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PR8SDOCIMOS I.

«Nada temos que ver com

aquela região do mundo» -

afirma o Gal. Gois Monteiro

CaIxa Posta.l, 38

IRIA AOS ESTADOS UNIDOS DIZER QUE NÃO ESTAMOS
- PREPARADO::> }'ARA. ENVIAR l'RO.t>AS A' CORE'IA-

RIO, 3 (Mertdíonal ) - Como foi amplamente noticiado,
em complemento à decisão do Conselho de Segurança Nacio
nal, com referência ao pedido de envio de tropa brasileira pa
ra lutar em campos de batalha da Coréia, viajará dentro em

breve, para os Estados Unidos, o general Pedro Aurélio de
Gois J.\IIonteiro, Chefe do Estado Maior Geral das Forcas Ar
madas ele nosso naís. Sobre o sentido exato de sua missão aín
da não foram ,divulgadas informações ao público, quer oficial
mente, quer por meio de "fontes autorizadas".

Hoje, porém, um vespertino publica interessante e sensa

cional entrevista do general Gois Monteiro, a qual vem Inques
tionavelmente esclarecer o ponto de vista oficial sobre a ques-
tão.

.

o Chefe do EStado Maior Geral nas estudar a f'utura cooperação do

das Forças Armadas foi categoríco Brasil no terreno militar?
em afirmar, à certa altura da SUa Gal. Gois - Ainda. não recebi
entrevista. que "não temos nada
com o oriente". A entrevista foi
feita em forma de perguntas e res

postas. Reproduzimos para maior
fidelidade as declarações do gene
ral Gois Monteiro, diállllgo que se

estabeleceu entre o reporter e a

quela alta autoridade militar.

REPORTER - E' verdade que o

senhor declarou, na reunião de sá
bado do Conselho de Segurança
Nacional, que o Exercito brasilei
ro estava desaparelhado para lutar
na Coréia?

instruções do Ministério das Re la

�ões Exteriores e ll'!lll da presí
dência da República. sobre a. mmüa

rnissão,
A' esta altura o reporter faz a

seguírite digressão: O general Gois

Montetr o, embora tenha dito que
não recebeu ainda instruções, par
tira para os Estados Unidos afim
de cumprir uma dupla missão: -

Dizer de íicadarnerrte à ONU que

não podemos dispõr de tropas,
nem de material moderno, no mo

mento, para a formação duma for

ça expedicionária e concer tar com

o "Pentagono" a defesa militar do

país e do hemisfério".

REPORTER - N oacso de en

t'iarulos cropas pura lutar na Cu
r�ia o senhor pretende cnamar

Inaugur'ação da';lgreia
Evangélica deRibeirio,Fidelis

Gal. Go ís - En não posso reve

lar o que se IJUSSOU no Conselho de

S-e�urança Naeiona.l fi. res}leito do
aparetlrameuto das nossas rorças
afinadas.

REPOR'l.'!<:R - Acredíta o senhor
que as torças de terra, mm' c "r do}
Erasil estão desapn"elhadas?

Gal Goi, - A nota de s:.i hadu
i"efêff'''SC fo.xlIrt'-ssa.ntt'lltF n ess.... as

HlI\tO.

, HEPORTER - E U 'lUto devemos
razer- para reaparettuu- as

r"rç asmíntaresv
Gal. Gurs - Produzir e (;('0110-

mtzar- para Industrfatízn r I) llais.
Aumentar o nosso potencial bélico
ao máximo.
REPORTER - Um 'Vespertino re- t r e" 9u a Para o rg·�nl·z..!!llram nnvevelou q�le o senhor fizéloU tremen;

I
. �. a._·

<

V
das queixas contra o governo pas-

�:�(:�� �;!�:aa��:u:��oa:'��rç��1!:�� Kaesong já eslá sendo tratada como ciliada aberta-I lula proHegue emBnlris.pontos
rnadas. E' verrdaden-a 11 ínrorma- Nações Unidas, Nova 101'. rnunbã, teve entusiasmada 0[. (;h:fe ErnRst Gross conreren- '\VASHINGTIs!N, �; tUP)
Cão?

I
.

Gal. Gt>ls _ N,iü fi ... na Reuntão c"ue, 3 (UP) - O convín- do provação de parte' dos díplo; deram iinllem à. farde durante

.

BU�JPl1it:.l-se 'lu" O�: cemunlstts

do Con serho, a 1111'1101" queixn cun- gEon€l'aj Ridgvey aos comunls., mmas tfús Nações l!fni'da.!l. Um roeia hora com o secretário ge; f stejam retarQ311do
tra ninguém, Ias, para inicial' conversações porta-vós dectarou que o 0hef.: Ii<l' dtlS· Nações Unidas, Trjg� ,\(gociaç.iY's par" a C�G;:;,(;ã.Q do
REPORTER - O SellchoOnrcr,�,teavadraO' ).I·e!im.ina1'l's sobre o armiStL- da de1egaeão nor-a.nmerlcá; .,je_Ue. )'1.as eles não ,salJ·!é!!l1". 1Ó['0 na Coréia com '0 fitO. de

uma contra-proposta , _

- " -

Brasil, na sua missão, ou irá ape- (lO n a Cor-éia já depois de a; na Warren AllStin e O sub. {nlão, exattllnerlte O que Rid� e ab"ndonar

t Conclue na 2.a pga. letra .l!�)

TINTAS YPl1tANCA

'Pretenclerialn os comunistas

.. - -- _.- ------- -- ---- -.--«-
-- -

Conla·se por polegadas o avanço
I dos

exércitos das Nações Unidas na Coréia
- Dispõem los ccmsnístss de resistentes ftrtins

way pretendia dizer em

resposta 1l'0rIS oornuntsms. r.ova ofenEiv3',

considerada gravíssima,
wanife,ltIlda P";üs ci rculnn mi-

)itare.ç not'tIUlmerktlnüil'.

-

QUARTEL GENERAL DO OITAVO EXERCITO, 3 CUP) contra uma resistência ver-
- Pelo terceiro dia consecutivo, as forcas das Nacões Unidas d f"

d ,tt s n ii Q

lutam furiosamente para expulsar de três mil a cinco mil chi-
da eiramente anáttca,

.

Oi
pJi1'is fi oidude, flue tambern es;

nêses dos morros Sobang- na Coréia Central, ao sul de P -c-onz- infantes norte-americanos
-r �

. ,:5. �gnd@ evit!'lcht pelas pa.t.ru�
Gang, Despachos do front dizem que os ehinêses "combatem conseguiram capturar O pi- I

- lh"� ten'esrres nlladas. PUl"";l<lcomo loucos", e que os aliados só conseguem avançar às pole- co mais elevado da cadeia ... �, .

gadas. O inimigo está entrincheirado em toda parte, e dispõe de montanha que domina o
de fortins ou "bunkers", de incrível resistência, cujo fôgo �lo- . ,�

mina todas as trilhas por onde a infantaria aliada possa passar. .antígo trrangulo de ferro
TOQUIO,3 (UPl - A rádio de Peiping divulgou um edi- comunista.

torial do órgão oficial comunista chines, dizendo que a pl'O- i
pósta vermelha para negociações entre lO e 15 do corrente re

presenta uma "ação muito rapida", Isto por causa da situação Idesorganizada em que se encontram as comunicações na Co
réia. Acrescentou que os comunistas exigirão o estabeleci- Imento de uma zona desmilitarizada enire os dois exercitos.

I
- TOQUIO, 3 lUFl - Ur-

gente - As últimas notÍ- ,

das da Coréia informam
I

Florianópolis, 11 (Moridio- ld.ei:1s SObre as c<»ldí�õee

que a luta está se intensifi- ntaI) -1 Fgol (d'ncl10jll::1t�·alad{0Ioll1IOt;-o no 11 a. e { nu .t-
cando pm toda a frente de corobi. (l estivador, aposenta
batalha. Os solda�os de am- do José Sabin� da Silva, S��l�
bos os Jados contmuam sa- do o seu cadaver removld@

crific3.ndo suas vidas nas para o necroterio.

IUO 3 (Merid.) - Con·' d
.

t d, vesperm: a 'proJe a a reu- Floriaaópo}is, 3 (MQ!'lc1io-
firma-se que o gal. Gois :hião entre os comandantes na!) � ContillLlum os :l'nrt@s
:Monteiro, Chefe do Estado aliados e con1unistas para (;'spetacnlan's pí'atie"1dos por

'1
'

IVlaior (Ias Forças Armadas -

d f menoI"0So t'flb0IKlo, H VE'Z de
-,

a cessaç:ao o 'ogo, Ô�1tent a l"<'lnjom'ia Lid,�l' &
do Bl'asil, partirá para os Oti<:<l, t<'ndll sido abl"l'tll ::t

por-\I\!;ül.dol; Unidos quarta-lei- FrentE' Central Ocide,ltaI ta eom lIn� peclaí;o lIt) :1Il'(il.ne

II
.

r3 da semana próxima, lle- COl.'eana, 3 (UP) - Após retorcido.
.

Ilo ü'ansatlântico Uruguai. três dias de sangrenta lut.a, Flori:lllóp<i:i:-l,:1 IlVf,:-ridlO- •

- - - - - - - - -_. - - - - -- - - -
. mIl) - () ,juiz d!' Direito d:.

,.' ! CtlllWl'ca dt' 'l'ijlll:ilS eOIl{.'ec1<m
.

)llandado de scgurailçn ;m sr·.

VirgiIio Luiz Tumnzio', s&t;l'C

tt"lrio da prefeitura de ]Nova
Trento, esbulhado u1aqlJellil

I cargo pelo novo pl'ef(·jf!o J ..':w
,Bayer Sobrinho. ,

I Florhmópo1is, .3 (Meridio
nal) - O prefeito Paulo Jj'on
teso com ti �olaboraçã(, da!1
autoridades policiais, obriglil'l.l
11 carrear no mt'l'cado público 1.
dnas mU tainlwil que os e.'i:p10-
radores pretC'ndianil :furtar ao

consumo da popllll'lCão da C",...
pib!.

