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'�OSTA REGO

do,,;; Deputn.dt:.s. Cv mo CU1 regr:"l
a. maior'ia apoiava. o governo,
fendo este uma Expressão dela,
o referido lidero por exten.sã",
também o era do governo.
Em nosso rígido ststern..'1- pre

sidencil�lista, o lideI' da maiorla
. representava, pcis,' uma especie
de vaso comunícante PUgiO en-

tre o 'Par'lamento e Q gover-no,
d" ambos os quais mer-eciu: t,
c<lnfiam::'] para cCncatcllar os

trabalhos do poder ]egi.sla.tivo e

do poder executívp,

I
A escolha (lo lideI' ua maioría

('bedecia, Ia um processo onde

AÇU'
��:�g���st::3�r��1���:�IlS E��:

I dentemente, não uesuttava nun.,

III I ca desse processo onde eram
•

prestadas as ae\'jdJ8 honll.ma•
geris ao forJ1l8.li�m(), Evi •.\"!1t�·
mente, não resuír> ,....., l111!lCê'...

desse processo lfref�renc!a>
por um horn?» 'ii'!:' não tive<,
f!3 'fi estím» presidente da

.Republici' .ras era necesS'"dü
tnnlbr.�-, que ele reunisse a.s

f'Írn--" tLI3S g(�r:ais da CâUlar-á dos,

J_:�putados, e digo gerais porqu'"
Si.' levava em contm algumàs
vezPs c I)8.TGe�r' nté Inesnl0 ,daI

o prOCtt5SO estavu ('Ql!�3.g1�adn
'PO[' 11m hábito antig'). In"bl'!-
d�) a �'�f'são legisl,a iiva4 () f.·rt'HL
dente da Câ.li1f1ra c'-ri\!!)CaVD os

lideres das var-ias 1:t.'lncndas ,-

das b&noad-as, é etaro, da maio'
ria - '! estes resolviam 1:'ry[)I'I-'
·0 �-ls::;unto.

.

Se ('11 quisesse, .loaquim, {"ZElo
historia parlam"-ntar, imH,'i'mclo o

OI te- PrBzprc'C' ou o Nesto 1'-:ta8-

�;1?7Hl. c�t3.r�lhe ... ia (1;'1 nomes -de
c0rt us li(fPrcs d'l InnJoria Í:11110_
sos (l}!110 :-:3P'\ r.�·;f, T1!), p<'t'.f:o!'J de

qú{':rn ! {� 'h;soclavi) a. vh'üei.-{2de
ao pitOrl's,?0 . Jvl�\;j hastu-nl�
rccGl'dar aqueles que di; perto
conlrccl ql1an>tio tU' rl'y;,_tl ') "\'['

zes depllt3do: ...A...n1on1o Carlu.::-.

ine:�c�d!Ycl n3 tnanejr:;t d: {:(tlf-

cal" a SflU !1�do H nr':lpl'iu '::.�hre��
sario. Alvar,Q de (��jl·\.·alho� �-;lILo

ln(J:!.,,;n� :leJ :�t"qU_"": 'r-roll:'jtq !\,1(',

l't�jr3 i"'.ategorieo e Tj-:-:pido: Ct'lr>o

los de Campos, aherto H tlldnS
as interl_':'lur�õP� (L Ht�'n('jD'JI 110

DIOdo {'01l1n
' .. � eiQn+rnÔ�!'Vr1: E?"'I

taej(' Colrnhl'H. rJ(il1t.P'!.';jl f': ..,.:t>-l·_

bo'3'>; BU0nn Brnnc1ão, impel'hn'_
baveI 11'.' tunllllO, lPV81llh 0,-;;1,

pre ê_":O fÍn"l �U·], tPf:(Jo, ln(!�ni'-) 8:

ingrata' J\Ilí3núcl YiJl�b[}in', el"·

g;nte. 'combatí','o; CardO' o tle

Ahneida, inclinad" fr�quE'n!�
nlente 3 unl.� 110:1 t'ornb1I1::tçfi:'1-
de c0:rl.'cdOl'�". " Ir; 1yCZ '011t1:""
q:ti:��., -fp�:,f me' '�í:d t\':tr .: �t<t:�'l�-:}!fjrli}, ,,:,

-911 estei3. olnitilltt.10. �renh: In1 fll:':-.

les solJ:,evivC. Const.jtu�n1 llrn

aeervo do pasl'�,do, ondf' pad"_
IDCS haurir muít9.s lições de ín

telig-encia.
WASHINGTON, E� 1930, o parlamenl�) f;Ji

Comissão de Relações Exterio- mandado hibernar. D�P?IS dó'
res e a de Forças Armad:3."S do

suag n<cvas ,:l�,ividades, lnLerrom
Senadc, aprm,.-aram o envio de

pidas ?Jíás Ullla segunda, vez €lIl

mais tr.op,as norte-am�rican:l" 1937 e uma segund!3: vez re;sl3u�
para a Europa. Antes, ditas rad:ds em 1946, não' volvi it Ca
comissões repeliram uma tentl':"

mara =as su'\)onho que a es��_Uva dos republicanos, para que lh d� lideI' continuou a "e�' In'nimo, com.Port'ando, ae mesmo o CongreS'So eanc;onasse uma
ta
a

cOUI0' sempre. cOIul1l1cad::ttempo. a oprovação rápida do lei fixando os m"j,os que o go-
embora peJp' pres<"nça dos lUUl

crç�mento, revisão da Consti:· verno dev,eria "eguir p!3.ra. en-
'4oS pa,rtidos que pa ••sal'flm 11' e_

tuição, da lei eleitoral e de um viar tropas para. o extertor. O
leger os deputados pelo mecD

projéto. pondo termo ii legisla- plano de Truman, agora npro_
nismo d'a l'epresenta�ãr.· 111•01>01'tura, 'programa que permite, vado, prevê ,o envio de cem mil
(conclui na :1.Q. página

ig_u_R_l_n_l_e_n_t_e_,-,-_to_m_a_l_'_a_s__n_le_d_t_�_a_"_'_"_'C_l_d_'':_d_o_s_p_a_r_a_20_E_U_l'_O_p_a_,_..._- ,� -------__
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�� Relatório do sr.. Horacio laler f

I Elevam-se a nove milhões os I

I encargos do 90verno_í_e_de_r_;.-a�
• - o" e,nte às complica-CÕ�5poo:erá essa situa.;.io, imp�iC'<lr .em 'uova,s eunS1!)oes - _.. r:' .

I

»)

•

.

t
- .

D'? J a
�

� do )".'1 llllstr-Q {(-« >} ln ef.namonal,s - "mar çoes· .

n fil'a',pci-
.

. , a' estrutura econorl1H: - - -- ,-�
.RIO. 7 11\'1er1d.) Causou einco colunas, vPrlf1canao-se I, 1 afiro de que ,,0;;52-• " -'

� J ,_ I ra naeH)ua , ,� -

5�nsaçH0 as 111Lormaçoes contI- que os encargQ� do governo e e

das no relatório do sr. Horácio vam-se a no\'!'! bill,�es, 918 mi-I mOs fazer frente à,� 0' lUP}i03"
Lafer. distribuido a Imprensa, lhões 372 mil cruzeIrl!o,"_ ções intel'n",cionaüi, clJ.8U el:ts
.sÔbre a situação financeiI')a' do O desequiliorio ameaÇa :-; surjam,

pela reportagem. execuçã'O org.:;mentária e e;,,;.

as seguintes de- traJ 'or(,.�ment:aria que aSGen. �-�-.--_. ---- .---

deu em 1950, a 6 bilhões 81{;1
1111'lhôes 403 'mil cruzeiro::;., sem \ .,;.-ocupa cerc(t d9

.

conh,r cOnl a abertura de

no-\vOE: crédito,". Situ:'i"ãe- de Lul
____�,__.�_,-_-----=-____,-_-_-_--"'-_---_-_ gravidade. friza o ministro, nào I

T opas nl!lclllonalllllstas

(sendO
a'ficada. pel9. frente. im·1r II plicarã, forçusamente, em llOV3S

eh',"'nasas lutar�o �o "'mi�sões. jUllt''\mente áqueJ:lé' 1ti I(� II que es caracterizan1. pela SU9

lado das forças da ONU :.�;:��fe��:t��1��i:��8dJl:e��:��Ir:!:�� I� e. �:r {!(_ hrlr -os g::lSto5 dBson€:ll- Itados e cxc�:':'6ivos do governD.
Essa fo)�ma -pcrniciQF�l de infig'"

t:ão está �rrllinando a. I'xislencia
[to PO\1:), agra"-;Jndo contil1�18d-::l_
1l1€11te o cus�o c1:;_ vida". ,A.'-;l'fl5-
centou [\ ST, HorfH'io Laf�l":

RIO, 3 - O lide.r. da
ria!. •.
Esta figura, Joaquim, tinh:l

g�ande impcrtoancia. Era lid�r,
porque uírigia ou comandava;
era �3. maioria, porque se tra
tava de comandar .ou dirigir os

membros da, maioria da Câmara

,

Reli. Ad. • Of1cllltul
Bua. São PaUlo, _
I'l.'OUPAVA SBICA
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�....�-�fren�te�da Goréia. orrison culpou a Russia de pretender
deflagrar a terceira guerra undial
úT6ntativ8S soviéticas para converter a Jugoslavla em coloDia})

