' i
-"-' - �, "--,

tados das operações das 31
comunista reconhecida como u�

-ra O Cá']l' :z ato lnalS '(Jota -o a o gO�JenlO (O te--.americano retomoU Suwon. .-

�onas restantes nilo altera�'á E
' '

.

t

na Colocação dos randidaios' à ma das gIlõ:nrles pO!Ltencias J's;tado - - Podera hazJer llO'-(_!(lS elclcães t-.s retaguardas cOmUnls:,3 op�- r
lIlUndiais, Nehru acrescentou

� zel'am apenas uma l'e:;lstencla

Presidente e vice-presidente 'b'I' te d f' pa Id que não 'tinha planos para ir a Hio, 16 (Mel'i!l. J- Te\'e:1 111!!"r' (1)', \'irtude das anula- Slm o IC3., anl s e _ugIrem ,-

{[Ui Re,pllblic.sl, l'oqforme e� t
�a - t t ada

mostra o mapa, final. famas Peip�bg ou MoscOU, la ualmen- lilais' ampla repercussiio nesta <:ijes feitas pe:o Tribunal Re- l'a anal' e. ,com 'a' re om.o' " "

t
. d' d te, m�s que iria aos c,(Jnfins da Capita:, p-rillcipalmente nos', ."jon�11 Eleitoral. de vúriws !'ec-

dessa importante posição, o 1-

31. cujo resumo e,;; á ln Ica o d
," tavo Exérc';to já progrediu de

Il'�S' folllas _? e 3.
terra em :pro'cura a paz, meios politicas paulistas, fi ill_' çôes cm que ele i?Ye maioria

,-
20 a 25 quilometros, desde que

A apuração total nos tel'l'i- LONDRES, 16 (UP) - "Ces- rausla' l�otici9' UO faledmento, -esmagarJura, Entretanto. tal
t h d

iodos é a que consta naS, fo- sal' o fogo na Corria não seria aos primeiros minutos tl� ho- ('amo �lconte('et1 no 'Paní, hnu· ;:�:��ndeon :'��cO�b�c��l:nt� oP:�
iras 30 tendo sido publicadal;; considerado, em LOl1dres, co· je. CI11 São Luiz do Maranhão, ,-e recursos das oposi�'ões co-

força",
no Diitrio da Justiça, de 12 de' mo condiçi1o prelimillar à rea_ \'itima dum ataque carrl_iaco, ligadas para o Tribunal Su-

janeiro de 1951, pagina 393, limgão de n�gO'CÍaçõe,s", noti- do sr. Satul'l1ino Belo, candi.
I perior 'ià?llde estão julgados,

, .' _

d t ç- e 'qe ho'e em fonte m'g'le"sa dato ao aovern-o do Estado pe- S" ll!IinGl fôt' 'proc:amada a
dJSCl'lnllnt\(,'uo as vo a -oes ru Cla--, J, �

I
c

Osan, ",ii uada a dczeEs?is qui_
d t 't" P 11'e<l' I)effi !'nfOrnlad"'. De acôrdo com Ias oposições coIíaatlas, O ex- yitoria do sr. SatUl'nillO Belo,

Iea a e1'r1 01'10. ara ) v - � � lôme'ros ao su! de Seul. 0[' sol

d t d R b..
.

v� ames,nla fonte, seriam adota- tinto que aozava de !.!runde deverá haver no Maranhão no-
en e a epu .H::a o 111aIS ·v·

� � dado" norte-americanos tambenl

_. f' d G t l' D '11 das d'flposições simultlaneas na- iuf-Iuenda nos meios lJolíticos, ,as eleíções l)ara governador.

Ilauo Olor.' e U 10 OIe-... ocuparem Ktllnyangta�,g e a

,� 3 "]h- 8')9 ra cessar o fog'o na Coréia e éra o candidalo mais votado, em con�equeneia do falecimen- To

ies v'9!'gas, com mI oes - pDvoação de Suwon. 0m despa'

mil 5üO votos, seguinllo�se-1he para que uma comisEão, It'epre. somente perdendo o primeiro to do eleito. cho do 01lal'tel General do Oi-

(JS candidatos: Eduardo
.

Go- ta_vo Exérc:to d'z qu'? forças de!

mes, com 2 milhões' 28-8 mil EN'mEGUE' NA CAMARA IUUNICIPAL Vanguarda ocu-par::'!m Kumyang I,

�A�����I�f!F��:�::tf����El�l�a� Belalo"rio,_': da Pomll!s�§o Puc a r r e �-a
d a d (I estu � a r :��{, �;!;'��::��",�';�;" J�"'"� I

l�ara vice-IJl'esidente da Bc- � U b uU D U U ()
"T'''1t1io, lG 'UP) - n luajor

�ff!ir.t.�;;1��:i;:F!� fi uinicio �as D�ras dO 8os�ital «�anto lntouio)) gp;;ª��,��{,;:2:;}i:1
��l��� I�m:g�s ��r:l1 i;�aJX: Agradeceu o Presidente a colaboração dese,us colegas ;��,\,!E�l�f��_' �eg�����;II���p�;;�1
tino Arantes Marques, ('Olll 1 7.('1' OdollnPll' voltar ao ,;eu 3':1--!
llu:hão 642 mil 363; Vitorino Na r�UIllao extraordinária

lverificar
os trabalhos realizo· ao seu P1es'hl.enle, p�:os truba· tigo posto no r:omando estnttf"j

Pelo que conseguíu apurar nossa, reportag€!rn, nada t:l:' Brito Freire. 'eo:n 4R:5 mil realizada oH,tem na C�anar-u dos. llws realizados. dos <lua,:s se gíl'-O da fOI'ç.i' aérea na Califor.!
há ainda di::) positivó quanto à posse da nova Câmara e 32(� e A1ipio Correia :Seta, Munjdpal foi enü'egIle, pelo iEm nossa pro'Xl!1W edic;ão poude ter wna "is:�o dara, pc- nia [oi tomada muito a conh>l I

.,.... M
..

1
com 1IJ mil 800 votos, -vereador Affo,nso BaIsilli, unl daremos Ipormellore<' do ,rela' ]n minucióso l'dal�ório apre. gosto, por ,,·w con�jd(Jrada m:d;: I

do PreJ.Jt:>ito umCl.�; ;
.

I
.

�

.1:'- Não constando nos au O!; 1111- t:ompIeto relatório das ath'i- I tório em ques'tão, Que bem sentado, importante �mi :I'u;'r;ão m'sse
I

O Snr. Saulo Ramos, Presidente da Comissão per':'
}}ugnação ou reeUI'SO {!ontra. a daues da Comissão Mista nu- atestal.as 'atiyidade:s e o inte_ Foi rC�lucrido nm YO\o de c:argo. 1

mallente da Assembléía Legislativa, t�legrafDu à Câma- 3jJU1'ação rinaJ feih por e:ste me-a,Ja pela Gamara para

estU-ll'('sse
d:l Comissão, 50h il I'l'e- "f·gosijo ao sr, Pl'eSidente lIa Numa B""r Aélen A',an'-;ltUa \

.ra, 1VIunícipal, consultando sôbre a possibil�-dade 'de egregio ,Tr.ibunaJ, com a eola- f!;{l' o reinicio das ohras do clara .presídencía do :sr. Af- Camara, peln vereado!' Dl', na Coréi::l Ccnln:l, lH (rI") -!
rê\mÍl'-se a atual Câmara dia 31 do corr-ente, afll'p. de dar 'lJOraçiio 'eficiente de seus fU!�I- Ho�pitf'l "Santo Antônio", O forso Balsini. 1 Herbert Georg, peja lI1[lncip O Chefe do Eshulo Mu'or dn I

1e'
,

C
. �

P t cionário,'i, das eleições realiz�- vereador supre me.ncionado, Pelo vereador HercÍlio Deeke

I correta,
inteligente e apll�'t!- _-- - -_ !

'pos::e ao Pr€1feit.o e �tci, pOIS a· om�sao ermanen e
das em 3 _de outubro de 19�O (!iJe é o Presidente da referida foi requerido a ill&I?1-ção em dária com ([ue ,o me:mlO (h]'!- Nã.o hã IlemoCl'aeJfj r.(,'-!! "\

está redigindo sugestoes paTa a, soluça0 do assunto.
em lodo ° <país, com as maXl- Comissão, esclareceu- vários �ta de um voto de louyor aos gill os destüws do at'nal ,periO-}

ignorancia, A cal'tilha é a !

O Pr[1sidente da' Câmal'a, ao responder êste tele- mas g-aranti-ô�, por pal'te do

I
pontos do Relatório,

comllídan-Imembros
(Ia Comissão Mista,

IdO
lea:is:-ativo, chave do conhecimento.