VtZ, 0'" coenunistas ])e.llfnnne�
cem nas ,suas po"ições,
morros a nnr fJeS'l!:e dI! eidade.

WAlilBTNGTON 3 lU 'f' )

Novo projéto sõbre a participação
do empregado no lucro da emprêsa

IUO, 3 (l\'Icúdional) - o depu1ado Vilas Bóas
encaminhou limesa do Senado um longo lll'ojeto de

lei, regulapdo a llartidpação ühI'igatoriá (! direta do

trabalhador nos hlcros (las Empl'csns, (:01110 estabe
lece a atual cunstittúção fetll�rât Pelo projeto, toda�,
Emprêsa eHl nome imlividual OH· firm.a. f'oletiva, é

obrigada a distl'ibuiI� aos seus trabalhadores trinta
lJor.cento dos lucros }Í(lwdos, apurados nos balanços
�\1ruais, considel'ando·se Incros !ífluidos aqueles cfue

sejam tributáveis lrara o pagamento do impOldo de
renda. Não será considerado como lucro a iUllJOl'tan.

. cia ctltl"espondente ao m.unt'ul0 tIo vrilo\' ativo· imo
'(CimcJuJ na 2.a pág. letra B)

PIlRTIRA'
4a. fEIRA

O .GIL. GOlS

DA CAPITAL
E DO INTERIOR

Os repl'esCntaUtPS tliplomi'nL'
CDS, U9 11 nações, qu� teem trO·.

nil'um h(ije à� trôs
wrêfe. HaYerá neva tl'llt'O

BELElVI. 3 (Merit1.) -
Sérios incidentes verifi
car.1-m-se ôntem·, quando
os grl'::vistoo da fábrica
"Pri.o!''' tentaram inva�
dir as dependeúcias dn
fábrica ltfim. de castigar
os furadores da parede.
A Polícia foi obrigada ti

agi r,' tomullId() lUlUt série
dQ pt;ovidências. Os oobe�'
çall1 d08 tmnultos, ao que
�uram(jis, são' corrnmisu
i'as já fiooatilos, que ulti.

'l!l1amente VCenl· �gitando
os movimentos grevist.lw
dos operados do Pani

lJDN: - Bclll pu

-----------�----�------�- I
I

TINTAS, YPIRANGA 15('11 1l<l't'ÇO por lata jl:trllee U\\ldn

depois {le ftlJlie-r.:t(a sai lHUU nHui8r

RIO,,:J (M�"l'i{.lion:tl)
O Itmuaratí está Hdver�
l:ü1Clo os demOl;:.r.atiéo� do

p�tfs para que não se dei
xem, levar pelas mano·

hi'as conwnistas aprnvan�
do ns moçóes pró-paz, co
mo a que teve inicio na

Cilfllara de Porto Alegre..
A Câmara Carioca já
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,A. NAÇ,'lO 4-,-19[11

ra; mas ainda uma, palavri
nha: A;,h:s de tudo �seo}ha a

espécie que você deseja
(Presunto cozido' em lata,

tem uma eespen
sabfltdade social. Já ('lQpel:OU
na Jiquidação' do ana.lfabetis
mo no Brasil? AjUde a abrir

de educação de a.

VE
���""
,�?
�;-.- ��-

Lenha ptcuda- entrega fi. domicilio,
Informações com <) Si', João Wilcl'ding pelo Fone 1371

ou Superteirro) de acõrdo C01Tl

que pretende com, êlc:
- para fritar ou gr�lhar

em I?tias grossas;
- para assar no fôrno inteiro,

em metade ou em fatias;
- para cozinhar e em com

binações com outros

pratos.
Qualquer que seja

de qU0.' você compre, COl1Ee!'-

Para. vender jornais !lOS

bairros do. Garcia, Vila
Nova e Velha. PRECISA
SE. Traüu' nesta redaçãc.

SENHORES VIAJANTES!
Indi} a Riu do Sttl precurem o IH}TEL DOS VIAJANTES,

o mais central. Cozinha b quartns de lll'imeira orríem, -

I?ropl'iedade do sr. OTAVIO TOJ\lIAZI

n--,-�·

PRINCIPIANTE DE ESCRHORJO
Ftrma Importante precisa de um, entre 14 e 16 anos

de idade, de preferência com estudo secundá.rio e conhe
cimentos de datilogr:J.1'ia,

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

M RiO de Janeiro
• _.... '. �.;. .:, 'l,-

C I S A - S E de uma para casaL
Onlenndo: Ü:S 70G,fHI. Exigem-se r�fCl·ências. .; Tra
tar Dr, S:liltiaf';o - H,'"a 1� de Novembro, 74:2.

-

-

S- ,
,���----------�����--��------���
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-
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-
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';' ._ li: -, X - :l'� � X - X - X '_ )( - :i ..:_" --, � '"

I rI!
1

"""""""""{'"I
""',,,m

mll�lçillla''''õHlllllllm'''I
,

=_ Acha Se' instalada, ,nesta "cidade- uma bem mon-�,
:::::: t:1(1<" CHAPELARIA, no Hotel São José. =

_ Rerel'm�,-se qualquer tipo de chapéus, pelo preces- §,
_

se químlco. 'I'rabalhos rápidos c garantidos, =

=
Proprtetârlo: OSCiHt ROTHS, ª

-
-

;;'11Jltl!i!llil!illlliili!11l1IlI1!!III!iIUflllllllll!11!1iIIlHIIIHllmlllilllllfilllllr:'.

B
bitiái-ío, inclusive máquinas c instalações, resultan
tes da revalísação deste, Para determinar a partici
pação individual de «ada trabalhador no lucro, to
HHU'-se-<Í por base a produção e o tempo de serviço.
O lucro ntribuido a cada trabalhador, 75%, lhe se
rão. entregues diretamente pêja j.�ní13:rêsa 'e, o res-

1a:;.te, sei'á d(!!wsl-ladi1 em nome de cada um no res

pcctlvo insrituto de assisteueia para entrega fut.ura,
em caso de neeessldade.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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resistencia
.. _--� --�.-,,-----

--'-'- -- - -.- .. �-
----

no Medio
•

Posição�do EDito
.

,

.

.

no" Me<literruneo, "

I
rienlC M�dio Ou Medirerranci) ltfa (4; invenlül'ial' seu [h")j"rtO ('� e, Orient(l Médju mas o mi- ,j,�';:;:"'r;ln!h lI(jrte_'ltl1!;l'ic,m:i, ,'.

futuro' comando do ' urienta1., Fontts da conferenci:1 dl�ponivel. que podel'ia, se r I'C- nislt'O ..",- ti"'("":l F.C. E!;·a.>hh.s «sse neh.I para !J,'''llill'Cl1' .{I";jl-

1 centuam que a estrutUr� 'lo cc , se-vndo p3ra o Oriente Médio e :I'!t·n,uou qUe a d�fe,:,\ JO sul ÚIJ ql'l'l' l"l!si.syeneía tj'iejell(·:í u.,

UI: e a. canf·erencín
necessariamente a

Grecia e TunÍuia,
tuem um impc:rtante' fator em

rualquer exama da estrategia no

"

(

COMERCIIL VIEIRI 'BRUNS S. Jl.,
Peças e Acess6riGs para Caminh5.es e Automóveis

*.

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

]">"[:;In,lo.. nc Mediterraneo não �S_

ia sujeira li discussão 11a confe

rvncíu da ,Comunid:J,de. ma" qil�

r(�(_'o'S o.s ministros }�e{'.Dnhe �':'l·:tnl

L'nc.ontI'aram_se muno e';cas::;o.

LE ter d� enviar sUb;;tancillls rc.,

cerca de 35.000 hnmens estael�-

(:ia', nesta' capiml, estão

'cio fatO <te que se, há deser cuns

t�uido ,um bastião no Oriento

'I
Médio contra a agresSã.o sovié-
1.. �a,' iatO poderá ser feito' c<hn

:,
o' 'Ruxilio dos Est�d{)!l' UnidlJs, O

,,\ lninistr.o da D��esa' britanico

,,'·ntríbuir corn força...

• 't1àje cora Jlt;g'urauç.. 0:"
,

Blumt!lU'.u a Jol:avll. I
EXPRr�;,j;::j(.1 1 T ti. J ., R A I

A g � li r. I li: J
1li de .NO". IIllft • Tel 14t11l' I

hn tenàencia - dizem ete« _.

(j" ter de envlar subsrcneías re� c.a is par-a a defesa õ!) Or1ellte •• Rua

forças em virtude da cl'Is3 de Médio, Coam 'todas essas com:id,=-
----'-----,-----�--

reando no Oriente Médio ou ],le

dit�l'ran<,;o- cons.ltuí urna que,,:ão

V 9!!-1' em breve n'solvitln. Não 'J�"hCran. A Australía e a Nova

:'-�l'landia não estão em condições

:'açõCS em mente,- fontes da con;

ferencia dizem que foi reccnhe;

ce mandar tr.opas para o. Ol'i.õntS cldo que um grupo region::tj in;

Médio em tempo de paz i' seu cruíndo a Grécia e Turquia, com

p'ograma mobílizaeão segundo .. - -----------__,-

'Baterias IIGOODYEARo
Óleo para freio hidróulicô JJSTOp/J

Bicicletas /IN S u"
*

Comunica que acaba de rece-

'ber uma parfida, das afamadas

,bicicletas alemãs IINSUu•

qula, e !l0ssivelmeiité com :J. COi!.

ti ibuição 'do!!' .membros da' Co

rnunidnde Bl'ir.anica para a dp.fe

sa do Oriente Médio.

para sugerir qiH' as poten"i'as
ccidentais entrern "lU qua'qller

tipO de Pac-o do Orient-e MécU"

Mas eis ministros da Comun:.l'i,de

€f-tã{) acordôs �m que é da mais

importante necessidade um "si,,

(,'ma, de ,segU\'3nça colejiva",

[,ue, sob 3S condiçõe,$ politica"

atuais, deve eStar baseada l)'OJ

Turquia ,H na Orecia.
:J A CRISE DE IRAN

A crise do petrnleo 11e\ I:'an

vcennrou eSta ner:essjdadf't par

Licularmcnrs em vista do fato (,c

que nem O Paquisrân, nem a

J�dia, aínda divjdtdn. quan-o a

("pc,stão do Kashmir, Pl'''V'lO';_'_
mpnte farão qualque r coniri,
1: l.iÇã:O ,:r.ra 'Os prep!ll"at-ivos d2,

dafe'sa milita!' (la O.onlllllidarle

Além disso. os miniStro;; ,Ia

COmunidade dedicar3m_sc .i j '1-

se ca1cu:a,
__

deverá Ievar- mais :3

l' 110S. A Amcrica do Sul esiá em

Gondif,ó2s de man-jar tropas pa;

TINTAS YPIRANGA
o barato sai earor, pinte com

YP[H.ANGA e garanta. seu

dinheiro

LAS. REUNIDOS PARANÁ lDA
Caixa Poslal 785 - Curitiba .....