LONDRES. 'I (UP) - o vice- a Russia, até ll;:(· ru, não

11lQS-\trou interesse algum .em 000-
perar com os aliados. Citou 'D

orador o bLicote di'" Russia à
ONU e aos orgãos especializa.,
dos, que tentam el!!vnr os ní
voeis de vida, .e eliminar a angus
tia economíca; Disse Morrissn

que "temos visto a guerra ci·
",'i! e o terrcrismo armado sur

gir na Crecia., Bir-marrín, Indo.
nasia. Malas;?, e Indochina, e

neste momento a ONU está
resÍ5tindo á agressão da Co-
ré�a do Nane c"nba a Co]'fil)
do Sul quase 1105 Iancando na
terceira Guerra Mundial.

daria. O orador- ciFu ainda as

tentativ.as russas de preparll'

nQra] M:acArthul',
rlJ,O do comande

f@rgas que estão pre,stando au

xílio à Repúblic.a da Coréia.
No fl::grúnt-e, vemo,; c-- Sr ..Tl·Y
gve Lie (no centro) a,o fazer a

dQ' pavilhão ao l'c'pre
americana. Sr. '\Var

rà 'esquerda). .AO

primeiro ministro Herbert Mor ..
.rison culpou a Russia de pr!'
tender levar o mundo à 'I'ercei.,
ra Guerra Mundínl Finando ao
conselho regional de Yor-kshirc,
'MOl'ri"on estabcleu um contras
te entre as ações de !3.pÓs-guel�'
ra da Rl1Ssia e dos' ESUldcs Uni
dos. Disse que.é certamente
uma ironia constderar- que as

relações dos capitalistl'l" norte.
americanos com a Eur.apa p�S" França. urna túnica vez,
sam ser

í

ornadcs como modelo questão d� in;tporhmcI'l' secun
das t'�h(!õcs díplorruattcus entre

\Os Estadoc, enquanto () pior e-
- - - - - - - - - - -- '-- .-- --

- -- -

----- .. --

x e TIl p lodo ímperialtsmo

{H
.

Q II' I��t:v��tl���:é���: ��r���v:�t:;n� 1 ienn ueui e aceitou novamente \�U��:��Vi;u=n� C;:��::'" Mursh.ailllO convite do presidente Auriol parae exemplo da, JlC]jt1ca extenor.,

��:iS��nb��o;ã�� ��:i:�1) ,h�;
I

a formação do Gabinete F rancêsRoosevelt e grandes hbeJ'als re-

publicanos cOmo " senador Van_,

dellberg, qUe formularãm a po
IiHel:\: exterior dQS Estados u
nidos. ManÍ:l'estou Morl'isCn que
a gratIlde dificuldade dos Es.ta_
dos Unidos foi qu'ó �omente te
riar p..ficiencia a ONU se as gran
des potencias coope,";3.ssem. E

um aparelho para. a paz mun.,
dial e de controle dn energia a

tomíca Finalmente. asseverou

que a União Soviética USOu 'fI

veto por iS vezes e ninguP.m
mais o empregou, exceto ri

numa,

PA.RIS, 7 {UPl - O antigo económkao. e s-ó:is mais U)'.

primeirç ministro Henri QUeUll_' gentes. Depois de, "breve pass�r
le aceitou nOV,"lmente o convite gem por S8'1 gabInete. no ]In.
do presidente Aul'Íó!. para te,n- ,nistéri-o do Int"!rior, o Presjd�n_
tal' a formação do go','erno te do C011se1hc dirigiu-se à rP..

francês. Queuil1e fracassou na I sidencia, particular do presiden_
nrim8ira tentl'ltiva. : te Demissionário,"

,
, --------------_�------

.sóbr.e� ur.n. fundr:', 'azul e 'ê (.. :, nle�
ma que foi utilizada na Pojes.
tina pelo 'saudoso mediador,

. COnde Folke B€J'uad,otte, (FO,"
to ONU - EspeciaL

'

,'NaçãO").

I

'! açú,
I

E I'
- '

I"
. SS'f3. rea lzaçao provOca,rIa,

.também,' notável impulE-o no

pl'cgreEso da cOmuna blume'

I r.'auenS8, e, mais tarde.- a. pró-
pri,a Prefeitura ...-iria úsufruir
maiores arrec(.l.dações,

,

PARIS, 7 (UP) - Confirma \
,

I
o Palácio Eliseo. às última� ;

"

'a'
�-"

'"1 �ooral.i da m�nhã< '�-a-e roi:�'d-1:ipoÍ2 1
,

de ter recebld'o o a::;senBmento I
do grupo radíca 1. que ü �r. I

t
'.'

'

I i Henri Queuílle deu' ao pre"ideu-

I n
' te d:l República uma resposta�

.

'",'. t�,." ! I positiva ao convite para formar
.

. I o rróv(J g-ovel'n0, A �utorizacão
, -

'. '.' , concedida .ao sr. Henri Queuil-
Trata da e�:mstruçã{) we estabeje:cinwnt� para a ind�t!' ial!izaç,ão da. \{jarIl'2 "leI'de -

{{--}} Revisão! do,,,. sistema's de comunicações fe�I't1 viárhs {(--»
,

Rio, 7 OIerirl.) .-.- o Miuis· gosto de 1950, que tI.ata'jdl1 I
Y'erães. se111 tel' que recai·['e,·

tro .JOão eleofas, ministro Ho- e�liCi:ção t1e l��J ,lllilhô:'i' 'ue >',e, ('emo estúmu''; l'li] "\ e"perasracio Lnfer 'e Riem'do Jaffet cruzeIros para a construçao,,pe I oe o- fazer "OS pl'odulol'es es

preSidente do Banco, do Brasj]; estabelecimentos que serviilín I tran;.;eÍros. Falando li nOssa
realiwrão bl'e"emente ma i" para a .jll�us!ri!1]izaçào ela í_'al'- 11.�pol't'1g(,!lJ e".ta mal1hií. 1). Mi-'uma reuni�ill a-fim-de' dis�u.t_ii·, jle yeI'de, '

, l1Istro da AgrIcultura explwou
sohre a lei nl', fl 1.10S . de a- \ (jue () trabalho da eomissuo é

. Como é sabído e tem sido I �il1lple�mente n de indkar as

[lJIjplamente discutido pela ílll- nellidas práticas para a aplica
prenSa. aS crises p,eriOdicas, no l �ão, da lei

..abastec�meuto da carne yerde, O abasteCimento -do produto

DOS EE. UU.,

le, lhe assegura n' confiança pa
ra conseguir uma fOI'mu1a tran
sacionaL SBgundo inf�rmações
colhidas, parece que os r.::dicais
consideraram um programa mi_

,omunistas abatidos
"

quer no Distrito Federal, quer p!,ra o Rio de JaueiI:o _- a�.. ',_I . '�, OS -, IJJ III
nas capitais distantes dos cen- t'l'escentou S. Ercia. -- con-aesoe "L. oe Janel'.o, ��ro�, .1?aC;ua:rios d�orrem em tinuará com a prefeitura, De-

'" ' . gnl1�d� parte da falta de ap-a-I \'emos ter, dentro em breve
contra ..ofenslva I relhamento industrial qUe nos, tempo'. s'egull�loo, {pala,yr.as

.

do
llbetr.. das co·ntingenÔas da' I ]l.linistt·o João Cleofas, de"Ida

bmetro c :lJleío ,na .Coi'eh S�ll-. '0if1cU�dades do tr;llsporte e ',i mente reg:lllanieutada <1TefetraI. Ü avanço aJlado \'e1'111-,
de outros impecilhos. o equi- ridà lei.

"ou-ce na 7;011:; montanhosa a- J'

pamento illdm;tríal para a 'es-
sudéste: de Hoellgson, justa-
moil te cnde os, con�unist3s ehi�
llcses oferecem a mais ellCat'

niçada resistencia. Nas demais
frentes de Imt<J.1ha a 1U[,l está

---'j fopj·e� cUBcentraçiies inimigas
'é !juramente de.

trutUJ'a eCOlLOllIica, dll nossa,

peel1ârta impôe-sE" inclusive
r'ara a'defesa rle�: (a. p�]is farú
II ';3,rne IÍlalltel' um valaI' jus\ I)

EXPRESSO
BLUMENAU-CURITIBA 1

End. 'l'eleg,: "LIMOUSINES"
AGENCIA BLUMENAU

:ua 15 lifJ! tN.�bro. N.031J
,

FONE,1002
PHEÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA

RtMI. llí á'f;' N(}Ve�J1lul'o H.o 6ü

Brasil, Ouvido
n, ministl'l} fês
claruções:
"O relatõrio

libertado (le especulaç'ões I!1ffS'- interllletü�irjfJ., tanto mai,s
ql1� a' explora�:ã'J. í!esse>; eq\:i-lp8mentos mdnhlrta1s de\'era�1
�er' cunfíados il.l)" prúprio5

I

Pal'a a execur;â,' da. dt.Qd�,
, �.l LE!i, deverão ser I'uidados<'-

Pacto de não ,agl'essã.o- lentrB a C}lJIl3. com:unista, Russia: mente l'evistns os nosso'.> sh ..

8atóHtc_s, - PI'oposta ido Partido Socialista

\1
emas de eOml1[Jk�lçijes frrr<,-

. \ i(tl'ih�, l,<lra que tudo "e l:Oll'

.\
� _.=-==,

de..,I.'lrou
.

1
. t· d PUSAN. '{ (UP) - '1't'0"""5 do

\
chinês,"" na Coréia, "

7 {l'P} -- A 1m .. \ nenhum palH, na 115 Orla o illgue úe fOl'lU1 1-1 nOl'lllalizar .. ... , hoje numa entl'ev1st\3; à illlPl'eD_as nOvas \ 11lUlldo, permaneceu indep{lflo .' :,,,' c' .t' í . 'J gOverno nlgCI0X;alLSta, chmes de
denl e sem ter exercito � 1;;;0 ,lçO 1.,lo 1I1IPOi ,lJl c, (onl

I
Formosa, esta E.ando espE'r,ld::l 511., nesta cidade, o ruajor-gene ..