II� � I
� . - I Matriculemos os analfab�- í

grama, aprov:eitou o ensejo para. pedir informaçoes so° Feder �ecutiv:o Federa e do todos os veread?r_es ,pre- ó.�s?gnad,a para estudar o ::ei- Ao enc�rrar-se a �'e�l1lao, o
tos num CUrsO de educação I

sse da nova Câmara quando a mesma se efe- 'p:€'na lIberdade d, voto, e sentes rp3ra Uilla V1süal as 0- mClO doas obras do HOSPItal: SI'. PI'esldemie pro{erm alf(t�- de adultos, ! •

t:l::�: �OqU81 a auloridade' qu� dará a posse. I . {Conclui na 2<f. letra C) bras do Hos-pita:, afim de se Santo Antonio, especialmer.tte (Conclue na 2,u letnl. B'I
���-.._

voeando alarma. entre 'DOS

habib:nte::l. procurámo>; f.ll

h-ar �1l1 comunicação eom Q

Quarte'l do 23.0 R. I., onde

dizianl estarem

_ ____ __
Toquio, 16 (UP) .. O O·t:::.yU

! Viágens rápidas e seguras 8Ó I Exército es.tá mandando ponta!;

I no
<

( de lança para o norte, n::. dire-

I EXPRESSO ITAJARA : ção, de Suwon, em per�guiçáo
-.- -- -

__��_�,� __ I aos chineses em retirada. Sain_

n --_• ....;,.�.. ...- ---------- ii
(UP) -oLONDRES, 16

Geral da Republica
mo, lti !Meríd,) - E' o

� nW i II te o pareeer do Proeu
nulo!' G('ral da Hepublica, SI'.

1 'llllio Tnwassos, OIJienudo pa-
! 'I -(;lIe sejam ípl'ocla'mados,
1 �specti\'allll'nte, presilente e

_, ice-presidente da- Hepublica,

":'�,rs. G�tu:io ?ol'neles Yargas e

João CafL' Fllho:-
"O mapa, folhas 31, el�bol'a·

.To em oded'iênda ao dispos:to
L" parúgl'a.fo ,L ° do art1go 47,
1 (-'solução 3.564, de 21, de aI-'

".os to de 1.950. colendo
,
do

:j ribunal '�'llperlol' EleitomI,
I'olltém os l'€sultados das apu�

\ i_1Gi)es das e;,eições para pre-
._
�_�.---a--. ----�--.__

I Blmnenan � ,loinv.w 1

VIagenll rápidas e 8GgtlflU! I«l j

no
'

sideute e vice-presidente da

Republica, realizadas em todo

o pa�s, em 3 de 'outubro de

�50, verificada,s pelos Tribu
nais Regior:uis Eleitorais na

forma do diS!]_)ost-o no artigo
H2 do- codigo e1eitoral, com

alterações decorrentes: do lll1-
gnment-o, por_\!ste egregio Tri

bunal, dos recursos interpostos

l-eran.te 0S Tribunais H_egio
nais, indicados nas fo:has das

c..purações parciais, levanladas
na conformidade do disposto
'no íparitgrafo 2.0 do citado ar

tigo 47 da resolução numero

3.\64 .•
As ,a,jtel'iações l'esuHantes dos

,ia referidos julgamentos dos

l'ecursos, não _influirão no re

sultado fir.al das apurações
tias eleições', objéto deste pa

IEeer, nem lam]Jem o fato das

apu:u.ações, no Estado do

i mXPRESSO lTA:JAP..A �

p.,U8 15 de Nov. 61� - 1'e1 '1:4ó5

lNada de positivo quanto a

i pos�e da nova (âmarêi e do
I n o vo Prefeito Municipal,

diversos

do mil!.

IEvldados, vHima�

AtCUtlidos pelo
aos cuidados,
'-'u!Jmetido�

qucb.

de do ('I!(';'.',

trazendo �', ::)11U

ílUBUCÜlt, falai,".

"Süo �}iJ5{f{3

'C(,mllln ne ,h (jllodra do ,J'

no",

dele;> o mal

va C01l1 m,liol' gl'a\'idau:.
não sendo. )){_'rtanlo, um

possa provocaI'caso que

preocupação entre
lação da COlnuna.

Nesta époco' do

a popa-

ê-lllO eln

são força-
das a um nlaior CGnSUU10 de

bebidas geladas e quandQ

Toquio, 1(; (TIP'l - Aléro de Prepare
o futuro de
seu fUho

o f,;;=mlttti©
tonl�o

ner'llne �

mu�eyhn

Um p(!jd!Jfo de<

tMmiU\'fÓR�º liCOR
DE CACAU XAVIER

S. A.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
d��2nvojvil1lento interno dos
conihustlveis líquidos, que dá
novo inrpe tu ú expansão das a

liv Idades fj�l'i('olas e indus
triais, existe uma var..tr'geUl
11I('110S evidente, porém [mpor
tanle, «1I2.J seln a ecdno!.J1i.a
das disponihi:id:1!le's camblnls
110 comei cio Intériracionnl . 'No
('a�o do BI'lISil, "5S:!1 economia
;:adeda ser substuncial

, O au ,

meuto no consumo do), produ-
tü�' petrolíferos em rosso país
i. dos TIlc:Jis elevados do mun

rio, dem-ando em cada seis
anos: apenas .110 ano pil�.S:':ldo,
de 1950, a estimativa é de que
';1- Brnsil terá despendído 123
'lldlhões de tIoHa!'s, com a ÍI11-

l,ndaçã�, de :11, ;,ül!, 000 k.i'ris
Â_nual Cr$ 100.00 ( de protluto., de petróleo, ir<tlis-
l!Ie�estre ' Cr$ 60,00; J pensavc para tOC,lI' o' seu pro-Iti �vuIaO .,. •••• ar, O,I'ID

gres�o, c e cloi-o que este \'a-

�� lar cambial potleria ser ('IIl-

mo :li'csatlo na iJ1l11ortaçüo de. ou-
Rua do Ouvidor n, 100 - !rcs ar+igos, se se produz isse,
Fones 43.7634 e 43-s997 ,llO' pais, ,petróleo, suüciente

B. P.A.tn..o para as suas necessirlades , A

I l stímativa desse gasto par3
Rua 1 do Abril n.230 - :U:i4· l' de 17S.0Uu.uon li:! dol-
4:,0 andar - Fones 4--8277 Iacs , Nc Brasil não há qllE!1Il

I
e 4-4181. não recol,heça a evidencia
Belo Hotil!lOntéj R: Golãll_ 14 dessas verdades, e o governo
Porto Alegre: Rua lol4l há anos gasta sourss respeiLl-

Montauri. 15 vsls. na tenL��tiv'l de descobrir
i fontes rie petrolen ro lerritó.·C'.l1itlba.: R. Dr Mu:riOl, '108 �� H.. rio r,aciana].

J 2. ;;mdar � Sala 233 5
� '; E' obv io , entretanto, que a

'.' ,!'�;'iNjW; Rua fi. Pedro, 92 j- I'cssif;ilidade da descoberta O dinheir-o do Estado, é pa-
de campos [Jctro:if:,f'o.;. indus- 1'a fazer escole:. ... , propor�ionar I(l'ia'lizaveis rJumentará lIa pro_- �'Iuc-açãe barata ou gl'u(uíta
T,orC;iio nlJ que um maio!' mí- ao povo, dar-lhe higiene,

(:'S-Imero de tt:cnicos b'tbilii :,ons LI'HHas ele rodagem to' de ferro,
participarem de:�:;�l Llifícil 1a- rolicia, defesa IJ3JCIOJlul ele,
l'efa, Nilo olJstnnh� (IS aV<lIl,:US C0111 quP dire-ito () ::rovernu 1.0- rconsideruyeis havido!' no lado ma trinta Illilhões� de dali ar:> t
t('cnicO' ti?, ill�lmlrl�l, tai� ,co- ao c�mteibuinle' par:: descobrir "mo na gL'ologl'-" na geoflsl�'a, pelroleo, e, amanho, 110 caso

nu engenharia especializada I Wo comum, nesse negocio, de i
el·'· " a rles('oi)('r1a {' prod�l(:ãO UllI initlCeSSO, cOllfessUl' ao po_

'Ide pel.rc!co permanecem amda \"J flue operou L'lll Poços se:;01; '1
[.'l'cf31 alhmentc' (l>1'l'is('ada e Se h6 um '.'mpreendimento
despelldiosa. Na Y'c'lleLUe�H, ClllE.po!'l�lntl(Jo -loda '<11 sorte de '

por exemplo, aPcrllS lima das ri:;Los', t· o petrLJleo. Seria
('flIllpanhir.s que a:i openulJ JHsio o Esado tomá-lo ,p�lnl si,
despendeu ;)U milh('es de, dolo envolvendo os fundos do cra·

la!'s :.ntcs ljue o primEiro' b:.l.r- rio r.l! emprt'sD, 'para vir dc
I'il de Jl�;h'oleo fos�c poslo no

I

I
I ------

.

I i11IliIlUUfiM!mínuimlllfJJflllUílllinmmU1mmmUllllllnllnnlJllllIJ;'

1;_- p'ral--a· 'd'e· Cambori,u' !Rádios: diversos modelos e marcal!. I I

I
Rádios: Usados "ótima ocasião".