SEJA' INTELIGENTE r Compre a melhor bicicleta na

COMERCIAL VIEIRa BRUNS 5.1.

Assegurado
sa I às empresas
25 81. das importações

fornecimento do
de xarqueadas
prOdução agro-Pficuaria

IHO, 3 (Merf d.) - 'A fim Ué j rico, den-ru da reselVa de :i.ij�� res ITlI que passa para o mes
r,ue Os fr�gol'ificos xarqucc de s e � das .entradas d? cada ÍlnpOl"ladvf l"'��uin' e.
ir duxt rias de

-

ll'ani'fonnação de I a distl':!Juiçãu em urdem CI'uniJ-, RC6iwndo a rcqll'sj,:â(' f2Üa

n·rne passam' ter aSSEgura·lo o J: ;::-ica, da;; rt'quiSiçõEs, que re;ào
I
ao I. N. S. ou á C. E. p, o

"fll normal :l1ncionam�nto: l<'-I C'lrát�r :.r�.:erencial. '. Ilm'p[)\"13c,ur se comunicará C:lll1
f'olveu o InStitUtO Nacl-Ona, do

I p�[ O"",sI?,O de comUnIca',' au. n int!'r('ssado Cjuant!) á nral1�i!"a

?ql qu,l' os importadores da prc-I
InStl(uto seus doclts nO fim d" I f:" I:quiciação da,'; faturai;, a03

clut.o, nO Rio, Santos c' PO�lO I Lati: més, -:) imp"nador apl't.,(1l 'j.!'eços vigC'ntes.

Alegre, ré servem uma part� dI':
1
:lIa. uma demonstraçãO do ll1uv: Qualquet" infl'ação será puni.la

Sl'as imp�rta(;õ�s ]Jarn ntnnd.·'·' ment� da reserva .dos 25% ,j.lS C.ll1 a l11ulta, de ('r'$ IOO,OU a,

r·r sforencia'mfnte• áqu�138 ir<-I e�lrrad:'.s do mês anterior jtli1.a'1- (.1"5; 5.000,00, dobrada na reifJd�

.1\101.I,j:3;;,
CO o saldo remanescente ú "encia.

A r('.�tJlllc,i:i� fo; f'stnbí'�'" ,j,! I ;:;-;.iUliilurrrmrifílllrlmlm'"I1I1I1h.I;nnUllfIlUlllillllllnmunillu&tn ...
·

��I�a�:���nt�� ::!;n:s�R;�O�ei�\_ '� UJJ REtOmO NOTifEL! . �
t Eiro. Sanl'os' e' Porto Aleg:',,:: _

o

para a

o
.

.

.. ••••• ••• ·.� 0I!: •••••• 1t
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15 de. f\lovembro, 923 (ao lado da Igreja Matriz)
Blumenau

Espanha na

da Europa
do Q.G. do Mediterraneo

l.orte_um-.ricanas na Alrm'ilnh,( rj r�açõ�s do pOVO' italianO, O.,

e na AU::ltl"i�: O jC'rn'3,1 comur.í�- 'c.omun's!as já iniciaram ULi,1

t� "II pae:se�:, comentando a ces-' "\ iOIE'nra campnnh'1 ele pI'Op'lgcl!l-

'�'ão de Legh.:.rn, advertiu que o da contra O [U\UI"O H\label'ei_

estabe;ecimento dé, 'tais bases e l'1enrO eloO Q.G. ].1. ddional na I·

quartéi.s-generais aqui, '�rovo.)g' t.'lia,

Yverão t'os't'var vinte e C·11.,I)·::
[")r C('nt.cí do tOtal d" ,�'Ja!l in', i �
paI t<Jçõr:� mensais. pa ra )1.:) 'l�1"'.' ':::
'P.jTuint", fazer I) atendim"n!" I::
pr{'f.i"�l·encíal, nns l"PSpcriV:lS ,.0· 1==
r<.s fCOllornicas. das segu'ntcs J g
r'ntidade'l 'f'm ol'dem cle Pl'Di>l"v-l:=. -

chde: ,=
- ',. --' ,-

.

a)" 'cnoperativiis. ti;; ll'I'(J,l'H;�ll)'!:5'

ROMA'-'3 (UP-

--EDITAL--

Eu, o Doutor Mangel Bal'búsa. de Lacerda, Juiz de
Direito da Comarca de Inclaial, no Estado de San-
ta Catarina; na f6'rma da I,ei, etc...

.

:FAÇO SABER a todos que -o:,presente adi' I, virem. notic.u dele ti

Verem ou interessar possa, ,que,nc,s autos da Ação de Depósito de Con

signação em Paga-mento' na qual. é requerenle o Sindicato Agricola do

Municipio 'de Blumertau e requerida a UnElo das Escalas Particulares

fie Santa Catarina e que ór;:r se pracessa nl Juizo. foi pelo MM., Juiz

de Direito désta Comarca.' doutor Manael Ewrbósa de Lacerda. profe-,

rida às fls, 38. a sentença da teôr seguinte: - Vistos, ejc .. Conside·

rando que Emílio Doering, presidente da "Umão das Eseolas Particulares

Je Santa Catarina". se ausentou de seu domicilio ha mais de dois anos.

,em que' dele haja notícia ,e sem' ter deixado' representante ou procura

dor, a quem tóque administrar-lhe os bens; Considerando que passac,os

dois anos da pUblicação do último edital a que se refére o art. 561. do

'Código de Processo Civil. se o ausente não houver deixado procurador.

ppderão os intereSSados requerer que provisóriamente se lhes abra a

sucessão; Cohsiderando "qúe 'o' último edital foi publicadono "Diário Ofi

cial do Estado", dat�do de 11 de, "janeiro do �no em curso; Consideran

do que. desse modo. decorreu o prazo legal de dois anos conforme cc1'

tífiéou o Sr: E.sérivão às fls. 37 dós autos; Considerando que. assim, em

conformidade com a: última parte' do art. 583 do Cod. de Proc. Civil. po

derão os interessados requerer que provisoriamente se lhes abra a su

: cessão;. Consid�rando ainda, que o dr. Promotor Público da Comarea,

requerendo a abertura da sucessão provisória usou _de um direito' qae

,'a Lei lhe :faculta (§ }.o art. 471' do Cod. Civill; Consideranpo o mais

'.que dos autos consta: Declaro aberta a sucessão provisória'··dos be,ls

"pertencentes, a "União das 'Escolás 'Particulares de Santa Catarina", e de

"termino que ,a presente sentença seja publícada �or uma só vez no "Diá

':rio Oficiai do Estado" e' no, jornal "A Nação",. de Blumenau. na fórma

"do art. 471 do' Cad .. Civil. p, R . .1:' Indaial, 6 de, junho de 1951. !assina

--do) Manoel Barbósa de Lacerda - Juiz de Direito", E para que ninguem

.alegue ignorância e para que, chegue ao conhecimcnto de todQS a quem

:interessar põssa,' mandei/passar, o' presente edital o qual será afixado

;no lugar 'de costume e publicado ni" fórma da lei. Dado e passado nésta

.cidade de Indaial, aos dezesseis dias do Ines de junho do ano de mil

.lnovecentos e Cinquenta e um. Eu, (as5), 'Nelf;ün von GUsa.' escrevente

juramentado o datilografei e eu, (ass) Germano Brandes Jor., escrivão

t:) subscrevi, (ass) Manoel B"'rbósa de Lacerda. Juiz de Direito.

Selos final. �. Estâ, 'conforme Q origin'a! do que dou fé, :__ Data

llJ fi'Íg'{1!'ífieos t' xnrí]uead.2s, {'

-c) ill,Justl'i'Us de Il'llnsfol'm3- :::

-

_,

CESSÃO DO·

H'.]nciona<las pOssam .fazer jlis U

1,refereneia asseiurada pel'l pre

"e'nte· ReSOlução. deverão inscre- S
,,,pr-se, no ,Rio de .1anei1'-O, juntn I ª
.1'1 Instiruto NaciO!lnI dI) SJI fi' I ª
em São Pnulo e P,orro Alr-gl'': ::
lJel'ante RS respectivas COlllisso€s 51

acinl·l. S
-
-
-

-

=

I
I
I
I
I

nJUito a {l€sejar Acrescenta-se a

rt.speilO, qu� ,o alto comanda .do
Exército espanhol ,integrado r,or,

};omens f.sco)lidos por .sua lealda
i;�

. pessoal, ao caudilho e

P01' seus mérit-es militares.