{�ll;:,t::ui terceil';) pagina �:eja o ahfl�teciU1ent o de ·'arnes para combater os conllwi::tas rol Kung Gen, adido militar daI'Il.

China naciC',mJ.lista. junto ao go·
',1<31'nO sul_coreanO. O geuerol
Gen Precisou que 1.50!J.OOO eO-

munista.'" éhinêses estavam C011r'

centra.dos lUI. costa. em frente.
i1 i1h>l, :Formo!;!'!: '('o que a China
cGmunista não estaV'J. em con

díçõe�, de fa,'!cr guerra e{ftiva
na Coréia.

.

HA infornlação, C'Dnl" fOlLl}41
urbitl'árhl e deSigual d!l' rrilm
tnção escon;dida. t"'1!I ,,'do �<

desgraça de nluit.Os pOVOF:, !:,'-;1.1-

do ü eastígo imp�sto "o� f1':31'0;,

nluit"lg vezes enl faval' de }�n u

pas pl'eviJegiados",

ssassinado ..

Fanático
do irãn

por um

m i�nistr"o
•

-----,-----�---'

Sugeriu o sr. HOl'ucio Lnf�l'

e$tr�i� a colaboraçã o ,f:'ntr�, - 2_

xecutivo e o legÍslntivo., "evitan
d'O,-se <OS pedido,; dI' .novos cré
dites .. a nã'o se!� em c�.,sos (X"

cepcionais. ::.umeuto das d,=sp2"_
:las �,�m a correspondente rec·",i
ta. l'''visão de 'edO" os pl,ajétos

Ide l'f!_estrutul'açõC8, r�19tU(;ão,
reclassificaçãe" �bono� I' de ml'

'Iras natureZ!1' Cuidou <linda 'o
mini�h:l) da l:€llUção da", destê-
5as orç8mentaria5, liquidação'
da':3 cont'as

�

entre 10' T!:soul'o e o

Banco de' Br,-�íl. J)'olítica dI' (,Té_
dito e investimentos,' saneam?i� I
to no mercado dos titulos

Públi'lccs e úxpansã:o d'1' préduçãú
Terminou dizendo Q'.1e é p�eciso
manter�"e em bÔfl'5 cond;�õeJ

rellglDsa "fldayan Islam"
que exercia na Mesquita. o ,car
go d� leitor do -alcorão,
,TEERAN, 7 (UP) - O Xá

Mohammed Reza encal'l'i3gou o

Ministro sem. pasta. sr. Kallil
Fabimi. <I.a· ch-=fía do �V81'nü.
em substituição ,ao pl'imeii'l)

JassaSsillado Ali Raz_

WASHINGTON,7 (UP) - Os
Estados Uuidos realiz;:lm inten.
.sas consultas com. ,os demais

países nlembros da ONU, que
têm trop8e, na Coréia, sôbre as

queiXias do general Mac ArEJar
de qUe ('>. autcridade que lhe foi
dada cOmo comantiante (Im

cher: [,liado, é muito pequena.
Tal re.ve�ação foi feita pelo ,sub·
secre�ário de Estado S1'. James
Webb.

l1!!velou ainda. o nome do faná
tico que assassinou o primeir,!)
ministro Ali RazmaIn.;' mas já
se -"ábe g_ue f( I identificado, cO-
mu sendo um membro da r,eita

al5sj
des.te

refor()ado
WASHLT\fGTON, 7 lUP) - EJ

leva_se a 52 mil 448 o t<otal de
baixas norte. _ america,nas n;1.

guerra da, Coréia, segu.ndo (I De

:p'al'tamento d,a DefeSi3:. ESSas

cifras C'orrespondem até sexta/"
feira ultima.,Ashida declarou

oposição.

DOIES
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GELOl
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A NACA
SIA"A Na�ão"

Redação, AdministraçãQ e

Oficinas

Rua. Silo paulo n, 269

·Fone: 1092 .. ex. Posta.l,. 3a

Terreno
Vende'_se um, na Praia

(le C:mbcrjú a 80 metros
do Hetel Campos, com

12x30, preço de ocaaíâo .

Informações. nesta reda
ção com o .sr. Antonio
11arlos.

Diretor..
MAURl(.,W XA'HE,8

.. _ ..;_ _ � _'__�
�PJ-ilI]IENm.\ .

ST li U T O:lUslaatm"Ul IN, I' ..

Anual ••••••••• � Cr$ 100.00 I DE'
l!Iemestre •••• r.... Cr$ 60,00 R Si O I U II
Ir. �vulI'IQ ........ t.."r$ '0,00 I H I�

h �

\1
Dr. A. OdebrechtCO l Radioterapia _ Raio!! X'f".lO I Fisioterapia - - Metabolism.o

Rua. do Ouvidor D. 100 -! Rua 7 de SeI embro 15
Fones 43Q7634 e 43-s997

I FONE 1 4. 41
8. pA.:m.o _�_- �-'--""'-_

Rua: 7 de :Abril n. 230 -

j .
Ajude a �dHicar vm� súc_ie-

4 andar - Fones 4--8277

\
dade moralizada c enrIquecIda

.

.0
181. :1 em seus valOreS?e cultura

e 4_4
t • R' GÓMm 14.1 COOj1er"re na Camp<tllna de E�

Belo 'Hc�n e:. •

I dllcaçüo de Ailultos.
jpprto. ;A.leg1'4l. 'f,tua Jm:ê ,

..__.#.

! Cl""............./.J"'J"J...r.b"'...r...rJ"...........r.................rA--....:Montaurl, �5 ;

CUritiba: R. Dr Mudcl, 'loalllll!llnUIIIIIIIUHlIIIlIIIIIIIIII!IIIIIII.!:2. andar - Sala. 2gU ; - :::

=-::_
a. p� ...

_ VenDe-se :
-

casa antiga, cm ter-

�=
-::'

R·enreseu
..

II
..lde---1 �:::: lr1ne1n':loP

,
. de usquina , Cem ..

ViaJante ª 27.50 x 36,50 mtrs .. com

Precisa S� de um, com Iras '

.:;; 38 metros de fundos.
tante prática no ramo de

'

:;: à Rua São Paulo, 320, an, _ _

arrnartnho, para viajar e·m ::_- ligo numero 1,1 _ Blume- § _V'do {l estado de Santa Ca-

tarina • Exige_�e refercn- :::: nau.

das, O inter-essado poderá I �immmlmlíllllllll!tlm!lillílHlIIIdir-igir-se à firma. P. win-

I ==
disch, em Presidente Ge_
tullo - Ibirama,

_

�---_--......_----

ta r com �

do Rebelo.

sr ...João AUrC-

Vende ..se IUB
automovel
Oldsnu&bile IJnl :lll"Ol1\')vcl "Stanficr

\Vangu<ll'df.". cC!11pletam()'1-
V nov�, com rúdio . Tl'a''I'ipo i<Scd�tn1". coru -l

porí as. í'abrlcedo em 193H
elll óCÍlno estado de con:õcr

v�H;ão, Preço à vista Cr$
35.000,00. Ver e tratar com

AlfrPdo Conl"3.dt, em Ito

pava Central _ Bhlmenau. l.;o�m.;rIL.�V SnrtIS lUVÓ-r:'_:"'I
! OIUVIG ;.1lJ.S::iI,N

X - X - "J; - X - X - X - - ;o: - - X -- X � .& '_ Ai ..- ::f

""'�nnmlmll!!m!I!l!lHlllilmlinWI;mIUlllmmlmmmmllmUmJfmn-
--
--
-

: Em K 'I R M D N N :
ª ClliU.R,HIAU DENTlS'IA·

_

:: aios ê�Especialidade em Radiografia dCl-;,tárla para qualquer S I:E ---- exame médico ;:;
ª Rua Bl'usquo -- - Telefone, 1203 � ,

;::4!nnmllilulliluummllllllllllllllllllH!HUIUUIUIIUB1Uimmmmmm'; "
:lj!:.-X-X-X-X-X-.1f; - x·- li -X�-X-lo
����.�miiQLJLi.';;!bSpe. 'pm ...... .,'

I
C,. Telm@ Duarte 'Pereira

- Olínica ft,[édiC31 -

ESPECiALISTA ElU DOENÇAS DE CRIANÇAS

I
Conserto!! em rádios de qualquer marca. Montagem de rtí.

(nUa de- q\Ullquer till·o. Venda de pP.ÇaE; (l acessórios para rãdio.
Venda de válvulas Amcricanr11:l e de válvulas Phillips H')llan-

de2:a!!. • .

RádIos: dIversos modelol! e marcas.

Rádiua: u�a.dol! "ótima oClloião".

Rua 7 de Setembro, 4: 4, II WH

BLUMENAU

______________ .....-'---��_'_W

�":"'·.:"""""��"""'����"�'\::"''''�f
I ,� t

J
� iVollrath & Stueber
� l:'1i1Carregam-se de:

.

;., J;;SCRITAS AVIJLSAS (mesmo atra7..a{l.as)

I
ABERTURAS E ENCERRAMENTOS DE ESCRI·
TAS

.,

.

nEGISTROS DE FiR1UAS
CONTR1'í'I'PS. ALTERAÇõES DE CONTRATOS
e DiSTltATOS IHi.:: SOCU�DADES COMERCIAIS

DECLARAÇõI�S DE RENDA
Ll:i:GALIZA DE LIVROS OOl'riERCIAIS. fi&.
CAIS E DE ! !PREGADOS

Ganhe tempo e dinheiro comiando os seus
serviços por nosso intermédi&

Rua 15 de Novembro. 642 ·1.0 Andar - Sa.la n.o. li.