I ª INST�<\LAÇõES DE LUZ E FORÇA NAS CASAS RESI- §
Rua 7 de Setembro, 4 � 9 (1a)

I
ª SIDENCIAIS·JOÃO LAUTENSCHLAGER ª

B LU :M: E NAU ª Informacões: Confeitaria Toenjell _ 'Fone 1 2 6 O. S.
1_ - -

I� =
, ...-_

l "'IIJlnIIIH1111111lI11111ll11IJl!lllllllllllllllmnnmnUUlllllIJllílllllmi1I1lt\�'

COM-rAN��HI-----.c-ftn-oaviiiOE SEGUROS�
H "., • •. J<'UNDADA EM !!IS7, '" � _

.. ��."' J
Capi�al e Res�l�as ell1949 •Mais 'deCr8

-

,. 58.000.0.00,00t:
. R�lt�m_d!�f!��!�S,�IU_t949�Mai�_d�.�!$�1����!�O.DJ��i·
Em ,arrecallação de prêmios e resultado Industrial
ocupa, Dfr BràsiJ, o segundo lugar; ddmollstralldl,lssim
um constante progresso e segura administração

.A NAÇAO
:'SIA"( Nà�ão"

Redaçãti, Admínístração e

Oficinas
Rua São Paulo n, 269

Fone: 1092 .. ex. Postál. 38
Direter�G�"�
MAURlcm P..A.VIEa
�iIDlENTJI

. \

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

--- ..----""----

ª,��i!!nIUlilllmlllPlj[ummlmmfg
I Doenças do E

� .. (OraC ãOm É
-: � 1 ::.
:: DR. CAB, \.VALHO c
- =
= =
= Ausente até o dia -

� 28 de Janeiro �
- -

-'i,HiIHU!UllnmIIIUII!fIUmmU}J$
_..-�-----

I

�D'D"�R��lo� Vende-se Ir, '. I rUH!ler§ lIma ca�a _para demolir.

RAIOS X

I
Infol'nl<'ço'Oc: Rua 7 de

Dpenças de senhoras-e op�- Sptcmbro. 9, cem

rações. VICTOR GERMER

Cc nsultório:
HOSPITAL S CATARINASR Consultas: dás 9,'10 ás 12§

I
horas� - BLUMENAU. 8 DR. ãJlRE8 GONÇALVJilB
Residênch: á Rua BomB Advogado
Retiro n. 253. Fane 1258. 2

�ldêncls e i!lllCi'it6riQ(Êm frente. ao Hospitalt1
S.anta Izabel. S li n.VNlirntfi-m J�....,cy-��.........r..O""�" Rua Brusque, 95, Fone 14'72

�IFõto 8 a u m· g a r t en§
ESPECIALISTA EM' iUlPLIAÇOES DE FOTOS VF"" �L808 - roTOGRAFIA� - BEVELAÇOEI!I - JfJl';§H IIME!! - .lIAQm:NAS S

� , ... Ii de- N'ovembl'CJ:l Oi - BLm.u1NAB: § I
��Ú..r.r�,.,.."';'...o:rJ"'J'"..r.J"�7....v...r..r.J".,rJ.:r��
,__- - -- -.- ---- -- - ----

RAD80.FU KE
Consertos em rádios de qualquer marca, Montagem de rá�

dias de qualque� Upo. Venda de peças e acessórios para rádio.

Venda. de viilvululI Americanas e de válvulas Phillips HOllan-

deza;s. •• , , ,. ••

A N A.Ç A. O '

pois, de publico a raso, dizer

Ique os milhões que ele des
"Íon da". escolas dos hcspi

mercallo; e. no recente c<�ó !LI,:S, a pesquisa f�llstra do pe- ruela, lei.de .. � h01":l.S. d� ti-aba
da 'pl'ÚVJl�Clfi de Alberta. no troleo os conusurniu? ! lhe, aS=lstenc.l';' plEd�c� Iiospíta-
C:t!1_adú, f�i ureciso tal:lbem __ ..::.. ---:;. .;....;.,;;.;:.

\
l<l�'? apo�e�tadol'ia, dlss �Jio c�_

que uma so empresu perfuras- le\.lvo, fenas etc" e muito ms;

se 1:l3 'poços secos, com uma B nos o confor:to que or=vccem 'aR

d:l$iJCS!l de 25 milhões de do l- ! cid�d�s_
lar's, antes de encrrntral' peí ro-, São vel'dadeire.l

Ico em esca 'a. comercial.
O Br-asil Pidssui um t€�Tito

rio deruasladarnen ie ex tenso.
p.:.r" que qÜ:f�{ítlel- entidade,
sem exceção do pr'opr-io gover
no, 'pôssa conslderur-se físic'�l'
mente capaz de investigar, de
medo completo e dentro de
um tempo razoavel. as 'possi-'
hilidades das vastas área"" 011-

de concehivelmenre se :pa:;�a
encontrar o petróleo. �e fi ex

periencia de outros países 5er

, í I' de guia, I) càuifriho 11 se

guir. seria, 'Pois, estimulai' a

jlo,l'tici[wção das gl:alides con�.
çariJias petrolíferas, r'i. quuts
possuem os necessarios 'técni

cos, a'ém da expel'ienl'Ía e da
r apaciddde fillancein;.. <,tendendo o dispostó 1'0 adi-

1:;01' que eS�lJOS esperando,· ��O 115 do. 'Cadigo Eleitoral,
rlcpols dos êxitos reimnban,es
do Canadá e tla Venezuela'? Se

o café amanhã cair de preço,
onrle iremcs ';;'l1lanhã buscar
no rn ilhôes de dol'lars iI fim
de alel�(1er só ÚS Qe('essi(�ades
rios r-ombustíveis líquidoS,?

o Dr: Jorge Lacerda, gran
de admirador, apaixonado mca,

ma. de Flor:\2nõp.olis, fdi con

duzindo a palestra em dlreção
dos vários problemas que está

a

-

Capital
_

eatarf,

I Sã,o ul'g-ellL�s as pL�r,.l<:lel1cia,j
'Il. serem tomadas em f\�võl' de!,"
IiLL legião d 3 trabalhadores do
hinterland da pátri:l: e2trê(1:l.s
de radogem, Cscó]:ó'l:! prútic3S dr

agriCUltura, maior número d3

rirti�o Tra�albisfa Brasl�iro

EDITAL.
i

ASSEMBLEIA MUNICIpAL
Pelo presevt(. são convocaaos todo's os membros d') P

tido Trabalhis,ta Brasileiro em Blumenau, para, em Assem
bléia Muni'dpal a realiznr.se no próximo dia 19.1.51, ás
20 horas, em sua séde provisóda, á Rua 15 de Novembro, 332,
em cima da CASA ROYAL S .•<\.., para tl'àtar da seguin�e

.0 Inspetor Regional c,n Instituto

outro Jado tem_"e certo que o

ger.er .1 Gois Monte:t'o será
j Acho, ainda, qUe incumbe aos convidado para uma das pastasl governos descf'r21n 1':0 POV01 das qtt� iá existenl

..
sendo. por_

I sem preocupaÇões d� ordem tanto, a. da Defesa' Ntlcional, a

pal'l"idáda pois que os post03 penas pl'{)jeta!'!.a. Todavia, nada
público;; não são patrimcnio de há de oficial nes!,!\'l! distribuição,I pat'tido,." mas aa coletividade. e,sperando.se que 'llestas p.rox!.: Deput�,üo cle'lto ptlo PRP, nf! mas 48 horas aJgo de pDsitivo

J
legenda da UDN. sentir_me_ei surja na composição- da equipe
honWdo. er:,1 le\:31' ao Parl�me�. dos pi'incipais colaboradores do
lO, ou Clef�ndel em qualqu_r l dr, G etuJio Vargas.

__________________--'-_� _'__..._,_ � setor da administração pública.:
, � estadual ou federal as iu'tas :

\reiVíl1.dicacões li ,,: qUalEqUel.j ._�'
.� "-

I "7 • � T - "'" .. J
t grupo", ou pôssôo,sj dn qualquer I . ! 'lk a ",�n'\il1e � I

PRQC·
.

U R''_ A SE
���m�6� P�td:���RA AD. i I R!'!��� ��;n �����n�10 !

.

.

_ MINISTRAÇÃO DO SR. IRI- 1 EXPRES80 ITAJAIL<\ '

.
,.

-- . '. NEU BORNHAU��EN? � - - -- - -- - - --

erdem do da:

1) Eleição dtf novo Diretoric Munici]lal que deverá reg"!'
D,S desr�tl.OS do Partido em Blumenau atê ft. próxinn
rEestrutUll::\ção geral, qt'e deverá ser ordenada p.elCl
DiJ;etori,o Nacicnal.

2) Eleição da Comi.ssão Executiva 1VIiuücipal.
3) E"colha. dos delegados à Convençãn Estadu&1.

P�la Comissão de Coordenaçã:: -- FERMINQ DE MAR
chi - presidente.·

Tratar na Casa Royal S, A. - Rua 15 de Nov, 300·332

- --��- - -- '-- -_- --� ....

lDecaofco Procuro,-se. moço
�Hra serviços de escritório, de p:.��fe.l pnda. com l!r!J.
tica, devendo apr.esentar boas referênc�l.::-.