,

E autornAtico e pnl'il'Hli flinda a

"B."taduaís de Pre,ç'o, 'ápreSenta'l
c:(' Os elementOs flo(;'ce.ssal'ios, eC-

\\(� _ _ /(;7
famosa (_///(J{!t/{/(J' L/J/ICÇlll
ADOUIRA ESTE AFAMADO RET.Onro NA:

m � sejam:. = RE L O J OII R I a s C;ocalização. eStaçã:.o de es-"' :; H W II B E
tr3da de feno, numero de- as-I; -- DE __

S{)ciadOs numero de hOvino,> -::: O S V A L DOS C II W A B E

contr{lla�OS, consumo ,t.EdiO

I
ê -- A melhor or_ganÍzação técaica da cidade --

. _
= orerece o mais completo sortunento de:

nos ultlm'oS-3 «res ano') etc. :: Jóias - RefógiOs - Artigos para presentes - Porcelanas _ Cris_

e, quando SI" tratar de itHU5- :: t3.is - Alianç:!.s de todos os tipos e Quilates nf) m:!.is fino ara-

s: bamento - Objetos de adorno em geral - Relógios de

= mesa e l'arede, de bolso, pulso e Despertadores das

:: lnelhores marcas. ::

= Rua 15 de Novembro, 8 2 8 - Telefone� 1 O 3 2 - Caix.a I)ostal,

5' .

3. 9 1 - End. Telegr.: "P..;e-losclnvaheH

; BLUlVIENAU SANTA CATARINA =

:.11111111111111111111111111111111111111 t.!.!.lIIllHll! Illll!lllll! Iii 11m II! 1II111i1 III li.�

II

=

:::

-
-

tJ'ja d·r transrormaç,ão, a ca.

p"cidaàc média de fabrica.
De poss� das l'"quisições

r'a� ('ntidatles c.onStant('.s do arr.

1'.0, O LN.S. ou as C.E.P, fa-

DO URASIL

i

J
$ 62.1)00.000,00
!fi lHLOOO·OOO,OO iüN�O ',IND�'�ffill ,i��MB'H�m DE�jNTffiTiRiij

e

�I
I "

,

- Matriz: ITÀJAJ'-
Fundado Cm 23 dt; Fevp.reiro de lH35 Ender�ºo Tele�r. «fNCO»

Capital Integralizado .'. ... ... . ... ... • • ... t:;r$ 16.000.000,00
Fundo dei reserva lega� e outras reservo Cr$ 29.417.,25f,lO

Total do não exigível... ... ... ... ... ... Cr$ 44.417,252,10
AGENCIJ\S E ESCRITO'RIOS NA S PRINCIPAISPRAÇAS DO I�STAnO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITffiA

Taxas de De pósioos
Depósitos a vista (sem limite) 2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

D��O'SITOS LIMITADOS Prazo míninlo de 12 filêses 6%
Linute de Cr$,50.000,00 4.,1/2% DEPO'SITOS DE'AVISO PREJVIO
Límite de Cr$ 100.000,00 4% Aviso de 30 dias 4%
�E�O'SITOS POPULARES Aviso de 60 �aS 4,1/2%1,L1mlte de Cr$ 10.000,,00 5% AV�G de 90 dl.as 5% '

,

AVISO de; 120 dias

5'1./2%1
'

CAPITALIZAÇÃO ,SEMESTRAL _

,ABRA UMA, CONTA NO «INeO}}'E PAGUE 001\'1 CHEQUE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QllARTA r�\'GINA A NA.Ç]\(}
)Ir �.��-:t>t=-:.;t:�'"'��!l'�_���--=_�--===-....�------=�
�........r"""J"'J""J""....................

...cr..r..r�.r..r.r..rf..r/..r...r�..r..r..r..rJ.r/��...:,;sI'
]�N'l'HI;;:Js:!l> e 7� ,t�os uma

,• fj

I
1"'5'".1 UUI,lI.1. Isto t', Sa" p.l">'l

Jh:l(J 111S!lO� 15 a110� a de-I r '!� •

'I I N ':'0: fa!,!] d' SOU). O que q1<'1

§ I
c. zor- do nece�Snrlo repouso, g e-

.. � J

['pr'l!.:] rêm perdido brttalha z , e,� I��
�...r��..rJ"'.rJ"'�=Y.; cr.....J...rJ"'�7A��..F��i$� ! SclS e 111' l'J.I'JS, h3mór.,' SCliJl'. ( ,r-

lu.Jealismn e ln lillmnrepn 5!�O I �:I���I:
,lP trn[Y]ho

lli a 5 � � I) r ii '\.�n ii? {,�

I
"a7:l0

'"!'b.tu i
l1i'"'pcn""" \ J ; r.n}h [ ·t

J lirrmrns tI'" (lPr:p'a

úííl'j'dO,
tão ü{nl

zer lu::]a.;re'? Ser' t tão norn s e au l11t&1105 tle�t:l vez, nos prnpuscsscmos u

provai o eont.rarfo, Quem. s\h{· se 0<..: J}Of!erl" 1.í.llh'l-os e (1 ]10\0 .t!'�{!.l
vão descoin�r o mcoutest ..t�.·l \�\16r a rt.ist.í cu do '"'!1�111�} .-'Uhl!)' lf.; t�J.i"

1 1""(' a (fI.ll tl� nossn s fc!.cu�dJ1

I �"r!nl, duram o dI" !1l1m'"'10 .. tlC;: 1í1(il:)t'a� esrâo ado rmacidns,
<.:Cno, d: hrcv" .tu rucâ o 'I'uclu '-} :.:.ls."ehl:1. ner-voso c s á aH\f. j

r;

I "c.rnrtllJ bt IV·:'\.', v.l1I1-S':>' \.llt/i.,),
I

- E' [11"'0 fI le� pura dormir ac esurdo neste

I' }!Jt 1 \I.�lut I � uni hot,1) 10 l;rJ .1 t"lfl, H,t.! há nada que \,'ClH'!f "v-l E' fa:so que

I
-,,1.1, TI II moi, !ll'U um:1 b !lIda l! l['TIl, .la l�ll.ll' 1 cutaçio IOl'mil'

nicip:tlid�ule, c E<e não vem nunca, a pc s .. ! d< nossos lnC.L��a'\ e is .l!.. e lu s

Ul\1eu DC'IS! É ao OUVlr tais CC'15as que n ��enlc der,h.d.l •.-Llu ter uuscído

I'rica e se revolta centra aqueles que só s:t' em enll-,rer,:a.r em turísrnc, hoi
tes e roupas as SU3.S rmensns ft.'lunas" "Po1; vão D'� FJa�J.r:l". sa�el�ll

I'a}guem. De 1.' vocês voltam \r.1.l( f_O';'," •• � Eurt>p:1 ourlrá cs ,tlLl)� do� b rn
süerros. Se:;;-pre 1m. nss.m tnlCI zmente

.

G Ib e r to Ele t c .As·;_anasy Ja
pensaram h�S.S(�, UOlS (;ihlc j�t se \JU, a qtu enrre üÓS, santo de casa 11'"

I
1

�_�
I

��
c,�

� �':;Ys
''%r.
-;'1}:

::""",:", ..""" .;:.,,���,t;

GUelra", e dar-Ine enrím o itU l€',,'HlLJ

Q Y X
"fi V I Z G

:;'::n�� L/r' I !l.i"iiei�}anl (:0 �_.O < r io ;1{; P�:·i.;) ..L.l» os
-- los que V;-i/Y �:". J �l �?'���:;�Jj�,�L --=-

Rua Paulo

UEM
rI A E,i

A P R O P A G A N n A 'ê uma grlfn(le fllrc.'l flue realí
za o }J!'otr�ss{) do comércio e {la ínêústrla. I�la orienta, es
clarece e aconselha,

,

, Desenvolva mais seu negocio, utilizando o Radio. TO-
DOS, conhecerão sua ófêrta,

- qlle o único museu OCCd

nográí'íco existente no mundo
i! o de Mônaco.

- que em Copenhague, ca
pital da Dinamarca. existem,
em tráfego 350.UOO bícícíetas,
batendo aquela cidade, neste
particular, o recorde mundial.
- que Zaro Agha, o famo

so cidadão turco que morreu
em 1936, com a idade de 160
anos, durante a sua longa vi
:ia erívíuvou nada menos de
doze vezes,
- que, cm virtude de um

ato do Congresso dos Estados
Unidos, promulgado em 1917.
Lodo indivíduo nascido em
Pôrto RICO é cidadão norte-a-
111<'11C::I110, podendo aspirar até
a pcesirlêncla daquela nação.
- que a pérola, essa joia

de extraordínárto valor, nada
mais é do que o estado solidi
ficado

• de uma secreção pro
duzida por: processos patológi
cos C0i111UlS a dhiersas classes
de moluscos e principalmen
te ils ostras que vh"em nos
bancos du;semmados ao largo
do Mar Vermelho, do Golfo
Pérsico, de Ceilão, do Japão
e das 111:1a5 dos Mares do Sul.
- que o dr. Alex HardIick,

famoso antropologista norte-
3 a Se não tiver geladeira, americano, descobnu na ilha

de Kodiac, ao largo da costa
e sua família fór pequena, do Alasca, o crânio de um ho-

'

compre um presunto de tama- mem que viveu há 2.000 anos

nho menor, pois há de vários e que conserva sinais indíscu-

Pesos - 1 quilo de 23 (dois tíve�s <:!e uma trep_.::;nação ci
. "

!
I� catnzada; e que, desse modo,

a 3 qudo?J. �'4 qls. e 4Jo qls. fiCOl.l evidenCiado que aquela
- e r.onservé-� na sombra e I delIcada ült�r:enção cil'úrgi
em lugar 'fresco porque assim I ca, ao contrariO' da crença
'I d r::l bem cêl'ca de 3 a 4 í geral está muito longe deeeu.

constltcur uma conqmsta da
CIência moderna,

RADIO DIFUSORA ITAJAí,
11m: com suas 11 horas diárias de

EXPHESSO
BLUM.1..:NA l]-CURI'l'IBA

End Teleg· : "LIMOUSINES"
AGEr-:CIA HLUMENAU

II ,"

s o

A Inspeturia de veículos
désia cidade, comunica aos

interessados, que já chega.
ram as placas para bicicle
tas, devendo os proprietá
rio� dêstes veículos que já
os régistraram, comparece
rell� na -nlesma repartição,
afim de receberem as res

pectivas placas.