(' io do Banco «INCO}})

_'\SSEMBLE'IA GERAL O'i"êDli'U\.'RIA
CONVOCA('}\.O

São c\Jnvidados os senhore:::; ;:H�i( ni::;üJs da Porcelana'
fJr:hn'lidi' ;3. Ar. })al'a a .f_.,s�enlbléi:! G-eral Ol'dinárià a ser

I'P'alízad�l n,l SWl !Séd� "edal elH Rio do Testo, município' do
Blun)en�n. St�L (_'�d.r:l'i'tHl, p'?13.s 15 horas do di,a 7 de t.llldl
df� l!tJJ� cOrn :\_ ��r'guiIl'e:

ORDEM DO DITA
1 �- nl�!r·ns:.-;i{n f; apI,nv[I(;ã'1 do B;)_lanr;o e: couta:; c!(} exerci"

cio rIn lH50.
�! -- ElfÚç[1o do c�on·. .:elhQ Fi�e[ll.
:: .. _ .. As:mnto�. d::! intere,'se. :;�cia].
AV ISO: Acham...Fe iI dispnsif;ão nos sunhol'es ::'cionistas ln

séde desta sociedade o" documente 5 a que se, ..ere,
re e artigo nr, 99 do Decreto_Lei nr. 2627 de 26 de
setembno de 1940,

Rio do TestD. 24 de f"vcl'cil'O de 1951,
HANS ERNST !':�H:MIDT

DlretOl' GerenTe

[Im humern rico e espiritual
disse-nos, certa, vez;
_ 'O dinheiro serve para não

t cr que pensar no d'nhei)'.(}.
Quanta razão tinha. mas cc'

mo são poucos os mortais que

podem deix.rr de pensar no di

nheirc. porque ele lhes, sobra!
Um perscnagEm de B"n:>vEn_

• te ,dizia:

I .: O dinheiro não constitui a.

feliçidarIe. mas, nos consola d"

·1 não ser felizes.
r�'ud() isto é bastante

mas R verd:�de é que nesta vi

da nâ.o .nâ ml!.is remedio que
pensar no dinheiro. E não .tan;

.to no que se tem;
dá que pensar é 'o

Pois bem, o dinheiro que fa l

.ta num mutrtmontc é a pedra
de toque de SUa, felicidRde ou

sua decodita., E' a,Ss',mto muito
delic,�do e que deve 831" tra'ado
com muito tato e inteligencla.
As primeiras contras de fim de

mês de um casamento nê vo COE

tu"m:"m. com fr\?quencia, apre
a prtmeí ra nu.

b.YRE8 GONÇALVJlS
.

Advogacl�.
. .

�ldêncla e �8Crlt4ri«1
BI-1;J:&mNAU

Rua Bl'u.sque , 95, Fon� 14'12

B
.:::

HC je, ás 20,30 hor'as

WUI''am Powell - EUa. R8:in�s - PetCr HaycS, cm

115'
,

�1
, enooor

O filme mais cômico ",Cé"lill 'n

=

Amnhã, sexta-feira, ás 20.:10 horas

Patrick -- William Lunclingan, ..no filmeLrorothv

Estrangulador MisteriosoH
t Irnpr. ;llé ltl .'110"")

'I'ranscnrr+u 'em
ontem o :.nivel's?I'iç, natalícto do
estimado de,�por�ísta, sr,
Pera antigo e correto func'oná;
rro da Empreza. Indústrifll; Gar-

BALfu"'lÇO GERAL, encerrado em 31 de DeZêmb!'o

iREALIZiAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO
DeUcntures. ,DiSponíveis . • . .332.000,00
C. C. DiverSDs DevildcTes 603.523.90
C. C. Repartições, Públicas . -G5.520,On
Participacões , ' .. ,.. 10.000,00
Comp. I�ternac. Capitalização • ....• 1 2'1.880,1)0
Letl·eiro.s Luminosos • . ,.. 5,00
E.stoque de lTI{)torcs de Reserva, Peças
,:lces::;órios, pneus, óleos e combust 1 :532'.978.40

� Um louco aS�H�:<il1o que encont rn o seu a]l' g�1_l, nns noites
1':1Cl'l'�faS de chuvas! A Película cheia de "suspense" (lue §
al'!,la nervos � cerebl'o! Acom p ,

Cornpl . Naciorral e shorL§,

A TI V O
IMOBILIZADO

Imóveis e Bemfeítorias cm Blurnenau.

.'. Curitiba.: Florianópolis, raja.[ e Jar:<;;lm
ESTAVEL I.�

Máquinas, Ferr;a'l1lentas e Instalações de
iA

·Oficinas . . • . ...••••••...... , .

JI.lõveis e Utensílios • • .

VeíC)llos • . � ••.••••...
' ..•••.••.....

'-::Clínica Deataria .I§.
CONSULTO'Rio: ESQ. DAS RUAS FLOF.l!l..NO PEIXOTO,.;

<

Oscar freitag e IE SETE Dl!; SETEMBno. "1

IIlI!IllIII1iIRE!i1I4111�::'�'ID_E
' l'

{",C IA_:A...�.._:....n....:�,,,"J:",,,_h"':IIllI·:..�,,,cJ,",:"':_�""���II!I'.;":....:"'�iiiill...1...1;1IIi;I!IlI,a"",n"'..d'i!all!lrf!l!l.__e.....
'· .;

.

�!;URGI!!Z_ !!!!!�! .

-p JS: iIIiiiJtl IRI"S!� Is"'ll.'lF F m i

-- - �- - - - - - ....._ Dsntaduras Anatõmicas - Ponte::; Móvois - RaÍO'-X
E: =Ditat;órmia,��_ E§ ltoupnva. ISeca, H,ua Brio Paulo, �3167 - F"ol1e 1341�-

IllmnnIIUlIH!llmlll!!llIIIIIl;f,f!lllllllllllfllfllJlrl!!III!JIIlrmrflilfllWY";'- - - � - - � - _ -- �4'" __ _ _ _ _
. :

UrSA
Max Tavares d1jlmaral e Dribur Balsini

i

Cives -_ Comerciário -_ Crime
I

Inventários - Cobrancas - Naturajza:cões

�
,

Patrocina dir'eitos e e�1c_aminha. processo� perante]
__ qualquer l<llarüçao no RIO de JaneIro -- :

ii
Edifício Mútua - 1." Andar - Salas 13, 14, 15 r;: RESULTADOS PENDENTES

BLUME���ES: 1 1 5 o SAN�; b1TARINÀ:l IDjvf�:a;T::�nt:: 'C�b���������"'"
,;n.;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;o_;;;;;;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;J. Ações CauCIonadas • •. •. • •.......... r

. I

117;I!�;;;;;-�;-;;;!I;;mli!�milnlll�i!I�I;-;;-;I-;;II-;I�I�;;;;I�II-;;;1ti,

DISPONIVEL
Caixa e Banccs. ".' I> � •• " ••

=

PASSIVO I
NÃO EXIGIVEL

Capital.· • .' .• , .

Fundo de Reserva Legal • • •...••.. '.

Fundo de. ReservrlJ especo • • ...•....

Fundo de P.revisão • • ....•...... ,.

Fundo pi Amortização Debentures ..

F'tlndo pi· Devedores ·Duvidoscs ••..•

Fundo Depreciações Imóveis • . ,

EXIGIYEL

Credorss . . . , .

.. 111 CI c .

Luc�'rJ Suspensu

CON'rAS Dl!: COl\!IPENSAÇAO
Caução da Diretoria . . ' .

-
Coinunica a distinta freguesia. que tem tele�

fone manual. Tendo todos os dias das 11,30 Íttí 14
horas e das 17 horas em fliantc frnilg�s, marl'{':CflS (I.
elmrrascos a esp'eto. Todos,'os sãb�flos safáu dano
sante das 21 bOTas em dianf�., com Ótimos {liscos.

ds 1950

NASCIMJ.j;NTOS•

I

300.050,00
50.9.30,(i()

2.:'184.262,00

J
.i

f

i
,,.

ii. 000 .000,00
525.270,70
111.213,00
:wo,ooo,oo
100.000,00
25.551,40
225.093.30

1.200.000,00
l"íf) . 190,10
199.600,00
2.915,30

'.

D€.nronstll1ção da conta "LUCROS E PERDAS" em.31 ds
DezemorlJ fie 1950

CONTAS

Vla!:ii:o • . . .
'

•... , , ".,.

Outras rendas .
. . .' , .. ,..... .

Salúric s '. . . . , .

lnstitúto úe Apoüel1tadm:Ll . . ,.,

Indsnisaçõeil, ; 'jUd'l deS[}t'zll.S e fard2-
mfn'os au" {un, ionário" • •

D(�speza.s
.

Geraes '
, , , .

Despeza� Via<;ão . . . , , , , , ..

COncertos ' . , ,., .. , .. ,',., .

I
PneUd e Cámal'.as . • " " .

seguros � _

.

JUl'OS e Desccntos , .•..............

I
Impostos . .

. :,.,." , .. , .

Selos Feder1.!e.s . , . . .

Sfll"Vi·ço Damiciliar , . . ""'.,""

r
Contribuições, Restituições e Add,
·Desp. viagens, fiscaliz' e Pro}:.\flganda.

Pt'oces,:! Selagem Federal Passagens
í' DEPRECIAÇ6ES:
I Veículos •. ,. , .... , . . 63L 703.20
I Motcres Re�erva , 4GA80,00
( MáqUinas Oficina.•.•' .••••. 28.403,70
Ferramentas .

. • ..... 6.637.00
Móveis e U'l"nsilios . 5,658':00
Insta�ação Oficina 2.695,00

----_,......,.�-- - -- - __,,_ ...