Intees,sados queiram dirigir-se por lJ3.rt::t, :]C
próprio punho, à Exportadora de, Madeiras :::;. '�" j-- Caixa Postal, 142 - BLUMENAU ---�.

.

.:4-

C!a-eodor d. Modelos
deul$ 18ª5

[AFFONSO
PliNNA Jui�lOR - pr:-esidente

JOSE' M: DE ULlVEIRA CÁSTRO - 'f,/ice-Prcuideiite
ROBERTO TEIXEIR4Il BOAVISTA - Diretor
CHARLES BARREN� - Diretor
JOÃO PROENÇA - Dh�etor

(GABRIEL NENÉ, CASSINELLI - Gerente Geral

CARLOS BANDEIRA DE MEI.LO ..;_ Secretário Geral

(HEITOR
BELTRÃO

GUILHERME GUTh"LE

CES� RABELL()

SUCOR.Sll ( HELLMUTH LAUTEIMUNG - .Gerente

DE·BI.UMERIU �. ",
.

.

.

4' � � ':�--' -

__

.

SE'DE: Rio de Janeiro; ..Avenida" 13
de Maio, N-. 23 .. 8-. AndQr:.�C.. �. 17'79

SUCl.m.SAIS E AGÊNCIAS �1\'I ro�os o�,ESTADOS DO BRASIL

,_\.tlU�l.wamlltllll�mn!!lmmltl' I� â
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� e
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GERt.HCII
GERal
êoiiSElHtf;
fISCII[�

'\�
... -�.:........ "", ..�

�Francis(oT reska�
� Junior §

E E'filGENHEffiO A.RQU1TE:r1 ª
:: Projetos é Cõnstrn� §
;;=:�' Rua Alwin Sdlradcr; ô 2 1 ='

-- BLUMENAU --
.
=

...._ ;; ::::;;:�:::;; ti!., 4*44':

.IRI.I08111.

VENDE_!:!E EM QUILO

NESTA REDAÇAO

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

EXPRESSO ! 'I' A J A .tl. Pi. I

, A g 4 Q ela.: ! It !tua 15 de riCiT_ 366 - Tet 1455 ! Iiii' viaje com aegurança de .

Blumenau a JOlnVll�
' I

.,

--!---- ..-.-....--.; í
I

VendefJse i
I
I

1
I
1
,
I

!

"Boby" e "Ch�ta.", no .!ar��batador fihnc

liA
I{cit9.5 e s5nsaci'onais a-\o-€I�!tU!"&S do

zan! o verdadeiro '!ilrZal:l, !la., suas

ALUGAM�S
Vários apartaJ.'l;l.entos no centro da cidade.
1r!fcrt'!!la�5 �s à A.d.!!!iI!l�t!·2.dol�n Fl'�di�l
Ltda. - RUêl.l 15 d� "h�:�1·;7�1"�,,1�,!·,!""'" ':''';!V�'L,,,, __ ,,-,_,�,

OPÉRANOS,iR"MOS de 'Idcêndiô ... Tra:BS�
porres em Geral - Acidentes do Tr.a�alb,:,
.... Acidentes PesSGaíS � .4 ti êI e fi t·e • ".
Trâósito I! Ca�D8 ., l\eJpoD,..,_biltdad� Civil

-8 u 'e U: R�s-ÍI�i
.

'�IÍ-É-�-�'-i+di�'u M ( N:· II U-
RUA DR. NEREU RA..\10S, �9 49 --:-.1'1 .AJ\ibAR :-:-:-C�APOS�AL�9253

TELli:Ti'ONE N9 1167 - ENDEREÇO TEhEGRAFIC€>; ,E ,TM A

Sub ..!\gências lias princioai_s praças de Sallta Catarina

Um Õtilllfl' sarla, de

pBl'nm,Wo.!!te. f5 mllBf5 com
!ll'!!nM!lg!l. llI��tn)' de

miW::nwil') ótim!t f!'sgu�m
;a,�P;;�! lÕ:OOÓ,ÔÔ �
êito '6m Eio ,do Sul VS!'
e �mtàl" com 3J prapris
tá!--ia, §!'2. l\>}.aJ"Cl)l�n;l
R",,;;�l�...,. fl� .,-"nl·��-4c;',�·h ..Q;.<r'�l-.���U3 "":":"'v )<..I,Al._V"::'V;s,A;J 4.-;J4J
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I

i
�

o Navegantes F'. C. recebeu
clomingo ultimo CPI seu rum

po, ti ,,�sita tio Snlan K C.,
jlllÍJCl:da�lhe duro revés pela
'cJa"ticã ('ontagtil1l de 11 a 1.

FaiZenuo alai-de de um me

lhor preparo, os rapazes do
Nuyeguntes F. r:" ciunanda
dos com rnaesuia, pelo vetcrn
no 21CO, não OVETT11 duvidas
e� aP:iPilr ao seu lL 1 ;'ntagu
rnsta um verdadeiro baile, CZJ,.

mo se Uiz ra g!!h.
O Sudan F. C" nos primei-

'" TOS 2e minutes de lulu, ofe
receu séria, reshlcnri'l, dando a

impressão 1.1€ (1'1(' ida' c-xi;:;'r
o rnaxiuro cmpcnno til' seu ad
versário .

Tal j.01'('lI1, niio a

conaeceu. c :lpÚ" a mur;'a'iio
do rrtme.ro I �nl{} do ;\\[I"I'C-

:--:0 lPlliPO coruniemcrtar con
':.i�lJ(lll �'Nll\egautes, F. C.
mais :i t� ntos, e {IW1Si nos mi�'
nutos fin:lis da partü1.l' o Su
.�n F. C" marcou SCu lento
dI' honra,

o torneio
!l.: .J� ... !)ll�;l dos cem

in. _ nado '{te co .. tas,

m e.,

temente, terniunndo a

ra faSe da luta coru o

de Ij a (I, Iavora vel :lOS

dados de ZÍ\:o,

PORTO .\LEGHE, 16

(�.�{.lr:ô .. ) - l)esde a sua
í

nauguração a competi
t,'ão : \'1uátiea \ inha apre
� entun do resultados an i

madnres. A t>xllecía!iy3.
foi , upenHla no ult irn o

d;,l de COhlih.�içJ(J C:.H!l ()

feii., dJ s r. nu !,!ont:.::�;'{!.

------- Cl Il (llr�)(f

Duas rodado s do Trll'nej:l dO.:;1 Dpf;?�:t menos y-::::_)_rla: {;o C.

Campeôes f:: i rcalízada aprc_ Rcna.ux .

sc.ntando-sa Carlos ReODUX E' Marioel Perei ra .lun io.r ;.1pHou
Pctlmeiras COU10 carrdida' o s 20 duas vez?«, sendo, asnim, o

ú

n i;

titulo, Ambos e-Uio ,.,-m Z-,.o co árbitrJ em lição, Ipontos perd'l](.s e lntmi:.éJ do_ Rer,das: I
nüngc próxnlO CID Brusque, à':- P�.lnl��l"'_; >.. 1:I�L�(;lliu _- eiS

I'
,

cid '(,do ,� lidcransa, :8;,' o� (;,780.00, I', l., detalhes principa�_; do ��tUt ] t.!-r- !vI:"U'Cllio x CarIe,;; rrcnaux �-

cltaquês, pal!)itaçõ...s.lcl�pres- tam'! Cr;l; .J., 535,00, Tetal: 10 335,00.

�ao moral, ogítõçô>o, ongüs- CalDeação; � _ X"':" X - X - X - X _ � - ,'i: >- X - X - X -:I

tia, Moraval acoima o írrito- 1. Carlos Hen>lu, c l'alllle'_

n tI'
I

� M III DE�&Ol �limi;êt o d8Scissos��go:" ra" com O pp, ::!, 1 l_gar, J'.íar·

BIt fi ecn;�co O tI â r06110 lao�as crises nervosos e dcloroso:::s,

1
ciro Dias, com <1 pon' (s perd, S

('ltcrelllm; <lese'iu]' ,lOS lIo:s
,

'

A t' h '1
., <,112'(,IS do Olil11j;Ú'o fcl:�jd"des

M ... R Al. "7 � ]I' r 11 eu'os; Sal inh", com "

� , ..l:1ll Y A� goals; P�tru.;çJ{:;, com 2: H�!jo, (;111 ,u,'s c�iL:,:li"�,

C�'mpnf, Joni" Otavio, Jonas,
�

�3ed1'1 c I' n s' t fiI �
,t

e s Ille �entro �a � 11 S t a E qll" �lIria 11I11a soll1( "'0 1'''1-

F.'ul�1h? com um i;; ,,1 cIlh, U - 1':1 o ATLET1S)!O tlc !"I1'lH..

-

tr:��s�eC����;: p���::�;�:i�} l�;�- -c - � 1l�111,

weiras, ,5; l\1'3.rcilio D:a,,:, L )1
Ciíuda IUi Slt7Jutlu I) J'n..:jHfradur do quodru 11[-

bro-ul!il itajaiellsl!