Delegacia Regional de
Polícia, secção da Inspeto
ria de Veículos, em 29 de
Junho de 1951.

- Dr, Herbert Georg
Delegado Re. de Polícia

S IlF-L E S�
I

O mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de'
diamantes nas páginas de um livro profundamente;
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de:
Um minuto de sorte. Utn romance violento, cheio deI
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am

hições dos homens.
- I

DeDU EM 2a. EDIÇgO

Feitio 8JPrOVa d'agua
a .partir de 5'97,00

�DIUU ALFlUTEInteiramente .reescritn_c em fÓI'1pa, de�iuitiva. I
Em tôdas �6 i�vrarias ou pelo reenibô'sa postal.

40,00
Roupas em cal?imiras

quaUdàdc!l e das melhores
das.

EDiÇÕES
CRUZEIROo

Padrões modernissLl1los
1.1000

Rua 15 de novembro,
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QUINTA l'A'GINA
...,._.__---.-----

A NAÇAO

Santos Esport (lu anta Catarina
Tergeiro �ir coito

de IDmnenau

do q_! =!)l'ã·:) ln,�a:a ..

lí:l1se, qUf!: na tarde d? ;lDfOtilg0
f-UZel·am as n1:!n.:Jinh3� ile ln! �!,

:,órn.:n([: o carJj�:'''to do quadro IJo

ti::) ia f:'�·.t:_lO, rieg a ndo ....se o�,4bn ....

ci'Jl1f1r1.o (13. L.E.D. a 3ten!l�.c o

({ue nf.J tinha culpa., em ''1;'sola

1,), do qt!� sucr dín. NeJ',Jr: ��';'I_

t';lgiO :p,ll!hou rn.:l;s �'nda1 �;;""

�Iois B ffttt2 os' seus agl'E-S;:-':)f.:!S
l�s��fuTn a�latrO (·!t::nll!:"ntos vis:
íon!:":. i cccnhocldca aps nas pelos
numeros que traZiaUl em suas

cnmisra. 1_2_5 !1 B.-

Ju_Ü!,) foi o mês l}rodigü em

(,o�H!j�:'l;'�!.:I, i?sportrvas. '1.'Otla

via, urna c'tn; as tantas que
se 1'e::tl!J.�'r;H:1, l�t';;pet·t(}u gran
!e !;u i:�'L� ... �� palàs earaeterís-
::-.C'O§ {.� ... {: � 1.- ',._(-:;' ft:f'<"-::! \'';i fj'ra ...

����;� �:a i;;v\7L� (:!� �;ed�sti·ia-
-sme, ,,'_él!lOi':'linu.!la u'Terceiro
_h>?uHo de BluID€!l!:-.tI". To
.ias-arn ll::::!:Le nessa competí
:;:';:;, "p':."C!.",o,t':''::.a p eía S. E..�.
�n:_:_qll� t!e C�=i.z.s�') os rnefha
cs a.ti:";:�:-:s r.o gc:!.c:ro exist':�l:
::J �1�1 !b.p.llTIzr...au. 1� prova rOl

:!���a,,:;u�2.r:-.. t_ent� vencida llC-
-

·l·i'2�-i?:::rr..pci{) br;.isileir,Q,
....... lI�'n..yt_�'li. i!"1I��'-oT.'O do. Snuza
:;·C�: E":-Ôli�'j:r;i�o. O� ri;gran:
� acima, coHlll::c:. peta repor
_;;2i21 de "P;.. !,�- çâo", fixa o

seta ("'1� aprêeo ao chegar à
.éta f'inal, com granrie dian
eira sobr{; os demais eoneur-
rentes ..

:'OU ;:_ insulvá-Io c ch::gou :IJ �o-:
1 c d= qucr"'r agr: di_lo .. -\7el'J cn ..

F D O \[CI1;CO Waldern ir-o Ghl/._

z ni e conseguill. muho d:.'licíirla

lOI1Crl!L, r-et.i ra r o TIJ':lit:)l� in(.�·:i.l ..

mas sim úO árbitro, pl'ilnsL';]- i_!:]U :J eDntag�}i_1, numa jOg....HTr_! l ' nsr.

Uicidida 'a saida de Viana
da G. ESPortivo OU piCO
Domingo será sua última apresentação
Só 2g'Jra vem ele �e ccní'irma r

1
Depois dé'Sta p::!gn� � g·.1a 1,,;;_

i\ salda de Viana, do O)m;:;iC'c, \ll:rs pru lista i-ecenera o p;,,,'i;e

() útirc:o arqueiro qu� a P'H1Ji_ tL1' seu gre:njo� Nfto fnlt�;1';;o (J ...

�-;ó:a l1Cs enviou está muito de.'3_
�
i:r�nl de outrc.. {oUb-S:1 \"-l.lI'J,

EXPRESSO

BLUMENAU-CURITIBA
AG1�NCLA BLUMENAU
15 46 Novembro, N.OS;J

!?nd. Teleg.; "LIMOUSINES"

, FONE,1002
rUECO; Cl''j;. 155.00

AGENCJA ClJr..ITIBA
Rua 1:; (;.1 Novembro N.o 622

s
•

vtt_ ii! ao
JJ

10

}1.:1S diante
'dl-:lp'_ão estadual,

fT:I1Jorn. 'tiv€ss�
d � nutras agremtacõ ss.

P:Juemos 8dia:ntar com

1 :,nça que Viana fará SU9., der ,

1 Jdeira apr.fsenl'1ção
iubi-cs na tardo de

í: iarido s::l'á decidido

que não
Entreutan
ao Atlético

Campeonato paraRaense

nguaVerde O unicoinviclo
de todos os concurrentes

.-Apresenta-se: muito dífe- O

rente de todos os outros es

te campeonato paranaense
de 1950. Alem dos três
111aioraís, que sempre ·COl1-

quista�'am os títulos, temos
outros concurrentes beni
colocados e com muitas

possibilidades até o fim da

temporada. A última etapa
<!presentou um resultado
cicsconcertante: a derrota
do Ferroviário em Monte

.?�'egTe,
onde o Cama apa

" ce cumo um fantasma.
�m únJco qúadro está in

\ icto, ou seja, o Agua Ver

de, A classificação, até a

Gora, Ó a seguinte:to

1. _ Agua Verde,

com

6. - Palestra, com '7,
7. - Britânia e Bloco

Morgcnau, com 8 P�). cada
,

Taíco,- avante do C. A.
Monte Alegre, é o artilhei
ro do campeonato, com se

te goaIs, sêguido dOe Ama.rc
linho. da Esportiva e de
César Frizio, do Agua Vet'
de, ambos com seis' tent03.

Próxima rodada
Como lider Invicto, o A

gua Verde atuará 'em Mon
te Alegre, null'l3. cartada
difícil. Atlético x Esporti-

'f'INTAS YPIRANGA va e Blóco Morgenáll x Pa-
::-�L3.is UIll dia que passa. e novo.s

f lestra, são os outros dois
"

iudo5 té-" nico� �a:pe! �eicoan!.
pro'lutos YPrRANGA. I prélios da rodada.

��;;��J����. DOl'e'e !i -dO D�lmelfilr�S� .V!,LDO CHATEAUBRUND S 3\,,1. U II e II I' u ."', II

I Y.�RRA ARRA�A A I 10 erag propostas de outros c,lubos
� libelo c�ntr�: U�i." gpvern.o I. � Nada certo ainda sobre futuros. compromlSS0S
, Nas desassombradas páginas de TERRA ARRASADA,' 'Pelos telegrarr:a3 que.. çaben<:e, fez' surg�r <� pos- 'pai'a debaixo dos três paus

�! jj3.Z o j\i;rnaJi,sta 05valdO"Chatell�b'r�nnd uma análise minuciosa�. 10m chegado de .J()ar;ab�I,; süülidade de vir a jogar e cons.:nrou sua méia in

� e crua dos atos delituosos praticados 'pelos homens do; últjmO� <lO qUê tud")' ir:dic::I, na t&r- I em E,ochim., contra (J Cà- vida, del'endcndG cumo. se

t{ governo de 'São P'!.u10.
'"

L .

'1
de de hoje o PalmeÍ1:&,; exi-; ebocira ou .r'\t15nLjeo,' dois fôra um quip(·t· con:?ugra-

� E' um depcimento corajoso _e sincero contra.:ls �(j1}tlcOll ,?ir-se-á em Vid,eira. Até! g:emi{l� de .grauuc prestí- do.
.. ,

;,i que tentaram transformar iaquele Estado e o Braml numll ontciTI n<�da �nJJlamo.3 de I gw no Intenor gaucho. No pl'lffimfO matcl1 da

t terra de ningu-m, ou, como diz vcemf'ntemente o auto!." -§ positivo sobre o caso, de 1 �\ contusão de .Inca, C(J- i.('mport�da, contra o Co

" numa terra arrasada. _. _ Õ vez QU0 as den1arche� l)j"os- 1 mi:, díssen1os, foi grave. As r,1ercia�, a contag2ril esta

�i E' umlll: acusação fO::'!Jlulada através da voz da mais can_§ seg�ian .