Fundo de ;Re,;el'va Leg;:l .. ,., .

Dividendos •..• . ..
.

I Lucro Suspen",o

DEVE

1.923 :70'í .00
142.09ÚO

113.313150
184. 894,70

1.113.294.,90
1.::84.339;00
49S.21f,80
102,435,70
38>115:30
98.727·,!ÍO
16.526,40
15.756,50

128.078,00
23.383,10

715,576,90

48.320.70
199.600,00
2.915.30

Cr$ 6.912.554,30

Blumenau, 31 de Dezembro de 1950,
ADOLFO '.HASS - Diretor-Gerente
JOÃO HAHN - DirBtor-Ge,rente
CARLOS SOUTO - G. LivrOE, reg. N.C.R,C. sou

I
I 7,0

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS nl;rai:'{Q lJ.ssinadcs. mcm1:trOtl rIo Conselbo Fiscal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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To�do-s- Os
.

RlíCÓrdes
Deverão S�r I3ntidos

cI
'lia r

R'" li'

O. 10
�( ,..J

embaixada do

Vill·io� são os (ot�ios de

fll-I
vi1e e I<'ltllllinen��' da

caPit:.llj hatel'.o
Vasco ]101' 2 x li, 110

.tcbol e outras competições eS- }-·eclel·31. ;\ presença dos trl- I rirnetro turno, Portanto, os

portivn- prcgral\ladlls 1HU·3.. o colCI'e� ..:ariú(.;us, pela primeira hlestres �o balão de couro Viena, I (l; PI -. },

proximo domíngo, mas \!IH a- vez, em !J()�50 Est"do deve-se. haver-se-ão coru O América (:el'rotoll" Brasil IICl' ;) " 1 110 (PaI. S GONÇALVES I

Viveu D campo do F'Ior-Ida , Icontecimentn chama logo, a ti- ii uma feliz [nciat iva do clube em e:Jteios dessa natureza, torneio mundial de lenis 11:;:
Idomingo, 11,. b<1jr:'J de Fnrtale-tencâo J elo que j)osslle 1"lbro que. aos "ísitantes, a- sempre atuou com destaque, mesa. SUJ'!.(in crise no tnrneio ' .

\
'

� za, momcntus de vCldadella vL O F'Icr icla inciou a polej8de atraente, de inédito «uctcs I:;',e torem presenciar jamais {, clube americano ele- em vir-tude do Egito, por lljl)- hr.lçp.() e En'us ;:�mo com �L rea 60m grande disp- sição, d'.:mir
pai-a todos co cuturtnenses . as atrucõcs que apresenta a cepcíonou seus adeptos, pois livos políticos. l'(,('uSul'-se llz:!çiio do inter-municipal en; nando nos primeiros minutos 3 C! 2,

t d > B t f tr� o tricolol' 10"Bl e o Haiti,' F. �"'1 I-(Ivel'�al'l'o o oual .aos pouFalamos do grall'�[.' iutcrestu- cidade cer;Lenáría, ]ire en e perCil'll lF1t'a o c a ogu por j"3ar' ccutra Isracl E ,'s - --, - �
, -

-

-

C.' da v ismna cidade de Rio de CO:; foi se firmand', censvgu.n;de Join- !,"ol,(Jrcicnar!llll cxpetúculo 4 x :1 e para seu homênliun ses CLjllUIlULB� da .1:lll·c'r,' r ('ci' "r l
.

li' d '1'0.311.. UM {o::; ma:s c rc cncraucs do cqui 1 bra.r o pretro; tazenclo-------------- inesquecível. {lO Ilio, per Ú XJ. Uma peleja dental .i':, anuuciarun ([11<:' n;I'J rPDl'p-"2PI'i"""b dr> fnt"hol amll-I também cerradas cargas DO ar-FOI' se aperfeiçoar De led::s U'5 recantos do Es- que muito abrilhantará os fes-.I estão d,;l' ((·"IUpI·I. ,·jflndc .:;<:rr:rn". co g1.\al'n�ddo por v\':'alt0!', 'em
• lado, p,l!,ljr,io ,·arJV3n:.I:;, pois t,�jos rh centenário da man- [1 equipe ti" Ingry,I"\'i;', 'i ',L1CIlI

1\ pelPjfl a;:;l';trlO� em cheio no en·pnt<"'·, nada conseguir clt
..

:t L.lt! ),� qUP compa.receusm :)'"\ posit lvo, darla [L -S Iulez da dpfe"Conclusão da ·1. a pagrna Jlil1,�ut'1ll quer nerder a op')r- rhestcr hart'iga-verdc e l[UC qualif'icaram de Ias: 1:) :1... .

I'
.

I I" t
'J t-

i:�iln�'o f1') I �C1rH íl_, uaua :3 gwan- ..'-5a. t:un rur!a. ((UG cm gr�lndede �<'U'á uma "lH'oP8 ns13nda viva" -

d' tt!lniú'jde de \"C!' em açao UIll evera apresen ar novo c scn- <[ .. ]l,O\'jnlP,' ";vo " equilí hr-io d ii, constituiu-se numa ver-da
Cas1illl", um Pinlierru, UIIl �aCiOIw.1 recard de arrecada- 1lI!IIII11PI!I!IIUIliUIIIIII!lIlHllií1HI'I com 'lu'c ["i dlsputad' os lI-O� de ira :01l.\[-:I11a às Pretensões dos

v I �

C t· Ser? I 1'''11) na. úcl/lIJl[·.�(:la ';lIl1U I m i cut c», o a
í

ndn pelo I, ataca�t?s vl·sit-an'es.}'1flr( ]1'0, um Pi' de a S3. um ções em ':":anla a arma, el'a .. ., .

I "l-gnorancia. A c;lJ'Ulntl. e a.

I
ardor .c� m :lu� ". Cmpreguam ,I .A primsira fa�(l terminou S2111�,iks, UIII Carlailc, Tite. enfim iJue nossos gremios ná,) se. I ch.ave do conheCll1lCnto 1 �. d t.

\ I
c� ell1t8r:aOi'es, ex IJln o um

JC-, aber U)l'a de contagem, tendo o�
uma ederiío de ....erdadeiros interessam pela yilHla dO! onze! I Matriculemo::> 05 an'lJrab�'_ II ;::-0

..

'l/ist ��o. c<em a.tRqC'�. s. bem m'- atac::nte.s locais perdido otim.a�. . I tos num cursO <1e cdUl'a..;ao
_

.1·I':ICk{',;. Santo Cristo não será das Lal�anJelras? I de aaultn>;. I dJf>03. onde os dOIS qum'etos ata op::rtumdades ele ln.aug'll'ar G

l'llla naddade, pnb aqui est.eve ---------------- .------------ m;:rcador. ,pr'ncipalmente nos

em .J(j CCJl] f) 13o{<I:·ogo. ,\illda Gr:a·BO·'I·OSO t8"r'o'e·,8·0 sera' 're-�a;lad' O�1> 0'0'
minut0s iniciais, quando o gO-,

. • '.' '!9' �'�
.

.: I Icir� I"ai�s, um t;::ntr: nCI.'VO;;O.

�iuliliar de,- ;;�leF��·::'a��i!,�C���1tr��ol����·�:lm� _. '_ _'. '. :�� . .;.1 d -

J

� r] :.;���:nlt:;;���oCQrr;lgPu�I;: l��fJl��
contabilidade ��::l��::��ll�:,::���a/O{i'he�:�:�:�� 11: cam-:C-IIO -O' o· ·:t:spo· ri-r. PI·ubp i-. nl!air!lnIOs ��:�l�l�'�o�itu-açiies difice:s

sa�����,/�n�,�::� �;�U:;rã;�:F� .. - ". L., 'Ir b �i.l. i Im��lU II "o I d:��,; �i�::/;�"��':;�:�:''::;';u "

��rI�::�'��t{����� I
M �:u:::� ra i ��:'!�;��,�����g:��,.�a����"���:����,e.,� ,� ,i,_ml'7,�?: ,,�o' ",: "m;,�"" /1 t1J:��7J���::��t�,,�i;;iP!'OCU1'8 colocarão em f1_'0 I§ lltl\U:'l e tlsrrdlll'l, das nte.; çiio, ti J�. C. Bandei1'3ntts lei 7.' -- O IC"1!:i<) 'J!I" ["�i -,;-, ("n!n- ':'Il.óY" '<)Ql lIm rcg11,"- lninu!os para () término do tgm-'ma;J desta pra�a-, IhOfe:,; marcas, de pé,' \rum a de!tu no pl'ÓI'Ímo domin- in'do inpl'f'lorl\81111Cn'" '" �;,:51) Inelll. J"'m P'L("'H7.·H'O, p- ren:u"-mentR1' d'l]' cift'as dc-

ChanuH' 1)(1I' n1xléquio �;l'. d�'"mão, e elétrlacA go, cm SOl! campo, Cm salto do u.a. rr.'-l1hii, I ()rá II') ('n' r "I �!Jil ')'1 t(lrn�io psi á j'7Jrlarlo a <11(.' :nçul' finiti"";a.s.ao m�l'cad(Jr. aSE'n3_
:Mauro Gouv2ia, fone 3004, ., NOl:te, grandi'::;o torn_cio P�()· a tol'['3nCl,: tI� l::i mI:. I-L') .': n- 1'1,,1:;_ e·..:it��: c.IJOr �f'l'lo, é :"m_1 lando o segund.'-1 c ult!mo tcIÍt<J

, _
_

M� lIs 1eo. o qual contra'a, com a (o 1,""<1 a" eq'�'p�� u:, ''')IH"n'II�, ,.': .�lll:10:. tI," ,>::lIL do N.orte da, tarde. gar·antindo aScÍrn')

I
OU deIXar r

"cAadsoh· ida. . .Ilt�,:'�.-::-.:.:
;,.,.... .