(''''overno apo'lado C01!1l0 já foi p1.�bl!c�u�, CILJ'll-
-

tb.l' jl!stJ<UÇ?S:;l't<,'l«(),.� ls,:_�'I�_�,'o, Pl��l;_�=
\J lU11t...1UGSE" o a!que!ro .r�E.!ro[l_ D, lu:;, f�n.i au"€: --�Q I ':.J !?!11 .s!:1.J3 ,,-alv!'€3 clt' cuHu1a.

1 .....
-lu 2\L1I'-Li!iV D]a�� 11a V:lCl.1 eHl (Ial.:). 11](:11,; tf)l"fiQll -;1 ÍTH";rrer t�,c-olJ2r:J] e n3 C�t!!!paJUla d$J: E-

GOl!LUE'aO da truar!;) P;l <:íl1l1, \1111' (J', "'j<'_l.. b;'ü-,'lIlI;, J 'CII!eI-:>Il... 11 ':qli"] (, U'Fl, d'õyendo seI' nd- ,'(\'l_lt<""_,,
1 O 1

-

f
- dt!l.�tll.Jio fip '-i :..!.

na' - gOVCr-'l'U( Dl' Nl. 1 OH I�;�l'�' LI C:-rlos ltCllam.. por ;,); , m-: i (�(), 1,01' is,o, pc la ,I DD Illl

CalupcG nc�!lrJ.. d� JJDlnp�lY nn1 1-'
'

111' ;(1
O. O I;('{)l"rido rlC!ll,sc .10" ,I ',\la pl'tI;',JI1l;> Tell h

,

delc;Jaclo adjunto, J.>Ua "I<j", sr::1,
'

minutos dq 2,a f:l'õe, llUIl!:J JO-
Adair Le�Sl�, que é, ao qu� su- ,

I
-- - �-- --- ---

[�Hda CrtSllaJ, ieHf1J) o �Oh.:·fl'() se
-- --�-.- - __...

represen.. ;'hol.';Jdo com llllJ ,d ;'J{',11l1 P 1 ri
a oe ,!P.1i' ('!lln1". r:'ío Jllais re!nrn ':IHtr) ,'J

pC3. tcmando-re por ba

�c Hnnldng. sendo i!pE.-
1: l� jnfe�i'or ao do frau

cês Vallery com 1 mi nu ,

tu, ti segundos e 2 deci

mo�, e relhot' do que 08

COn.�CgLl.i Jcs lJc10s canl

p!f"fe·� ...,t ....o1crieano5 de n�"{

do dr cLsta"', srs. Stacl,s

{. Tumas.

:\1e-,JlIO neslc estado dcplo
rrvel. duis atletas blumouau
e!1!;CS irüo ao Hio de .ran�il'(J
(!ef2ndéT o uour o que 1'C'51;:1I do
;·tlelj< 1110 l.lumerc.uerise . Wa l ..

delll:11' Ti::!-!o e Orion Tonolli
j:t ('s!fio na Cnfdta: do 1103S0

(".tado :1!-'.w!rd:,��dD o eruhar

que par:! o Bin. \V ..:Cdellllll' Tia-

I '-'o
\ ai d"sf:tz", :!

< UfI aluucúo
doi S, �::h' �\I'e qn::fj1tJo abtcn>

•

li J'7.LJ lup.:n· ra t�cnlHgen! fi

j Lu l. :\;\'j nuerernox diz('1' que

I' �ua <l.tU:.l:iill foi Il,:í, Js: o n iio .

('OI rpn�:Ci c01ll 1.KUiJ :!tlt·t�lS de

Ilatl'J o I' .nnlo. o a;':ba do O-

I :;\;�ll�:l(;�" J�):� '�:�t'a!���';�l/��':;!;��
;:'0 Pode reulizur muito mui> .

[ (h·j:.n �i\Jnul!i IItJte\ '_) bous

l(':.!l1�tf.H:Os nos 4lVl metros ;�,

:'u:', SLl preseri a no (:'1111-

Ij,eonato Brasileiro aínd., t'

r-roblematica, pois, est« ("0111

um lllusculo do pé for:" do l!l

<'ai' não p:'Uelldo J,or i,!o 1.'01'

;er' l\lUi lo helll, �'[as ",lUla, :.l-

Tulyez COlll 1l�11:) �

Ela,S:lgt'ns eslt· mal fi:jll: S:1-

nal(o, jlEJ'lllil.Íldo assim a i,11

:'0 Hio ':0 no;;s, llwi, I,ed'e!�
�,) ('(, 'i ('l:or de 40ll m�',

li

Panoranui gerai do certamc da ora

!l!h:!!i!.) 1. m inut o ll. 1 �e

!:;.undL-.... :-;uPerarhlu () re

eo r.I :-;!!!-!lluCriC:f,'O aí:
I !ü�o t �ll po d e r tio - r ,

PeIro (;ah
â

o, :.:rge!1tino.
\.0[:11 I 111inuiH, f-;ct(': se

gun dos c �ei .... d ce im es. n

res.u ltad a que c11teyc o

"J'. Ilo é o segundo no

mumlo nos u,:'itnos tern.,

R"o.
clubes
com o

----�-----�-

Ajude a edifica,' uma !lIJ{'ie

dade moralizat!a e enriquecida

I [ollJem
l'ollslro'i,

iurJIfercnte

En,raram n055m
CU!![::u�;_{O d8 q'.t::H t �� pa.�,!l.!9.

rd. Var.soY�'B Os s=r,�O!�(1� de €2_

=

�

I

C!!�, �!l"I!S II
GA&QPL�& '1=. ...

DO =
[}r�. V/II..SON S�TID'AGO S

" Ae:s!stente
da F'aculdade tie !.M�dic!nn da UrJ.verl!id&dll :::

(io Bra.âll ,__ �

2íé Barbado, certo dlá,
Foi ouvir a feiticei;a
Ma�, na bola de cristal,
Viu sua própria caveira,

I
Horál'io: cl:is 10 ás 12 hOL1S

Ie dás 11 á� 18 hora';,

CD,'1,..u1tór'�): F:na 15 de No_ j
vfn11lro� 7,12 L!....o 1�' l10 tl:l t

C'ONSULTAS;

SúafarmaJ ,

VoUrath & Stueber
.F�ncaúegal11-�1e de:

l!-:SCIUTAS "li.VlJl,Sl�S ímesmo <l,tra7.3 ibs)
ABJ��!lRAS E E.NCER.R.A�'!E.N'1,'OS DE r::':b('TG1�
T&§,

'

lUIl,Q!§'!'R.O§ D!T� Fm�!.�_§i
CONTRATOS. AI,TEl'AC"}E§ DE COi'ITP.,'S,'.P}�;
B DlS'fBA'fOS In" R()cn;D�D.r;:§ comy.K�'luU.;j

DEGEARAÇôES IJF, R�'�.NUr�
LEGA;LIZÂ,ÇAO,DE I.IVRUS Cü::YillRCIAl8, .Fl§�
CAIS E DE EllíPREG.'ll)OS

Ganne tempo e dinheiro confiando os seus:
.

por llosso intermédjc,

De.d. 1926 o Int3rnotlol101 1I0'\!$ o Bra:i1 �
�;mdo merccdOfku e gGn0;O� rlG prlm�,!m il

cossxjade dos �!?otroll produtor�ll ceI �

�vmldotes. fU ,'i

� Nórte t10 Sul, ti rdldo d� �iltd�JiJ,;;.E,�õi

O concfHsjotl6r1oslntGfllotiot"ltli �-;..f6�}

pra co di�pôr d05 r-ropr;;;t67kt� �

caminhõí'l� IntMnedíona1 pare r;.óOSr.'3

I!'�s o�,i$til"'-'" m9c,'miro "leçet�-'!!

IHJNOiHHUOlIAiU OIlU

Breitkopf Ilmãtj)�
'B".A..BRICAÇ.i.O de 13e...."roEesrl.d ;Wml1ie::'� �&fI!: i!:\'.m'n��

i:nelulliv6 pbltum"
t1rrCI!í'f,� de Bolda tlx!genAi!> fi 1j�6�rl�gJ """ �

ToldA • utUfamant<í, iiI autGmÓValI, , __

I'
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ConsideradO, entretanto, um código que não traduz es: reais aspirações' da classe""""""'"
-V-i�v� interesse na America do ilBlim!Dou·se na Câ�ara Fg��rà[. Ipós-

.

chucar-$e co", o aitoroovel B
Norte pelo turismo no B�asil mUito �o q�e pleltearamos -�I� caminhão loi de encontro ao predio

um cbmDDlca�o �9 CI�be MIlitar Palco de novo acidente de tfiftego a cidade de Itajaí
tias Iunestas, pois à({tle:a ho
ra o referido Calfé achava-se

sllPerlohído de freguese.s, Fe.
lizmence, além do grande sus

to por qtI-Q' páss:al'tlm todos os

que se achavam nas ilDediaç?�s
do deSf;sfre, não houve vitt

.rues a lamentar, sendo que tan
to os ocupantes do carro, bem
<como o' motorista do caminhão
uada sofreram.