I T1121hü7-as f�l:Qln s.el1�i.·�.eis, va de 5x4 quando foi assi-

Q dente verdade. fi E bli:'ln pi!:Ovavd, ,tam-lco:-nufJO e Ja no 'prmamo nalad') um penalt;s' contra

� .' "R bem, que os palm.eire!;ses jl.emba:e 0. mignon �r9ueiro I 0. con1u��o de I_tenato B�-
8 Preço; Cr$ 25,00 . l.l atuem emT angara. Teem esnlc,1':.tldmo podeTa Jogar. Imio. A ralta fOl de:;,perdl-
"

rn mb(J-',�� ",,,,nta.l.
� sido il�l.ÍE1eras as prepostas l.zle, Osní e Agostinho, fo- .;ada; sendo a bola chutada

,,_ Em 'tõdas ali lIt;.ra·ri!l8 OU lJ('10 ": �u ...U� , � ,

�
Rua di) Livramento, 203 _ RIO DE JAl'I'"EL"tO � I que

recéH� O campeão do l:afi Lguras esr)etaculares para fóra, isto nos instan-

� I� centenário, qUê desfruta de do On7(� campeáo da cidade tes finEis. i\pesar de ser

,'t Ed'"
-

O�CRuzrIRO um grande' cartaz lá no na luta' contra o Atlético. dia útrl, muito TJoa foi a

§ n;oes J! t;. oeste. Seu feito de domin- ,O zagueiro esquerdo, ql.,1an- renda da partida: Cr$ ...

g �� ..._ go, contra €) campeão' joa- d'O da retirada de JW:'a, foi 5.30000

tlético, CQlU 2 p,p. cada.
3. - Esportiva, com 3.
4. - Curitiba, com, 4.
5. � C.A Monte Alegre,

6.

(OBRÁVA lUVAS
DOS EMPREG�,DOS

QUE AD MI T i A

se passa GeluL

!
I ACABAR.A' INDO PAH.A A

I ---RUA��
R!O. 3 (lVleridiónal) - A

j .Adm iuistracão <lu Porto, do
ruo de Jnneíro, concluiu pela

,-,culpabilidade do chefe da ses

::são dessa reparticão. sr, Ange
;:tíno Leite Medciro3, o qual i

cobrava'mil e duzentos Cl'U- I
; zeiros por trabalhüdor que alí !I admitia. O fato veio a furo a

iPós a denúncia por um dos
trabalhadores que fízéra dire
tamente é,Q presidente da He

pública. Foi abc!'to inquérito
c COlJ1lJl'ovou-se

.

o fato crimi
noso, sendo proposta a demis
são do acusado pfll"<l bem do
servÍ(_'o público, bCI:l corno a

SUSD{,IlSão de três outros fun
ciO!1ários da mcsma reparti
ção.

_r�e_e_a_,:_l�_i-cc:_5_()_. ;-_,�_n_l_lI_I_II_!_li_I_H_iH__I_Il_,,_.I_"_il! I! IImil III in! III t! III! Ih!! I! i 11111mil Imau I IIUIIIII(

PARA TODOS OS FINS INDUSTRIAIS
)\ l"lernaiÍonol Ih" oferece fô,,,,, econômica
p:"!t'Cf \l lndúsh"io; por infermed:o de uma série
cC:Tlp'e;a de motol es iadus:r;ais. Modelos para
it..t.c;onar o gdsolinor qU�t'osgne ou Dies,eJr
de:"'c 16 H. P. afé 180 H. P.

'leito, dores nevralg�cas
'" 1 ;::;'1111& "tcas pass'am

de rl'onto quando

-,;'

S',T R I A I S
CONJUNTOS ELÉTRICOS

A sirie de motores Internationa!
com geradores incfui 'modelos com

eapaddade de 1 KW. até 85KW.
e podem ser equipados com ragu"
!ado� de voltagem Ia outro5 insfru..

mCllfofl ciO} cott!role.
.

\Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RIO. 3 OVleridionalí - O
capitá0 intedente do Exér
cito, Wallredo Teixeira de
Andrade. S;:'l'Vi]ldo na Fá

briea de I�e!1fica. Ju,iz de
Fora. \(:ve lloje um inédito
duelo COIíl a Polícia, De;;de

o bairru do B�,lalogo até ()

centro da cidade dirigia. e

le, irregularmente, um au

tOlTle'l'lel semr,re perseguido
por U"l Ué:'c!)' _l;� f\';_dio 1'a

trulh 1. P;:-atícou o capit:io
as mil is incrive;s fac:mhas·

selnpre C�2�r2.:i�)eiLlnd� os si

nais, ZjgUCZ0 g.u:���! :do. cprn
plicando () tI' ',Iego até ;;ç,ho
car-se com o ','e:·�·uJo <'!a",'Po
lícia. Por fim sacou do.� re

volver. HOLl,.-e a hter.;.:r'''l�
ção do Chefe do Gabin;ete.
genenl Ciro Re·:ende. !D o�

ficial foi levado à presênça
no Dele;;;ado do Sexto�,Dis
- 'ito rr.·�,s roi libertado· A

�r�s�nt��'a s;ntomas di'eti
lismo. O fato foi comunica
do ao Comando ela Prin12ira
Hegiâ<l. O capitão respGiJ1de
rá a um inquérito poliçial-
militar.

.

Fer Cia,,;, Es1mihd.S : 1\.í J.ll
chas, 1]1. (','(1S e R·'Ull. ,tj�

ELIXIR DE NOGlJEIRA
Grapde DepUI'aci\jo
do Sangue,

RIO" (lVi\.'ric1.1 -

J'!'C1
E-n

1 'que D, s'ré AntDnio G ilh,u.::t

propôB aç;ão decl'lI'alÓl'ia fOlltt�'
a Un'i.io Fuleral Jl 1':1 I) '�i.n Ir,

':t�r d- (:l;r::.tt!(J P)l" �:nftl�'1 qn�

seu p::i, H lH'Y C;cl;'lJifild, ele'
�j� .

C'1nful'Jllioiit(t> (._"tJal a C:Jü'''I:Lui-
•

C;iio de l{s91, ('l'a de I1aci.�llah\:1
(te hrasileir'a e qn� (J nillÃ��..'::, l)UL"_

talitO, não I;:..1t.leri '1 se1' 1:��10, n3

F�'nl1ça cOrlJ(J fr.'JnCc.3. Di::.\f.ip J.i:� ..

l� ,

da 'lue o seu ohjetivo €I:� P\'ipI'

a ol1['la na(!jonaliJade, é
"', illlp�

d'l' que fü�se molesrndo Ii.il, "Ll_

€nl tct;l'itúr;o
é"trangeiro, ACl'escentou ainda

r�l1e a cidadl.inia brasíleÍl'u, fÍ�

[,11(' "O nulO!' P!'a portadol·. ,)ecr,'_

TINTAS YPíRAN(;,."
custam um 1�oa;,o mais 1Earo
p_orque_mna lata vale por duas

As damas tamb�m
<:;;'0 fo,,,,,,'�tl\ir"'s..,) ",1 � l � te \.� I C � � 1j_

RIO, 3 (!VIeridinuaJ) - As
alltorhtades infol"-"am Que vin
te e uma llessôas sofreram
queimadurás, em consequen
eia das bO"lb?s jogadas do
mingo dUl':mt;>, o .iogo ellb'e o

Vasco e ° Sporting', no E"tá
dio do Maracanã, A polícia
constatou com espanto JIue a

té senhoras elegantes condu
ziam b<Jmbas dentro das suas

bolsas vistosas.

---------

,\T;:q;ro povn �P!!..'7r'!'ln4'"�
BLUMENAU - JOINVILE

I Viágf!ns l'ápid:;� e seguras só
I no

1 EXPRESSO ITAJARA

poder da policia de Uber abo'-
"I 't,'-raba, 2 de "hl';l de U);)l ".{'ehc!'Ú:1 su a riou za in:ciaJ] C;'i' di.' sua prnpriedade o viai., ü traição. COmunisr:IS SE'1"rnos no permanece mcogm ro,

� ['rezado Ch'f2 COnl1tnlst:] U:) "]'0 de JO':quim Ct'uvinf) ;]? a , ,l'lÜdoS e muíto Em nreve .;;e�-. em Ub.��aba, pcrmaneceu d� prcn

1-�.i!J -- E' com grande :-iat;._�f:l_ I oHforl�ír fo,CllS s,�Jl1l'inl1os {! em c�_,rdo com U' sua amante que mos vence.jcr-es. Nô-s ('"Olntlr.is�"L!� ��dãO�

sinais

ASASSINIO DO PREI�·

I .tO qu» c�n\llni{·t} que eu m.j» ! t;a (' _:-;d p:{r:l pa';l nunca rlla:s mu iro os odsia_ Agrip ina. Ivluit-") uhel'[lh�nstS. Elt"'!- �:lbe rnnrr.er e

'ffJ ('.l:-a ti;·, �,I'. Júatlu!rn n:�I-n k' I·IU r,;.(.I.\: ��ü lJ"-\i"�1'llar e- nuin- !(·rnüs- pt�d:'ic. e huvemos. de il�al' f r.ão L'''ntr-t.�2a·'''
- I �� _.

f'f;1 (lhL' Jú f�st�lrrlft� POIl,b1n1do t" ,1:11'''-:,)); :I,:d ir (") III', ......·:);'!tLll1lil r�u·1J'igl\vs Qll'-1"ld.liil0.1 l!�St:l f: 11 pOpi3 !:1uti�ntil-;1.. l\'f:d

(i.rnllf IH d!) ueuld,) (:!.tltl ;-;d�t d"" L" lU.dH.l (I' I, 1.1t·lt:'t·�·t1d() jJ C'::..t .Ii nu l.e:;_:atlcil':J ,p fehie ';h .....-:.:.I.I Ci:d;iÔd"lj. a cn rta coutvm lU-t'la

nlafiLF' :\q'l'lpína qtlt {H?:la :�11.':.1 ;- .... 1 � -;._, lldtHlllarll�ç? ,i Al�lt�n:(} (ur: ..Jf1.dqtl:rH {lo Jt..... f;r·irHTJa UiU!,;-U t'éve\açito murro sér+n. 8elia li"

r."-Jt!lld(t�j{.ü� d!.� ;,L(;t :;1nJ,: � vl.r., lln�ip'·ln (o PIt::[bltO Tú\(ft1\:i})_-q tf"ll l-'.sfUl.'í::l,lü· P:tl':t. �l'1.�HH.(}H·.:Ci n1:! sin.\lJie�J l))·incnd.fira? IljHttHJ

:._;t"nl tl ;Hl:tudar lug;:il'e::::. L':-ill'd ... (l(� [n)!.�·J'[1bf.l) c aeah:inlJ� corn J',
! 1.Ie ptt'ru ..