.

���...��: 1
particip,'çil.o dos -clube., filiado!; tc� (amo lambe'.; a� t'lnl11?:S: ,< r Gh -I a n" , ai t1e <1,0 d"llltng

I \'lt01'l" dos 'comand'ldos d� J.l.fa-

R. ,"
à Divisão Secundária da LED. 8.8 - O sOt'lelo P ,,'8 .•nk,0 ]ll'ÓX!tllO, brande' número de iJa. vitória justa, ::.!i{,S,. p-is seu- IH,·toshl· Damos abaixo, o regulamenb clo� Jogos en'r� ::!� 1f[,li"F'" ti_I adep',o:, do p::hól da S�g·undona. bel")m upro'/eitat' melhor as 0- I
interno do torneio: lul:ll'e;; da,,: agl'ernLlçõ'" pntllci-' -------------------

.---- -----.----------- -----

:;'i��Z�;t:' '�f;o:,:: � ;;:;; I ..

. fi
�t.:: ,��;" t;::�\:;�!: ::��:" � :F;,�',d::\:," ;";::7,�": '::,::'::';,; I S(iir decillia,Q' ii abandonar::j:l��Oi��I:�i8e�!�;:�:JJ�i��: § ��.��:�_·���I �����:t�:d��ul:a�:D� C�I��i���� ��:��1c:.t�:d��::r�r�\:�'�·�;;:�j';;�L,.1 .

L\ Im' -�'U-'I" e'�d'e-'C'axGcomunista. Rus" n. e outros IJU'· 8 R 2.0 - O ó;-rtdo �erá real'zaeo Irs represen anl s (" Cluh�s k" \�� Ij'- .

ses �5iáticos. ? Prêside?-te éto lli C J:!'il!l unllES � mOmentos antes do inicio do disputantes. .,e"uÍ!lllo a llleôma· I. � , ..

PartIdo, que fes a Ptoposta. ::.-1 S n��l I'" � torneio, com '0 qual ficarão a_ 'orientaçãu peja p·ttle ,\ brde; 'yOll!h A!li'�!lUlill fi! ra
.....

I 1-'crc.sccntou qu'� :al ]lacto 'im-
8 Rua 15 de Novembl'o, R pontadcs os adversál'ios, sempre 10.0 -- Em C::J: de Enqute de

'. llIU!I 11111 1lh:ous ti"tlI neDQclar -com qua quer ou rapediria que o-J'�:Oã,<} s"" tOnl""_

H'
--- N. 7�O --- � n' baSe ellminatÕria. uma ou mais p8rtidas, ,não h'l- ()s ld(it.s e:-;�)o!'ti\'os locais, I ]";1' J!aJ'� a Alameda llio t;pt,lalllOs (t"St'Lt pa!i,�e (.'nLCl'l�se numa õ�gllnd�! Copáia". Cri-,·

I
--B L·UM EN A U - ;3.0 - o); cluhes que canfir· verá pron·og,!(;ã·l. e !'íu\, ;;8"i'i-J :1" \eze,. ',-10 "·I,l..�f('I·(lc." I,or'

. "

Iticou os que lledenl o re'llT",l- �J"� nlar'm sua presença no nfel'Í- hatidas cInco penaliL:ad.,� má:.I_

II
'li

."
lk�lI('o. 1.ú fil"O�! campeão da 1:,.CVC,UlJ ((juúlze In11 LTU-

lnento do Japão. sub o pIEte-:- do tOlne'.o, entrarão no :õorteiO n1as p':r.a cada ClulJC r' C'."O l1:.·.. as r�',tllll'�lltc 'iCllS:ll·IOna1S. l Jll.lJe (. t"llll]leao e'itaduill. Z('II'O:;), JJui:._. onde quer IIUe,to de que a. China comunisb. de quaJqu�r mOd�, sendo p:Jl'ém, perdure o cmpal e, s":'ãPI' c br::!'
.

'I ,,'Z 110.'. c!ltn ap"rec'e:1I ;:;,'011- Y01tOll em principias ele :íO, a I \ el111'1. a ,',e exihir \'. S. poderáalimen' 3. 1Jlanr s 50mbl'ios C,om \'enda avulsa na dcscla,ssificados .. tanto na p::n-te dus tdnt:lS ]J:nalid3(\(: n;tá"rmns I te"lll'("l' OS \ enl"at!l:'l.;·alllente pl'eliur jLI�lto eOlll seus antig\Js pníti"alllente, lHO )yar ([Ul'

\.,,-,relação. >!O
.. !ap_ão �. d��.l".ral:;ID 'Engraxatada 1rliro" da mr:nhã, como também à tar- quant:" 1urem nece:;�aly�;; !J8ra f 'lll'precndcnlc,. Use:rr, ]lor CflH!punl!e1rcs, constituindo o le muito nni.i.que e",u !delo. era es<e,pl!.la. •

I
de, si não eslj_iveram à hon o deYldo desempate. ,

'

I .. ri" l·
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cOlllem'1':II;ÜO no IH o aniversá- i
,!,. "2� IS 2Cl1"aCI.II1;1!S :\IC!11 L1CSllli) O a,:;uilto fIl1j,; debati- :azen n \'O'os 1 C que seja

I�.

1
"

I'" ,,' I fellz, {'OnlO ber:! Illere.:e, aJlre-=

O Cario Henr=que Mayr::
4.c - Obe,decendo ainda.. a ba- rio de. funduç:io d(�U,

I �ocI2da-" 'I'., <éllljJOlgdl' 2. ,u{cUs, tll'dl" O (�'j j:eu '1JIlltl "ilsa. lJepo:ts I'';

I sent","c, I1C.'5(>.< votos de "103. t

-;::
r S II :: Ee eliminatória, o Clube que de, eSC::! 1 ão ep' d'�put l' iJelb' 1- ,', !):d:\:> dê s tres j1II1S. causa \ (lIcer' o l"er ame da· cen en.'t- . .'-

li -I t d
-

t'd ,t - 'FtI" I
YI<llem c !;('ilI ('XltO.=�. II li iii ::: sPeol�a:,eanuutornal'1Ptl:CramerenUtmea ePlal'mI' I:n,�-'

n1!-S 't':3S que sorao Cl.-�r a( as 'ells�rl'Üo, tdllJ! bn fora dOis 1'i1l e o da ('Itlade,. O,CéU' 1110.,-
PI'

,

t.

I
-

.. 3<OS três prime1!,os. (o;ocad s. I, 3 Illelra� Espo)' e_

ER .... L - - uu"trl' l'lll:as do I'U!IIPO·. 'I'olll.;:e dlSpOstO a alwndUil'lr o
J:: CLINICA G' ti. ::

I
do, sem direito de preliar mais tanto das equipe� oe " liirant��.

. (iel'.uano Beduschi
uma vez,' t b' , t·t I l" . ")(Ter hlumenauen.se. ASSIlIt Iª DOENCAS DE SENHORAS _ PARTOS _ RAIO xê como am em <'<1' r lt ares. O" ifllI'LC cell'l)Q o urande

..•. . . . Presidente_ � _ 5.{) - O atleta que integral' a l::!,fJ - Ped:m')� <:os ..

::tenho\,p.., I ;'�ql:r_�rll iogOl! Ilelc; I'':.drl!el- 6l"<:;llntla-Il'1I'a mrlglU-oe ii reSI-�. ,
.
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I
'l'tc�' Hg.IgO� <qUlpe e ql. quer c u e pe u men [1: -, l.OS (' 1l.JCS fi" p::Jl _L- "4il t I tI' del1nl! do SI'. (Jel'1ll3nO 1)C'• parte. ('" manhã, não p.od2rá cIF'�rãC\ do t-:"n�.n a

l"'J obsel"·ll.iS.
LII! " en l'e an o, (er- Sw;ret3rio (;cnd'''II Illlll'lIll1llllllllllllllllllllllllllllll .

dllschi afim de esl'lat'e::e!' seus'Jmlllllllllllllllllmlllllllllllllllll! " .111 I
pl1eliar tl tarde, mesmo por Ou_ vancb <ln:-' reg"I"Il1�nl" aeimH, :'-.(lel em 'C1'!Wll-e �t tc·j'C'Íd�1 .
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I'
J ridarl[',-; JlIaíol'e�, cncré.6 S

-

d" l t '·l'r,j'llld .. O clube COIll a 'Cc!,r'!.•
0 - {} 1;'0 el'a') onllH' lEII:, -- -- - � -
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!�lü:) Cf;rlus só ["rá n_l!�'__ �
-- -��----"'�

·-----�-_·��-�-�-l qUe pediu, de �e':�enta di:'5, - ... -

) Ih ar .

Lidera a .oe C O M ..
1lJ L :�::�e�:s;�;e;:si:t:!:�����a,a�::� TE!llcJ a!!l'lfL a

\ ,·li t�l!�á 13 !1!i1 cfl1zeitc;;- O (,Co-' que t:�11 E: ten�ãQ a 5U2 pessoaCond'lsãa da ·L;:! "pOl.g!na

vr-irlRR
1

'BA'"miN� ·�/n
nhec!t1t' v<e�!ll!!1 o-ntew m€�nlO p-::la CO!ld�lla e:,ct'l.en1e�rin:�!r� lugart 5EgU 'da dOEi E-r JIJt � � li JlI1 ...._. _.

tauoe Vnid% 1} CllÍ!� -Mas no 5_ : .� : 1!�,.�'� vr.� � ,'_ p?l"a Jo.inYiJe € se nada aceI'tal' nelnlJI"€ l1Ji.'f!leYe 110 Clube. Es"

tI. t�I
-

geral a Arg�lltin:'l esta. m ._ I' ." ro� '(tI d na manchester ira., a
frente d'l todos O� eompetídod r)!!, prr'Yâyelmente a B:wrú, IlnI'es.