A policia, compareceu ao

local, 'promovendo a vistoria
dos veículos e constatando que

Q c2minhão achava-se sem

freios.
'

Foi aberto inquérito.
� _r-:- ..... --------.--causou a melhor ímpressãr, ín., Noli"las Do Pa,·scíusíve nos circulas publícitárcos "",

dOAP�!g���ig��i e:5tampadR há Governo apol-ado por loIdas,umn semana e já nestes quatro
últimos dias teern chegado ii.

�E�����:'l� Cdo����:�s ����:�::
as c o r r e nl e s parlllllda"rlllllasPOl'to Aleg-re !li L\lerid,) I :i\ada. lIJuis, Quanto aos üoatos VaI' homens de, negócios ou cL

' ,

� De l'egl'e�so da l'apilal dlil que andaHl por aJ de que rui dadão� do povo norte lümericano

Repuplica, quando ainda, se eu- ! l'éJln'ida(:o JHlL'a ministro da int'3ressado,� em visitar o Bl'a_

c:onlravll r,l) al'1'opm'!o, onde

I
Guerra. no PL'oximo goyernu, si!. Raul Pila está disilu�ido com a situ8pão no Pará

foram eSjJ�rú-jo diversos ge- m:,da exi:;!e de verdade, lJois O êxito da exper'l§ncia efe Y
, t d 1 J

- São Paulo, 16 (Meridl - Res- M�nistério de União' N�cional Pilo P01'S epr s t t }'llcr:!Ís e !Jessoas amIgas. o nlt:' o presente momento não ua as pe o sr, oao Daudt de " _. .'

,-, o r e en an e su 1_

!,!al, Falcoll!ieri, comandante recebi cOllYite de especie al- Oli�/eira nos grandes cent.:os :1- pondendn a,o .nquento dos '''Dia' dIante da perspectiva de uma no, mo�trando-se des':tudido cam

da ::L.a; He_gião :\Iilitar, falando gUllla. e quanto a, uma comida. meric'3'nOi', utilisando como vei_ rios Assoc:a�os" Eobr� se "deve nova guerra, o sr, Cirilo Junior. a atual situação m:r Pará, dÜ5,JC-

't cuIa um orv.a-o da j'mprensa de I"" sr. Getullo Vargas formar o presidente do PSD, respondeu: ra desalentado:
a nossa repor agem. fez as' eJll que 10rnaram parte desta_ -'

'lIil' t de' -e-" A
'

I f' l' reconhecido cc,nceito,

11lereceu!!..
".o Bras"l, pOl' e5�a e muitas "]'yleu caro, pen"o que nem

�eg I es c,arw:o s: ;� llll- (' ..H as 19uras {as c.asses ar-
os ma.l'''_;:es, 10uv-ores �o _Con"e- ParCialmente e

nha "Íagem ,ao Hio, conforllle macias, trata-se de coisa' 1101'-
-

-.' _

� outras razõ�", penso eu, n'=ce,;;- m smo o parLamentarismo po'

I l\'\! oportunidade de dedurar lHat, Jlui!' que \'elh08 nUllJu-a-
lho Dlr"or da Assocmçao Co'

, ...

sitJ de um gov"'rno apoiado por derá consertar is.so qUe aí está".

!'111 ,'eSjJel'as fie, reaiizá-IH, te- na:; de tania que ,�omos. nnda lal1eerfcell�tlo' em SU:l s�,ssão levada

1 DestrUido o
todas as correntes p'onderáveis Belo Horizonte, 10 {]Vleridio.

.

t
' à opinião púbJ{ca. sob o coman- Conclui na terceira

\ e Ulllcamt'n e por f1llaJidatle 'meds nalural que UIll encontro, , _

o tratai ti; assR'U!l!t?.:, t�eI'li!ltte- ll�<.ra allllolç� olfl. um jantal:'l
CO�le���=�d��:ou d:e:ti�;c:���� [ "G,Dslerna" f�te�:ss��m::sp�rl�aco����l: d::

res�e I a .) ,a egwo' "I 1 ar, ;:JI'<! conc mr, a lanco qae 1lI1- Cl'81'" pa�a qll d- 'd t'
I ' 'I I'

.

.

.

' - - e a correspon en- \' 1
,paIXÕeS P01ítiü:,lO ou ime ia !s-

J.;' sua l,rOPa (' (te a guns as- 1J la Ylagf:ln ao Rio de .Janeiro cia volumosa que está h�O'a _

eneza, (i fl'P) .'� '1 'J�
mc das convE,éliências pCssoaiE"suulos tlp meu intel'esse pat·- !1:30 tt',\:e outra finalidadf'. de do dos Estados Unidos Iil�ja"�'e�_ \ da, :1 pró:'l do na·\'Ío "Cis- Ria, 16 (Mcrid,) _ A novid,l_

lÍeu1ar. Foi hso, 'Ilreci:ia- ',filC a ,Ia d.e.cta,I.·ada de r.:enhlllll pondl'da COm a mal'or breV1'da' I
tel'n:i", anl'DI'allo no 1)01'- I

' ,

t'
'

(p com relação ao MI,alS erlO da
mentt", o que me levou aO Rio. fundo polItIco. (COnclui na terceira pág:lua) lo dEsta <'idade, a bordo sr, Getulio VargRs, pl'ende-�e ii
---�� -----�----- do fIual veril'ieou-se hnJe p1'efe�tura do.. D'strito Fede-aI.

IINENHUMA AJUDA EXTERNA. POR MAIOR QUE I ptta mariJÜ, vio:enta ex- O sr, Adem., de �JI,"'l'J; envloll

,

1l1osão, ficou deslntida, um �mis'ário <VI sr. Getulio

SEJAj B -STARIA- PARA D'EFENDER A EUROPA! �;�,I�q�:�I1�:�lCOI1����.��;:eÍI��! ::::a� �������dOo s�:! ;e��:�
I " 'jlCI-':.:J do navio fonllll de Morais, em nome do CO"Dne�

Mensagem do gal. Eisellhover ao povo do Velho Continente �1:��l��"itt:�s{!e�!s"�I(�II,�eOnlll;a.ll\�l.\�:��la.'il�_- !�:��'d�r�aM;��:. f�:��nt�Pl�V:��;
P

,

16 UP' O 1 eh
� � -' � a a�on.omk, c!::t Distr:to F"de,

,

'<ina, ( ), -� g,m�r" I
,ego para realizar minha r as dtfesas atrás das quais seus ta,s ,'lI ',I 111 ',',S' e 'I e,<I)flss'a I' t- l'd tEI"enho e1' en\lO le t lef I t t

. - - " �, ra. pI;l'a, en ao, canc I a n1'-,;;;
� \Y , U a seg',llll '" a comp e amen e conyencl_ filho,,,; possam pnlspernr vivcr cohln," ,d;: fUlll,J(;a. ÍlnPe- ao cargo.mensagem ao� pOYOS,' dos. p,aIS,€!3 I do, d,6 qu.e ne,nh.uma aju.<13:, ex- em ",::z, Estas ,oa-o as ceI'l'ancas

It t
-

,

"",' - "
- dinllll, até ",g,'ol'a, de a- R' 1" (",r 'd 'I

" 1
do Pac o dO A lantlCo No! te, ter na, pOI ma 01 que seJa, oa,,- da Europa ,e não U,:l' '" t� "

!o, " .LV.Lel'l, �- ;::'2.gunl.o

"S
"

t d
.

t '. d f
lcanLn - a� "l'riguar-su htn'h "'ente o "�ário Carioc:,,", � Sr, Af=n-:tuno a o os m;

� nosõos VI_ !'.rla para o ender <: Europa da H,obnda, Itall'a Franc'" 0'1
,-. ''''

, .

,

d'
. " nos l'orões da el1lban'a- so J;nos ficou impres�ionado�ll1hos Di]. Comunida e do A:tl.àn,' E mal:;, embo,ra, as nações do d� outras nações.' O" nl-elll-no''''-l''l E a II B t P t d Ati t t

- ','ãc ,no momento (I� ex- <'onl a convol'� , an·e"c
;;�o a i uropa ç ,as ha� n a- ae O o 8iTI JCO Nor e este_ d" todas as nações merecEm fu-

' "- - ··a que nl c,

I R e E
'

h I Cont'lur na 3.a pagina há dias no recinto da CâmaraTI c�s. ,egl' sso a ,ur0ll'a coz:no Jum ,:g,::ra emp�n, ae as na turo melhor qUe até agol'a ;e-
.'

chefe ,nll11tar, mas sem proJe_ grand" empl'ê:;a dil cooperação, mos pOdido oferecer_lhe,s, Eles
dos DeputadOS com o sr. Raul

tos nulagrosos nem tr�nsr:o�t" peja def�sa comum, é evidente, não abrigam odio, suspe',tl: ,ou

-

-:- - - - - - -

- - - - - - ---

de tropa�, Regresso com fe Jn- que cad" uma delas têm aínd- inv�ja, Nem sabem Iile ganha- A II d 'I �.... "'b����ran��v�os��s E:l:'�I:�,sso���: P�il;:�ipCa�ti;:b:�: �:�'l�ri,� de�:::� ;1��UI�e!�:r;�r el:�b�'e�e�;����� I RSSlnaDa a OI quo lspoe so re o
na valentIa fundamental de seus :\0 ,grande ,y.ov:J da, �uropa, 110