rnas nós e.sP'�ran)(lS :i ... por qun U poHcl:11 se pi'Gocn,�a
r hos de n rranjn r o assassl nu JO P3,drcS (; I Ireiru s ':lIi GetuliO Vnl'gas, u dcsgru\:a_ ,unlQ, com o documento e ncga

5"I'I,or O<\t.uEI1 V':tgas .{lU de ,,!� -.vf., os '--'alle(�,](J.as da cadc-:j':] ,1:1 [;0 e �n!:-;cravel "nã.o tivem')', Esclarecimentos. '(l{IS jornalista'
nlQ.smo aceita-I'

. d:� nem'dr; Cr"�l ! Pl't'feitur'a eh Uber;:;ba � JS "x_ (portunid'1ldll m�� nsta_:nos ven_ que, por intermedio- de t�rce:_

fila amante AgnjJLnH onde de P!oradot'es c havEulOS d, ;]l'J',tlJ_ ! (;0 se um dos r:re.s 3erao m(:rtO� 1'015, em Uhernba.,

Em franca
atividade a

A� C.I. R. ·S�.

nA RE!PUBLWA

xrJl�

nsoc íono l documento em
E.n! �;J:.1Üer r a l e de Sãs P'[luIO, h m corno

d'18 autcrid1Hles policiais il!: �J_ ô J S:rviço 8ec[·etfJ." do ExéL'cito

r.prnda unconu-acse SenS!lcÍ'OU' 11 !\TacionJL "Vimos O origina: nas

(Íocll�nentn. cujn cópi,�1 foi envia t"áDS d�) dc'egado gen:l do 1'1"1-

o : â.:-� �.olll_i·" dn DV':trilO Fen�-_ dn�ul() n;lnf�j,.u.t dr. I.LllT{JIf:

!
t '(J_lfl�l)(:1g dt� SOlj�:'t. \;.tl ..�O;- >·U._

...

�
_ _ _

I
\.L-l�rt�L· f' t1�, Jl1r=-gi bl C.:1ill.:.t .i-,

� l'aCaildil� inériveis ,·,lu r'5"1\.:J. T!11 dL],'un'elít;;
•

de um o:icial � r
lHulúlhu P,)!' ""!"io,, di:'" .c,s

i 1"d::. l!Uh1J)üt[·:nt(:-) LIEtt::l:tivf..:s !Jl' 1_

,;;cir'os !:! r-m conseqllenC!!l de

,'.11 {€-or medidas de rigérO.sa y:

J::Hancia. foram b'madas quan,!o
'!a visita do sr, Gelu)G V"l1'f; lS
, U!ll·t'aba, l!OS !ll'hnei!'f)s 111:1'

NOvAS ESTRADAS PAR ��RIO DO TESTO
�

,:U..a :lHtf·:r.dc:..d,::.d� t.aI e\.,011 í�GI
r prPsf"1lt=ld:1 na l){�l\:f�:lcin A.ltjun
.a' dr,- Ub": nua.
O assunt-o não comporta C,J

llwnml'Í(I-s. Aqui vai 1'1 copio. fiel
::Ia C[lrt:'t�' iU(thlHive com �

[I .Iii(;iiO .pohl'e ,le gram3ticn:
WJ

----�------------------------------, t-:hücimento da exist('ncia- da C�lr ..

ta? Sfi !lão fOsse lHua :.Hne;!ç-·

'PAR
,

E C Z E

INFLAMAÇOES1
C O C E. I R A 5 I RIO DO SlJ'L, (Do

F R I E R A 5 respondente) .- Quando.
} {'1 e l\1r. Clll'i�toph'r J:U!US ikfJ'! I )os;;e do atual Prefeito,.

--'�-----------'-

i
'�'11 ,'3 '!J'. � -� li " l'·m's... E 5 P I "'I H A S, E"'" C Waldemar Bornhausen e

T
'

I' 1 -

VelTI'lS UD1 c0:11entárl-O' d

em novo Il<--:rn
Yiqu:l� d"" re'.t!'ir:õ·'-s :,",11- jando que s.s. soubesses

.�i'�::���:�cr";:����'��i�i�:;r::�1 f�l:-� ---ec'·IIBd·-I·U, Ilr:�, vl-gar!8lo- cessar as
���e�r��;(� ��r}:�r�:{n�r:��

IId t I d E I ,
. amilios de últ�m3. hora,

"

Prasl en e 'Lln:! o �giro,reso\·-l!ap!:J\'e. Com os lancanlent0S.

I {l1I' 'os �8US re,�ll":J� 'ldWli,'iL' 1
.

t l'Impos C)
. pn'úw!, comp

llllDall_ dO RI·�]:! fQms. qne estilo sendo l'x'bi_
,..;�

U t-I -Idades p. r'oqUI- aDI ��!��s;�e�s����t�lIo'aI1�a?dS'e dtoD_ � 'ii lU! '('� em ,'flr'O' p".is·s. Entrcmt!l1_ ��'l<-
•

d S
carregadlJ. pê,ra com hUI

Han'ar,j e em Fi'osOfia pô',! ;I' I) ui tf'�. ;"I. TW'.'ll'V C('�.,mT F'n', p�.::;_
•

•. des traballw.elores. tOlnanl

C,:forrL C:Jnr- 3 an,él" de idad ..'. ,1·' :Jrlnzlndo mH f"lm h;iS�wlo n::; • ,

dai
.,.

d"
-

d P t I-
iniciativa de relembr.lr

�:,a;�efl���,t2��;r:i�,3 hO�;:l�l:-�f� FOrI�'(��r�Y; Ci�nl�l�:�es�i� '\ �:�:���h lIo seu P8tt':nh::> l __ , 1. N::!��!ricl�o�� -IU'�f,.,���nst���s_' I�Ç��I�_ I[ ���s <le� n��Pl�e.st!:: ::g:�������;!:��oa n��le�m
i'E'�nc:os nan-_tlm'l'ican-ns. E' Presidente da Legião Brasi� O AU'rOMOYEí� DE EL

to singu'ar OcolTeu último. '. era 'I d" I: :n:ào da j.o;ratma, expIO_, InOnLQUlun.rd S .COIIl os explorl_ tiza eom. O i)roprietário
, leira de Assistência. nest2 TLER

I
A

I
F qualquer casinha não o p

')'(:sldenrl' da Oenel'�l WOl k8
Município, o iVlonsen!10r Har� t

P edro do RiJ, 10caU1de v.;'I·U·

I)
l' «a po;' lJ'anquerl'O, que co·1'e_ dores az:am Vl�ta glosfa, Alla,. c1",a.

�

r_;or]J>oratic'l de Chicago. cllde "1- ry Baller.
- OUlro fatO que l'e;;s.a',,8 ,l�'_'. d-' 1-'etro)J>::>lis. quando os f�31' _ I aI]' :'l loc'-lid:d2 esp2cl·,jmt'ilt� "rO nãO, é nenhum. a novid Ic�e"', , .

, 'd
.

o t'ld I C � . I LO!":l Doa vontade e c

ve 8 mOla,' p'lrtf d- SUll '1(la. Em recente reunião par.!
VI.', tno\'lm.n. a l e tIS .]11, 1

i ,1"s do ]l"droe!!o bc:al ,se de3:1.. pc,ra ISSO, A:o mesmo LempO rea- �('-'-e palS" ... POr terem c�',;sa_ -

d

HERA""C' EC'TRANH\ escôlha do nonle a se" ,),,>1'C- ':;,ml!S C a maneir;! c::>m':J el�")':1 d d d I preje1nsPCJ tu o se con,egu
, 1, ,A ,,;:, 1 ..

' :
' ,- "olviam em 'plena animaçã'o. (J 1izava.se, o la o 3. greja, um

I
me 10r rr; "ne:ra passive

,",en�ado para ocupar tão hon- 'uiriu o JUtomo\'fl pOlticulu,· de OX"'':' " '

r1
BAILARINAS 1'(jo posto. foi aprovado, UlI;:)- vig:?I'io de Pedro do Rio, ·le8-, h:,i�e público, Pi'Odig:o de c('n:�s ãos os motivos que leval'alll :,3

- d __ .-� ):C':<0::1 VIS::La em

H d' d t·
..

.iI!il Ilit'!"r n ') que fez da"�a pcca lli" . -..' ,.. ,. _ ' I sa cnttea m.u;jo justa. 581
?r elro e um lO eg1pc:o nue n1'r)lemen\e, a indi--:ação de d.

. o '.-. e .' ,_,- :::0"10.',0 COm O d�spud'), e i111(,_, de de',pudor. : -ulo{,dales eclesIaSr.Cas a tlCtel- rE'raV'111te. desincumbir
]!1' d=i:��JU um" fortuna eon,,:jC. 1\ aria Serpa Bornhausen. dig- ",I d" um Museu, l'aJódad9 que campl'�Yam [11. i, B o vigário concluiu assim ,;,s. r_ :nar o fechamento .da Ip','j", I c.on..1 bri.�.ho da tarefa q'ue i

llissirna e::'jJOSd u.1.,) f'l·� ....�! lU ��'.
i f

1 �"f" Pn1 'lg('dac'í3. tt�,·p o "11 'T ld B I 'r"nrlo cnnh!'cimentQ elO! fjU" 29_ �_rf'T,'de fesl� dn Sa-o PedJ,n I" _' �uns c1ec'arações: f!. .:-redita_se qU9 a mesm'3 8«1'''- 3.-
OI ron-:c:da. para ni-io ei11'9

1", a e.ilar . ore ·!ausen. " "ç

V! I
h 11 d

1 1 L' 1 t '" ,.

"\
. -

.' ,.-",,- d ,- 1 .", l' ,. , _.t h'
n'lr o ,1'1 ln uma achninistr

"> lamenta ,:"ae o a l.�·í! (,,!5 Teia logo seja assinada a 'P calTO e, (lva n:1 0'.1Cr:I·1. - II'. ([lnu as portas da MatrIz, ,,<:spCn.
baO UVI( o que a J:" O leia ou r.: I a 0Je. ('áo digna de elogios. '.