BUE:NOS ,AIRES. 7 fUI") l"cças e A(:e.s�-ól'if}S pa.l'l1, Camínl1ões e Au1.omóveis j,nt�rlOl' lJau[üita 'para onde le-
E' a segu'n'" "p.151Ção toh' ...

-

I
\;1 ulil'l. cúria de re('clllcr;da-

,1!:" vario", p,liliE'S nas divers,;' DI·st(f· bUI', dOI"'es' 0'0"
. . ";1::;'. P21'a melhor esclare. e!'

::: mcdalidadcs elos jCgO'i. Pan_A-
. -.J InSUperaVelS I n, leitore.� cla:l1O,,; TIa integra 'J

i mCr:cnno;;. b�gundo Um ('ll!n;1nL')
.

I t
=_'" !l.:iO bfidal: '

produtos"
,;!I' " U!l\I.'I(j;, a 0:;("'"'1' Jlch Vi-

I' !"!"I_{jl'ia Jl:lllU!:,lrell�e.;; A I'gpn ln- 1 8!11 Jlonto'i� Et,ta-
. '" •;; I <l�',� Unidos fH<1; Mi);-;ic'-' 2fl2; ",\" atlel" ll!ofis:,iOI!:ll

51! Br,,:;il 217. Chile J 87: Cuha 11;:'
e Perú lOg. Todos 0;< ,remais, p'-,j.
E

1_�5 ·ainda nãtl f'onseguir[�rn r€G'

! !lj'" ctm panfas.

lIR�!!,��� ·�::,�a
'I-: 1

C10nBL
, e .Tá hOj". enfrctanto. a" CGii;a�,

=:-.. 1:: I'sLil.o mud; 'd"s. VCjft p:'la noti-
cíll. que recol't<l do "�Correio da

'.:;::;_=-
l't_1nnhã":
"O presidcnte da Repuhllca

designou ,) senadot' Ivo dc Aqui
no e o deputado Gustu\"c- C'lpa_
n€m!] Jlderes d'O governo no Se
nado e n:'t Câmara d.os Deputa
dos, l'�cpcct i \'mnente",
J.·ÜIl1. p-is. Joaquim, �s ])":1- 1:'1 ,..,..........."""_

ca.l:ls (lU os partíclos não resDL
vem mais ,"obre a .escolha do lí
!.ler da m,ioria d-a Camara. O
sr. Getulio Vargns u �·designa.·' .

E' o e<.l.'o de l'epetir, come ou·

trOt'a razia. º ·.!ir. Cªfé_. Filh-o:
- Lembremo-nos de 1937 ...

em favcr dos estudos e j}:squ;
sas do callc�1'. Sua grande um-

bição é criar ltm c�ntl'o de (_atl�

ceI' �111 .Joio Pessâ:r, onde :','�i-

d<:, c batalhur ,ativamónte :.>a1'3

obter fundos p;:ra a r�8liz;'"ii.'J
desse l'\J"ojéto.. !l""

'.

hsd� '1926 o !ntorrn:lt!ond IttrV* o arc$d ""'"
pcrriondo Meréadorios • g�naro. d. pr_" �
�d. dCI centros produton:u aOi ....
�U",lxlOfe.,
.. Norte oe

.

'0

.0
...�!tII�
_nau

conceuionór\os lnta:noHonal� ..

pr., 00 dispôr dgs proprl.tõnM •
caminhões lnte:rnotionoi paro� :1

ª
o O N (J J.1 S 810N 11 .1·0 JI)

'Br�ftl-:�pf IfQlã�,
"'�RlCAÇAO tie carroszer1&S eem:pl8l:.sQ PIU'Z =ml1'lJID::

OnCDQ: t1ê llc:l�::eni��;�tr!� .... ....... i, ,CltID'-1'3 de ulbOQTolda e utufaml!lDto df! automõ".� b U O
Il:DSõ .Itil!mm Gel'aIB, '" ,..,. BI.VIDll.'JA-li OUVIDOS, NAlU3 II

InlUlllllllllllllflllllUllllli li llll !ll! 1111111111 i; IIIllI ilIl!Il I IIIllr!l 1111111111111 GABGANrA
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DO

•

rasa na Praia �e Camboriu
1)8. w:p..80N 8.AN'l'mAGO
Al!I'IIÍltent, �Ifls, "Fàen�e â.
Medlcllia. 'dI, UlÜverll�

�o BraI1l_
CONSULTAS;
Horário: dás 10 ás 12 hOras

e dás 14 ás 18 horaS.

Co.nsultór:o: Rua 15 de NP_

v�mbrO, 742 (Ao lado tia

Sua.!'al'ma) •

Vend!'!-'f' uma C'ou:itruid3 ha um 3no. n:tadeil'a de lei,
p'�ntura interna e e."tel'na, á ale:. tHI'eno ce'rcado, frente

para o mar. galllge etc.

Ve!1'de-s� ta.mhem um tCn',ollo ('OUl .1lI m. ele frente"
72 de fundo', frente para. ornar. Tr�,t"l' cum o proprietário,
peLt cv P'.Ii:it'il! 17, TIMBO', NB.

cantes criavam situações de
dadeiro panico às defesas
trârras.

caçã'3 :'lC hCnlelu f:�b SUê; gU3r
da. A linha média fOrmada pOI
Baiano, Mata e He:nz foi o Pon
to alto da. Equipe, tend.o se1,1S
três compCnentcs cumprido um�:_
ótima jJerfol'mance, apoiando I
n'iuib bem o quinteto atac'i1nte
De.ve Q Flórida prú ;!Talllle par_
t� n. vitoria ,;uo donllng::l nltl.
IIY conquistou, I�() ."f)�'�i"bo 1"a'
haJlIo de Eua in'cl'merliar '.'1. N'I

J

.uU':lque, Cirilo C'tCHn Ull11 �r;.�ndr.
atU'ição. 3E'gu.ido rlç, per �CI rOI
Chiqulnho e Antonio. Henri. Jr
gaud' r:r1ormt'J.do, p3U"f) p' !")ch·
ziu. f'enJo suustituii:lo pgr NP.IJ,
o qll�ll um tanto dC�ftIllbient"do.
não rendeu ludo o qUf) sabe.
N(-· quadra vi�it'ante?_o '�rquPi

I cal' �.le'yer.
,

Atendendo ao seu pt:dltliJ,
iEHo rp· 5e�5ão de hoje (dia I})
da Diretoria do Pahl]elra� Es-

'''8 O O O Y E n:R'J
HSlIJpn

BATERIAS

verte (�lllbe tenda em

OLEO PARA E'�l"GlO l.lIDFAUL1CO

BlS"'ICLE;TAS a l1!a!H.Íra �se:mpre dedrcad3.
"SIm U',,,! e disl'Íplinada com!)
f'p houye nos pnsains, nus par
tidas al1lj�llJsas e {)firiaj.�. re-

_

�Id reu c�-ita Diretoria ronce- =

der-lhe ,I licença, pedida. de, (jO _

(�e�sellta) dias afim d0 ([ue =

I. S. t;-.lte de sua tl'ansfel'en- -s ''''.-: .-.

COMDI\JICA QUE ACABl, DE RECEBER.
PARTIDA DESTAS AFA1'vu\D.A.S

Ihl!rlSUH,ALElM.i\S ii U

Seja inteJigente ComlJre �� melhor hiddcb, na
COll'IERCJAI... VIEIRA n.1Hi.TNS S·A. - Rua 15

Novembro, 923 - ao la.do da igreja Matriz.
lHai� &,:ian\adl) ll()· telTeHo ,los
(ieSporte." pois esta

Mai,';�c
Ftrndado t'lll 23 <!te lfeyereirü (!e lD3fi Endereço Te!I!I;r, «lNCO»)

15.000.000,00
29.417 _ ,252,10

Capital Integr!;tlizado .. , ,., ". .

Fundo d� resel�';a 12ga� e outt'as re se rv. , ..

Total do não exigí':el Cr$ 44.417,252,10
AGENCIAS E l'�SCRI'l'O'ltlüS N;1 S P.RINCI.PAIS.PRACAS DO ESTADO
D}} SANTA CATARiN,}.; N'!") RiO D!G JA�f}�U�O E CÚIUTIBA

Depú::;itu's a. vi::;ta (�.;em limit�')
DEPO'SIT08 L]i\U'T'ADOS
Lirnite dEI Cr$ 50.000,00
.Limite de Cr$ 100.000,00
DEPO'SITOS POPULARES
Limite de Cr$ 10.000,00 5('()

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



provas·
'.BUEN9S AIRES, .. lUPl

-,"0mbÍi�
24. Baseball - Estados Box - Jorge Bsrtoni, argen-

Jog:os Pán..:Americanos: Os ut- Unido,",\] x Mexíce> 3, Com esse
.

tino, derrotou par peritos o bra-
t.imos resultados de hoje: ., resultado, Cuba lev'1l1tou o tí- sUeiro Arlindo de Olíveirlõl'.

,l3asket-BalI - México 59 x
i
tulo de campeã pau_Americana Esta noite será a semi-final

.,Eqtt,ad�,r, 35; Paraguai 57 x co-] de Baseball. de basketcball, cujos jogos sâo:

Brasil x Estados {;nidcs. Pana

má. x Cuba e Chile x Argentina.
FutebóI - -(Jom :J: derrota da

Venezuela" frente a. Costa Rica,
paI' 3 Ia 1. a Argentina, já é a

detentora do títUlO pan-Ameri-

masculiu3S

,
I"t.

seca nQ

'Ceará.

telegNimas alarmantes sôbre a

situação aflitiva das populações,
diante das ameaças'de seca, Pe
quenas chuvas eSparsas, caidaa

até agora, quando o inverno já
devia ter se manírestado. dei.,

procura de amparo do governo.