I
de l;:do todas as querelas pa,s-

b
�o��s, s::ri:i��r:�n�!: l��aVí;:� :�:��10 p:vo�aé P;��;�!j�lde8��ntl'�:' ���:�de�ã:e:'a�:;:��s !��C� e;� ,'aproveI-lamento ,�e OI,lclllallls �a Fj Bsegura e pela continuaçiía ci{, ,I \onta(�e. a fOI <..__ nJOl aI

,
�,berdnde da mesma forma que

lJ!'ogr��::;o e ti" civilizoçào, ;nUll.os etos me'C;;; de, org:.lI1lz'.ll': temos inquebrantavelmente de-
-- - - - -.,.. - --- - - -: - - - � -- - - : fe,ndido o !IOSIilC, Aferro-me à O·.vulgadft O t t di" 1307.t: - =_� ---, ,

,

,
: esperançu do que a v'�ja dos j()- U ex o a 81 D",
l' vens, o sangue e o E'Ofrimento RIO, ln (Merid.) ,-- () 'IJl'e-da guerra pasSada não serão sl!lente da Repub:ica sancio

I malbarata,dos cerno prodigali'- nau, Ol1iE�lll, a lei nr, 1.3H7 Ile

I
d;:,de e, sIm, que, dessa 'tr2gé, 11) de jaI�eil'o d,o HI:il, que 'dh
dI:: surJa uma Europa unida e pii€' sobre o aPr�weiíall1ento no
forte, uma Europa que p:>ssn I' sen'i\:p aLh'o da' FA13 de ofj,
olhar para frente ('3m fé num dais da re,eI"va dai 2. n clas
f�turo de p:õz, progre�so e con- Se da Aeronaulicw e cujo tex-
f,::nça cOmum. Esta e a n.3sa lo {' o se"'uillte'
meta. Temos {lUa 'põr no��os "F

,..,

'I
.

_

- --

1<1('0 sa Jo:.!I' que o ('on"res-
coraç,oes e, .?"o.ssas �ãos para al_

0V N'u�'iollal t1el'l'eta e �u ";;alJ�
caz:,ça-la, Nenhum propósito in,- �'ionn, a se"uinte Lei' 'ld 1ferIor ne.nhunl na("ionall'�nlO .

'" : .' ..
, ,

� � ._� Os aS}Jll"Gtules e OrJclaJ� Ih
i n:'alvado, nenhum dé'signio agreS\-ll'e�en"l (I" .) " ,·j·lSS" (Ia' "e'srvo r·u d 0d t·· d

(; (lI .... � C:1 '- c •• '- ...1."'1 -

. -" epI'- a on� eve, f,azer I'onautiea que. nos termos do((,OI1("lII na telTeInl pagllla) dE'crdo-IE,i Il;, H.G31. de 22 de

�e vanta
do eders nr

v n
II

Im n

Exilo de uma experiencia da IIssociação Comere.al
c o está marsendo uma

C')nliS-.,
Além de outras providências

são Executiva de 'Tur-ismo, da atinentes à execução do progra

qual fazem parte. dentre outros. ma de aproximação econômica
O� srs, F'r-arrca Filho Dre�iden- norte, ·:::.nlerical:1a_brasi1e:ra a As

te da Federação de 'T';rismo e sociação Oorne.rc at acaba Q,

Hcspttal.dade, Murtinho Nobre, realizar umu exper.êncla que
presídente do Touring Club do produziu os melhores efeitos, E'

Brasil, Emilio Lourenço de que o presídents dessa institui
Souza. presidente do Sindicato ção, sr. João Daudt de O!.'vej�
do Comércio de Hoteis e Simi- r-a, auitorizou a publicação no

lares e embaixador sebastião "The New York Times" do uma

S'ampaio, este chefe do escrító; página-anúncio referente -a,o

rio que 'o. comércio brasileiro Brastl, suas principais riquezas.
mantem em Nova 'Icrque .

seu,s centros urbanos, mais im.,
EXPERIMENTO portantes e seus pontos pitores-
PROVEITOSO cos

, A pági).la foi conreecíona-
-------------,----------------- da por um artista brasileiro e

Rio, 16 \Mel'idional- - As �n_

tid!;!:des do comércio lidera das

pela Associação Comeroíat do
Rio de Janeil.-Ot estão vívamen
te empenhadas em romenrar as

re'laçõe.s ·-econômicas entre os

povos brasileiro e norte-arnert.,
cano. A campanha iniciada a'

brange vários aspectos, inclusi
ve o turismo, consíderado uma

indústrila: das mais vantajosas
c capaz de canalizar como o

café, boas sornas de (iollars p:::_
ra o nosso paf>. Para atrair to.!
rrstas norte-amerícanos a Con ,

federação NaciomaJ do Comér

pl?itearamos, trazendo, como

ecnsequencía, um código que
ainda não traduz as reais aspt
e�ções da classe e deixando, as

sim, de ser Uma lei definitiva,
dando margem a novas cor-re;

ções. sobretudo no que d:1!: res

peiito à injustiça exígua ad'te!o
na.l por tempo de serviço que,
além disso, não contempla os

mi1itares com menos de 15 a;

RIO. 16 (Merrd) - Um co

muntcado da secretarja do Clu
be Militar. Inforrm, que a Comis
são Centra! pró Olubs Militar.
se congratulo com a classe pe,
la vitoria da união e solídarle
dade consubstanciada na upro ,

vação pelo Sell':ldo Federal, do

codígo de vencímantos e vanta
gens dos militares.
Diz o comunteado :

nOs de servíqo e a desígualda
de em que deixou o oficial de

tropa.
Conclui na Iercelra paginá

HE' preciso no entan' o as-

sina lar que, ;or motivo>,,' que
não pudemos evitar, elimínou.,

se, na Câmarn muito do que

Não foi CODvidado
O gale' FalcODi�re

DOl\UNGOS:

Itajaí - Lfige;:; --- Joa\;aba - El'echim

cO,ntiuuação .às segundas a p, AlegJ�e
Pru1lida {lo ônUms 'da VANIG á., lQ hrs. ,da Ag,cneia

de BlulUeuau a Itajaí

1 a;.;osio de 19,jU, foram lllairlt-u
lndos nos L'l1rsOS de Formação
de Ofiei<! 1 A vlado!', OficlaJ. Me-
c:mieo ou de :,5i:lllde e os que
concluíram ou venham ;" con

cluir con; aproveitamento, se

rão irl::uidos no sez'viço ativo
da FAB, nos Quadros Corres
pOllde111 �';;, � 1 -- Os ofkiais
c aspirantes ma1lrieulados na

E,�cola de Aeron<lutkil, COI::

eluin!lo Q curso, serão, elassi
Jicados por ordem de merec.Í
menta intelectual. dentro {le
�uas turmas e colocado::> depois
da ultimo oficial ou aspirante
!lO Quadro. � 2, üs ofkia�s

GOIIIS Montel"r d
II

e uspirallle�, nH1,lr;�1I1ados 110

I! O esela que eurso de Oficiais Espeeia:isn-
rlcs sen:io incorpOl�aldos nas

tl1l'lllaS de altmos dessa Esco-
I
suaf·'· b d AI

b. COlll as quais foram matr.i-

I amlla a ao one agoas culDdas, de acordo com a elas-
!

.

������;�o intl"lec!ual dentro <ia

Prlnuncia�á um discurso no Senado ra�:�� 2e ofic�a�� l�����te����
,
Rlt!:.lb (:\rer�d,) --- o ge�lt;- 1'05 aos homens que desejam da Aeronautica, que foram

1 ai GOl'; :\10.ntelro, a

'Pl'OlJOSI-1 degradar' A1a,gõas, o nosso Es- matrk'ulf.lclos 110 CPOR .\e1'o_
l? ;la, 1�:1:lal�\:?" do �oYel:na'l�or !�ldo e�tal',ia hO,ie livres de��es nanHeo aLI CUI'50 equivalente
::;lhes�l. Pelll,es, seu lrmao, 1I1ho,> IIldlgnos. hm segUIda fIe (Jae trH':1 o deereto-Iei n,

{le, deixar. o �overrlD alagoano cl'iticou a viagem do 51'. Arnon �).9,)2 de :!9 de outubro de 1\)43.
! : :{�, de !une�ro, declarou que �,:Iefo, gO\�r:l�dor e:eito, aos no periodo de 22 de agosto de
I '::'l�'jLeTll lI!�açoes entre a 01'0_ Es1ados Fllll!ns , Conclui na terceira pagina
11>1<:;ao a!agoana e (ieiermin:l,dos ----..---.,---�--,-�-------'----;.-------_._

grlljJos qu(' sel'vem os, interes-

ParC.III'IB, Im"enre organlllJ.zadoI ses e�ll'angeiros. Oi;;se {fileI (:S�<lS potidas detut'j1a1l1 (>
; I ]JellSilmellto do :sr. :Süyestre

� '���i(�l:l�i; �:I�s�li��l��Oq��p��= O secre' tar'lIBado' de M,lIlnas'

l',ado Ilellunei:mdo tais c'le-
mClltos pelo nome, inclush'e o

1'J'OPI'ÍO governador e:eito. Fi. N "d" d Inalizando acrescentou que seu umes ln ICI I9S ile o governador eleita
maior desejo é que sua famí· Rio. 16 (Merid)lll:ll) __ POd",_
liá retire-s.J;: de Alagôas. mas adíantar, com absoluta se-

:\L\('.EIO'. 16 L\Ierid.) gurança, qUe o sr, .Juscelino

l'or oCü:iÍiío da lnauguraçi'1O Kubitschek, novo governador de

tio Centro de PuerieultuJ'u. o Minas, já organizo li p;.:rciaL
gJyernador' Si!yestt'e Pérides mente seu secretariado.- Vinha

profcl'iu um dÍscurso afirman- o g.overnadol' das AlterOsa,,; pro
!1O {[ItE' ":->em as tropas do exér-

movendo demarches no sentidO

dto que serdru'l!! de cangac;:-i- de encontrar um me'l:1 de l'el�_
proveitar na Câmara. o SI'. Ar-
tUI' Berna,rdes, qUe não conse

guira se reeleger, Assim sendo,
há itempos convidara, ''O 51', Tris
tão da Cunh,:, paru ccupar uma

das pastull do governo, tendo D

deputado mineiro ficado de re

Eolver o aS$uIlto, Tendà em vis
tJ: os 'Objetivo,; dn sr. Juscef<nQ
l{ubit�chek fomo" hOJe infor_
mados que o "r. Tristão da
Cunha aceit.o'.l 'O conv�te, Deve
rá ('i representante do PR seI' o

nevo secretário ,da Agricultura
do governo de J\r:���s Gerai,;.
Por outro lado, está escolhido
o novo secretario das Finanças,

VIAGENS 1
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�
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GLASDO DC-3
AVIÕES PilEA 21 PASSAGEIROS

ITiNERARIO
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TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:
Itajaí - Joinvile - São Paulo - Rio
Itajaí - Florianópolis - Lages -p, Alegl'e

i

(!UAR'fAS, SEXTAS ]'� DO],\;HNGOS:

Hajaí - Joinvile --- Parana!;'uá - São
Paulo IBaldea�ão) Rio'

D�'\'erá ser I} >ii', Daniel dE
Carvalho, igualmente do PR,
Sendo o };l', Artur Bct'nard"s °

segundo suplente. conl 1:S�a5

dlJJZts escO]ha� fic8rá ele em

condições d� 'laJear à Câma1'a.
O diretOr da Imprensa OficÍ'al
do Estado será <O sr. João No
gu�ira de Rezende', De acordo
com o entendimento havido dias
antes das eleições, entre os

srs, Ju:scelino Kubitschek e °

sr, Artur Bernardes dsverá o

Partido Rep'Jhlicano Í':l::111' como

titular de mais uma p'asta, Não
eetá ainda der:idido qual irá ele

OCUP::l.l�1 B� a de Edu('a(�ãQ DU

Saúde. Um ,do� numes faladv'O

--�� -------�--------

,para eSSa outra SCCI'Ck'1.!'ía é u

deputado Felipe Bêllbi. que nã')
con:oegaiu se reeleger. Par'a a

pasta do Interior é cogitado no

momento, {) nome, do sr. celso
Machado, que fOi o titular des'
se posto no fíIl)ll do
Valadares.

-�------�

CO_TRa CfiSP••
QUEDA nos tA':

Itajaí rem sendo pu.co ultl
mament« de sucessi\',o�desas
tl'e;; de veículos, ocasionados
em sua maioria, pelo abuso (1'0
excesso de velocidade de ,a�
guns motoristas, os quais põem
em 'llel'Ígo a vida dos trun,
seuntes .

quencias gravíssimas.
Eram nraâs ou menos, 9,30

da manhã, quando o carro de
praça de Bjumenau; de chaPa
numero 3-67-02, com dois pas
l'·:tgeíros que Se" dirigiam à
Plor iagtópolis e dir-igido por
seu proprietácio, sr, Francisco
Vanldieck, ao cruzar a Praça'
Vida" Ramos, vlndo da rua

Pedro Fer-reira, foi colhida'
viclentuments 'Por um cami
nhão oue vir.ha do lado do
l\:!ercarlô Municipal, em gran
de veloeidade , Após bater no

automóvel, o caminhão foi
ainda de enr,'ontI'O a um pré
dio sito bem na' esquina." da
PraÇa Vidal Ramos, ünele fun,
C'ÍOlléUI um Café, e por pouco
l:ão foi parar dentro do �e-'rido estabelecimento, 'o que
btalrnente, tl'ada consequen-

,Domingo ultimo, nOSSa r-e

por-tagem, que Se eucon truvu
naquela Cidade praialla, teve 0-

portunidade de presenciar a

um desses desastres. o oual,
dadas as circm ..stancías qt{e o'
ceresram. porleria ter conse-

- VOCÊ tem uma res'pon.

sabilidade social. Já .....uperou

na jjquidação do 1tualfabelig,.

mo no Brasil? Ajude a abrir

um eurhO de eduea{,(ão de a�

duItOi5.

I E�trQram no Brasil lí
��,_��piões soviétiCQS ii
Rio, 16 CMerld,) - Novos d�

talhe,,, sobr'" a e:;pion:gem .\'0_

viética foram divulgados pela
imprensa ve;,;pertina, Ao q';_te �e

anullCÍé', sob a proteçã:a d<� Le
gaçõ% (18 POlonia e da Checos
Iovaquia. têm Vi�ldo para o Br:,_
sil l':s-pÍões itreinadoG de ',c')r

d:J -COnl 05 métoctc,<:_;-1l101SCQvita:-:.
cspeciahnentc pa]'a ag'i'l!nl 'en
tre nós, Em dezembl'Q d," 1917
e j'Jn�iro de 48, segundo i c1for_
mat;õe.; em poder de nossas au

Jorü:.?a:jes sairara dc
__
'l'arsóv·a 11

(leptões cOm p3�suportc,s da
HOhanda e da Bélgica com des
(':'IlO para o Brasil, A policia,
carioca não com:3guiu sustar a

entrada desses "Iemeptc,s, qU3 já
há do;>; anos Ü';:;nllham no paíl;
sem que se tenha até agora -o

roteij o c a veI'dadeira ou a',ual
identidade dos mesmo".

Alguns belggs ,mas na maior
parte polon3ses, que consegui_
ram entrar no Brasil' são os se_

guintes: Hans Kurzens,· lY1irlL'J

Sauling, Leon Room, Wallter
Greg, L€'opold Vend�l, Helge
Sinding.s, Astride Doestinghen,
Julian van Lick, .Jan Webst�r,
Elizabeth v:an Leigh, Brun'i Rel-

e Cl;ecoSlovaquia. POI' iti'e1'mi
dio da Sociedade Comerc'al Bra_
Sil-Polonb, entidade qUe acom

panha todo o movimento econô
mico do pa'", cGns€gu"m 1e_
v.a.ntamentos estatísticos de tu
do quanto, diz respoito à nossa

vida, ,se,:1do o� re�u]' ados reme

tidos em mo�� diplomalica pa-

ConclUi Da ten:einl

Alerta a polícia co,tra as

manifestações comunistas
Detidos di-t'ersos menores _- Presos dz:ver
sos 17laladllros entre os quais cinco foragidos

�---- da i llSt-ica ---'---'--
B. HORIZONTE, 16 L\Ierid,) vera fiscflIlização na via An

-, - Os comunistas anunci:;'l'alll chieta, Foram: detidos mais de

para hoh 'lllna passeata assi- cem, menores de amuOs 'os se

nalando '(J dia de aniversário xos, ,que viajéllvam em automó
d'1 protesto contra '8, guerra, "eis com destir,o a Santos,
A Po:ícia está dc prontidão sem esturem acompanhados de

'fJ!lra reprimir qualquel' yio- seus pais ou responsáveis. Es-
kncia. S(',5 menores, jnc1usive vária,:;
RIO, 1f) C\ierid.) moças com menos de dezoito

instaurado um ir.lluérito na �,.nos, foram �I\tregues aos

Delegacia do 17.0 Distrlto progenitores.
toutra GímePe Caetano ..

inelU'- S, PAULO, 16 (Medd,) -

�o no artigo 285 do Código Pe- Em hatida rea:üada ôntem pe.
11al. 1")1' teI' (>ontraido eppcias lo Delegado, de Plant.ão do

UJIi:I I'rasil�ira, embO!'H Departamento de Investign
esposa ainda viva na

J
ções. !;l', Odoricó Frar.l:icso

, �,ro,ais, fOl-"m presos e111 diver-
s, PAlfLÜ, 16 (Merld.) � sos pontos da cidade cerca de

CUHlpl'inrlo determinações do 40 malandros. Entre o:; .deti
,),ti? de i\ienores, urna carava- J dos figul'",m cineo foragidos
ila policial fês ante-ontem, se- da Justiça.

Ol1'ERECEMOS:
Confetti

Serpentinas
Mu<;caru,,;
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