Nesta dificil situação, e:;t�u

que certo de contar com o apõio de

V. Excia. para dar inicio às OJ

bras previstas no orçamento da

UniãO.
'

cano.

S�gundo ô:dos cer, foi atingido
da Uníted Press, nas prcvas
masculinas 'Os E.§_tados Unido,s
eRtão em primeiro lugar, segui
dos da Argentina _

Nas provas

feminin!3.s, a Argentina está em

Concluí na 3.n pagina no,

dícos nortezamertcanos conclui
ram que nada podiam
F.oi per isso que

Laureano e sua esposa. su-a.

Marcian-a Laureano,. resolvéram
pas3ar {) tempo que "lhe resta"
11') Brasil, sua terra natal, 0:1-

(COnclui na terceira

RepúbliCa
começam a daslo

xam os ngricultores e C[·ÍJd'·re,'

just,amente apreensívos , Famí-

RIO, 7 (l!.-1erid.) - O presi
dente Getulio vargas autorizou
a PrDJ:r,og.ação pal1a mais 90

dias, da autorização concedida

aos navios es+r.lngeirc s para e,

retuarem os transportes de sal.

Ju�t�fioou
'

a medida a nacessl
dade ó!l' imPortação do· aludido

PI'OúUto em ql.J;3.ntidade qUe e,

liminem parte do d.eficit exis

tente nas índustrrás nacionats.
RIO. 7 (Merid.) __;� ala au ,

tonôrnista do PTB' reallzou urna;
reuniao durante a qual o sr ,

Nelson Ferniandes e a srta, 1-

vete Vargas, fizeram aos díesi

dentes um relato da conferên

cia manttda no Palácio Rio Ne_

gro, com presidente Getulio,

\�arga�.

.

Mais uma noitada esportiva I
está anunciada para hoje, com,

início às 20 horas. Desta feita
o público esportivo de Blurne.,

nau terá c c,nsejo de conhecer
mais de perto as equipes do I

b"l ê, de Gaspar, que estão gn,
zando de grande car-taz nesta
cidade. O Seu adversário será o

'a. E. Olímpico, que ainda con

tinúa invicto após uma campa;
'nh'l' de cêrca de seis meses.

Sãc dois os encontros, anun

ciados: La partida: basquete
aspírantea; 2.a pa rtfdá e

Mario com
Três balas

na cabeça
'l'EERAN, 7 CUP) - O assa

ssino do primeiro ministro do
Irãn pertence :'t uma seita de
fanáticos que exige a ríaciona.,
Iízação do petr6leo persa. O as

sassino. Abddulla Rastegrar. de
25 anos de idade, declarou que
praticara o ato criminoso por
que <O chefe' do g.3.binete havia
vendido o 'país ao estl'ange'k'o.
O extinto premíér fel acertado
na cabeça, cem três balas. Ti_
nh:'!' ele quarenta e oito anos de
id:lde. Três cumplices do assas;

sino foram detidos,

Iberê tem em seu mero e com

---------....._--

PODERA.' MOBILIZAR 500
DIVISÕES,

BONN. 6 (UP) - A Rns!!ia

pode mobilizar quinhentas divi

sões em quatro mêses 11'0 caso

de guerra. Mesmo assim. os

russos não ficariam em condi.,
cões de iniciar um)',: "blitzkrie
Ics" contra a Europa Ocidental,
pOr causa. da superioridade cs

tratégíca das forç;3s aér-eas 13.

lia-das. Isto é o que assegura
hoje autorizado orgão militar

l\.'rRAVESSARAM
AS FORÇAS
Declaracões do gol.•

FRENTE DA CORE'IA. 7

o RIO HAN
DA OM U
Mac Arthur"

as íorças das Nações Unid,\s a

tr.avessararn o Ti'O Han, a vinte

e cinco quítômevros a leste de

seuL F. i encontrada moderada

rêsislénci",. por outro lado, em

certas regiões do front central

Ligeira progressão f,�i realiz'l

da por elementos aliadcs, à les

te e sudeste de- Hongdrurt . O

inimigo resistiu no setor Chág.,
pyong e desfechou um ataque

(rp) - O comunicado de hoj�
do Oitavo Exercito, anuncia que

- VOCÉ tem unia respon·

sabifídade social. Já c }operou

na, Iiquidação do analfabetis
mJ no Brasil? Ajude a abrâr

�m curso de educação de a.

dultos,
-----,--,,--

tilidade,; de emprego
rio no trabalho rural.

obriga ó- pôs também que mediante es;

t reíta coordenação com o Con

gresso, se evitasse a aprovação,
de projetos que aumentem des

pes,;s ".em a c.orrespondente re

ceita. {lU que se :;'olicitem ere.
ditos ao execut.h·�, saJvc: casl) de

força ,ln.aio!'.

decisões não são exclusívamen

te politicas nem exclusivamente

militares. Porém, têm que ser

dadas no mais alto nivel inter_:
nacional, f.l:-fim-de eorrespcnder
ao greve problema da
não declarada da Chi11j3;
lha ii Or..'U, na, Coréia, I�inistério estav,'!. reunido.

--_'-"_--�------I"I�proYeitand{) a ,oPllrluu:i,.daue,
EXPRESSO

BLUMENAU-CURITIBA ,0 presidente VaI'gas, depois
Elnd. Teleg.: "LIMOUSINES" 'de couíereucíar com o sr. Jus-

AGENCIA l3LUMENAU ° Ministro

Faci/idades para a aquisição
destinadas à lavoura

Colaboram os agricultores para
o barateamento do custo da vid�
Transportes rit'%ltlares\ I>}lara o escoamento da, prodn�>ãC"
RIO. 7 IMeridionall - o

1;r.!
ção dOI, pI'{)dutos agr:colas den�

Benjamin Soares CabelO, vice- tl"-' da Q:..pital da Repúblic,a. o"

presidente da CCP; recebeu hO� preços baixa,ram senshTbjmente.
je uma Comissão de agriculte- �������������=�����:=:'����������
Tf'-"=', tendo ii frente o sr. José
pereira Ribeiro. Mot-ozk Nogu
chi'e outros, ác::mpannados do
ex-deputado Luiz Lago. Ease)S
:agricultores. que tambem nego
ciam com os seus produtos, en.

tendet'2.m_se COUl " vÍce.-p!·,esi

�'Umnm"N,unmmIlUmnUmnrUfflUlUnJrtnnmlllllmmmlllJJnnlJ� dente da CCP, exami·nando a

;;: = situação do aba",tecimento p:a-rfl.
5

11"ENDE SE:: o Rio de .rtneiro e I9.S ppsSjbilL
5:

. :: dades do barateamento do cus-

5
'

. - ª to de ."ida. S;:;gundo adiantal'am

ª ª fia sr. Benjamin QabeLo, o �-
c.

-
verno 'Vem possibilitando--lhes ,'s

::: pOl' :motivo de nmd8uc3 1 autcmove! m:arca HMERCURY" :: transportes mai,;; l'egulal'�s.
:: ,tipo 1948 - ultima sél:ie - CÔl' vet(de. completamente equi� S havendo uma

ª pad:o. .(radio, fa.róÍs de neblina, 5 pneus 'nQ\"O$ COm faixa ª l_••,I..IIIII=.RZ•••••••iW4i,.

� b-l':-lnca etc.) em ótim<l e"tado. cOm ·'!'oOOO Km. ::

\'VlJllltIIlIJIUUllllfHlJ!111J111111111";'=
.

Eventwalme.nte aceita-se troca com FOrd o,: Chevro- ª Ajudar_a Campanha, dr S
� let ��PO 46, 47 ou 48. Vêr e tratar e,om o sr. Wllly Kautz :: Educaçao de Adultos é:::
:: em RlO do Testo .� a. c, da Porcelana Schmidt, Telefone nr. ª cooperar vara o (Iro-E
;, 15. ... ,-..; .1(��iI!= srresso do Brasii :

.tllllllunUIUmllllllllllllllmuulllllUllllllUllllluUtlllllUIIIUnllJUlllnl" .ullmúil1nllnml,mmlllllnuuh�

'RIO, 7 tMerid.) - o Mini,,

ire da F'<l,zenda, ;;;1'. HOr,acio Lar

fero propõs ;,,0 presidente GelU

lia Vargas -a revisão -ou previa
�rticulação de tedos os projeto.s
de reestruturaçãeE', relctações,
reclasEificaçôcs etc No l'ejato_

rio l;prcyado 'pO-lo' presidente
Vargas, disse o ];!inü;tro Ro

'r3c1o Lafer, que é nece.stiarlO

cC,ntl'olar a inflação, para evi
taI' que a n;�ção marche para o

dács. Citou a proposito qUe o

Dleto cirCUlante atingiu. eln de_
zembro último, trinta e um, bi_
Ihõe� e duzentl.·s milhões de "cru-

Rua 15 ele Novell�97i-:,
FONE,1002

PREÇO: Cr$. 155,00
AGENCIA CURITIBA

zeiro�. em numero t'edondos.
Desse total, acrescentou, sete bi
lhões e Eej,scen t.os( milhões foram

u_ emitidos no ano pasS�dc. Pro-

F E R I DA S,
," "f'

E C z- E, ,M A 5 I

fNFLAMACÔESf
COCEIRAS,
F ,R I E I R
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