.

"'�, cões P" I � seu julg-ado 'II' a'" n 10me:,\<'80 de dona l\-1aría Ser� .í., ,'u, 'lU" n1Dn ti nha npgClclus __-_'llllllllllllllll!i!!! illllllll!i,illllillllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllll1111 illllllililllll!l!llll! Illllli 11111'.I"III·'li
I )a Bornl�al,lsen cremos que '.. _

dl'nc!o ,od·',., as atividades pa1"o_
,_. ,

:t l:ffi dos "itens", que lho ,;:�.3_ ....,
�

f 01
:eais bl'nefícios serão conce-'

"Otn (SS� p31S, ° rec< u r m"n

quinis. E, enl seguida, rl'tir'),: _"e
c1idas com parte das arrecad<'-110S p�"a hic.ic-e\al> em tmca do

� V'ara petl'OPOJiS, i::
r;ôes recolhidas 111ensalmen(e ,,!,.... , do d'tlld"Jl". no que foi llJ:�(I : ::
t'lll Rio do Sul.' ,.telH]icl'o. FalandO ao vespertino "O 0:0- , �

eh' ga1Hl0 nos E;"ados Unidr" blJ", o vigál':o, podre José Fra'l_';
J "'tllomQ\'c! f'Ji expoo;,o q" ';;1_ co da' Silv,", es'clareceu os mJ- §
ri-'s cidadr5. fulo e�S'3 que p"r- t1vos que o lev3'ram hquB1e s�3- ==

nlirill l'('colh�r a �om" de 250 l,L.) I ,n e"tI'em:J e que lJl"OVOCr'l-a "=

.1(,1'1'(,5. lr;>�'·'JS li �"l"vi!:o tI:,IS \'L ,"na indignação. E' que nlS lJ;,,-
-

L;m:l� do proprio Hi,let·. ! dca� ann'Udas na Jl'aça da l\i:_

de: n"laio.

A pOlicia infcl'mn. (;ün1 mnlt"
(l:t criQ2.o. que

:l te"i1 tJ.UV3 dn

houv.e rcalnlen'e

orgonização de

-

ESte reportf'r cumpro 'l,p�na.,

\�eu d('vel' 30 fazer a diYUlg,I_,d':
c.1..1 sensacional documento, _\.<.:! di -

.

1ig-�ncias Em tOrno" da men�ag 'ln

cont;d.l n3 miSteriosa ,�ar·a

�:�::�:�,�r.:;�st�:ad�í;ve:�:�'t:��'�'�� \'','<nr" para a d�c'fraGão d'l car_

P.. esclÍn Dum péssimo p::)l·tu- I

Casll &uriosl(de dupla õaCilln�lili�d�. IIncompetente para dlpr!mH'
o litigio a Justiça do Brasil

um "compIOt" contra

r:-nts dr! RPPllh"ca
'0 presi_

por pat·te

�os olh·...s f' ouvimos ,,:)m r.o.g_

�')"-: (l1 ..��id('ls a carta (111� e-neü ...

Cerl'a tal prepós1tO de 8Çi'io vW-

-It.nta. Sun divtllg-n�i'i() p t::qt.t

hnn€st;;n1cnte. s�nl q1.lS nns e'i.,.

Ol!"'camof..; do.;; de5n!OrDli�at1cF

P1érOdSS d� lipl�ov,oca('ã-�1 po11cia'
,incuI:dos ao famigerado P:an0
('oh�n.

Noticiamos. recentemel1tC' o empel1ho" da

;j.tual ,administração municipal em melhorar a: sit ua

cão das estradas existentes no i ntcrior do práspero
'distrito de ,Rio do Testo. lVI'..ütas dEssas vias clé comu-

'G"i

11Ícação estão sendo reparadas ou reconstruida:§,' afim'
de que melhor se prestem ao j�dego dos moderhos
veículos que cruzam pelo inter:c!'

.

Nessa tarefa digna de cncôm;os, o govcr:1o,múni
cipaI conta com o melhor apoio r1<1 popula(:ão do dis ..

tI tto, CJue coopera com os ii-a \)a! h::l'ior05 da prefeitura
.r:a <.:berLura; alargamento e reparos das estra(�'is. Os
j';olestenses se reunem em grur)o,>. ('m dias pre\'�amen:
te dc·, f'rm in,}dps, e munic10s (tê !):,s e picaret as, . pres ..

I ;1·n um auxil io assás vaJj')�'l nas obras em e'�€:c'.lC;ão.
RécentemenfP, f) prdr>Hn Hercílin Deel«� esteve visi

lamb essas lóbras, fazendo-se acompanhar na eXCl

si:\o por elemfntos do leglsLalHT(J "'u."-�'i-'c'! e feprf;sen

�aptes da im:rJrensa. As fotos fine iluslr T�)1 esta 110Ta

�q"r[.ln tiradas durante eS:-:l vis;t3., Na c,u'4 se vú à e5·
Oft ;" • �

•

qq:er,ja, ao a;l_io, a aparece uma 'urrTlêl ctt;' lavradores

.1(f d is' 1';1.0, flue a1--Janclolnrmn ",: 'lS ocurtr;ões ha1)i-
.

�u;tis para co�)peraretn tias (Jbl�a::) ,1: cün:_-j�l�ly;tiu. I,... c!i

i...,·ita, VC-Sf: uill üpc[1o dé estrada J'c(;cnst.ruida nriqu�
.� Jdisi.rit o. P.\) ludo, (I "jeep'" q U'� eO:1.duúu

iÍc"::i, parado ,-.o alto da serra, qlL' S'-'I'iOf':.l 1):;

(1(1's Selkcs. ;

a ''Ín!�r{'me esl rada existellte neC;S;) s'_�rr'J; eS(�t ·!;ep1o
�!1 !·.eiramen te: rer:llt1sl.ru ida e perm it i.r:·I. un1 acess�): 'rá
tU à séde do distrito, P;i}'i1 gr,llale ·Viu·li.õ d:e.sLH�,1abú-
�:i�s;} }lDj}ulat;5.o, o

-' .; �� '�
'
••

-----------_..---_. ---;'---
.

'."" _

...
"

·"a de Sl1�\ própl'i_1
q \f�ll q� 1 t 1

rJ:p' .5 t

deritro dd

, 'Gell

-::'-'nlcn<)a d� clar'<� t.',!':a.

jn(;;osculivc} .� rrSS'lnto

·'u' i'i(li(:ii', do tU'1' lÚl"O bl';] :de'·

r 0. E tel'rI1in'ou dizendo que, ... �.

l) .lUtor fstá � ndo fholesU.. d.'j 1�;1

t'l'HlJ!...iI, L:o'" tt,:l Utl'lIJU'l't'lll pu_

f
I I n:p·:rll1 lid�de� u f'a:-i/

iif�\!'1,�tT dil'ilUido pela CÔ['tl� f"lelT.I'!_
lIf'ilr" ri

'

. .Jutltiça llil '·l·na.eion ·1.

110S ('-:'T-1111..1:7 llo PrOlocol') de \...--: �"-Ir. t� 1 J (':1,

RIO. 3 (]\1erid.) - ESt�Y(' al- V·3_ 4 hailarinas, pl·opt'ieda..lE�,
"uno ,j:3S na Rio, d' passa'g:'m I igu�ente, d(' seu fa"ecido tio.

r: Jra a B:lhj�, Mr, .

Christopher ��ue fazer cOm essa�, .h,Ul'i_s '.
J nu,c.;, HIn aos lnQI;}rL'� hOúlcn!:5 fC11S, sendo caS:ldo, nu[ura ....lllcil_

de negoci·os internacionais d'J'

'tiver"r "apitais Em no.ssJ

iVír, Chri�topher Janus,
pac:;.

cuj')
r{'lacion=do '2om

,Ima sE't'i� de h;staria quo (1 ,Ol'ti:,

(:-,m urrt hompnl exc-:pclo.nal r�O

��mPD intérnacianal dos n�goc:oa .

a.
c, íO!'mnoo pela Uni\'l'r�'d"t1t� d�

Descarregou a espingarda
no filho pensando ser caça! LlCOR DE

I.Al-:A II XAVIER
"S \ [lU Uf\l SUCESSO TIA'
'i\l.\IS DE i\lEIO SE'ClTLORIO DO SUL, IDo COt'respondcnteí - ViUly K(lc�

nig é o nome do conhecido propr,etário da fábrica dE.
móveis sil uada ii rua Lauro Müller, nesta cidade,

Sendo amante da CLi('a preparou todos os aperre
dws nccessúriu,: e n.lntOLl domingo último para Barra

gem, a-fim-c](' cfJllseguil' não !jó 'JIlS lJ(lllS pel bcps l'O

!lIO praticar (J salutar cSIJorte do tiro.

Viajou em sua eomp.1t1ltia :;eu fjlho, garuto forte
e robusto, com 14 anus (L� idade, que seguiu radiante
e satisfeito, prevendo l) n:on1entu ele regressar trazen
du bôas cacadas.

Infeliz"inente, no livro do destino estava escrito
uma página negra no dia 1.0 de Julho para o sr, Wil

ly Koenig, pois ao atirar toda a "ar.��a de chumbo nu

ma SUpOStL1 cnça, atingiu em chelO (J c0I'!)(l de seu pró
prio filho,

Enquanto (> �ar()to, ([lH:' faz parte da Banda de

Música intl'grada por alunos do Ginásio Dom Busco,
se encontra internado no Hospital. em perigo de vida,
° Sr, "'I,Villy Koen.ig, seu pae e seu maior e melhor ami

go, acha-se inconsolável com a cilada que lhe arrnou

° destino.

Telegramas. 1/Mooremaci<u

MOORE McCORMACK

Pa�sageiro!l e cargas' poro

NEW YORKBALTIMOf�E PHllADELPHIA

e Portos do Mar das Caraíbas:

GUANTA PUERTO LA CRUZ

PORlAMAR �

� CUMANA

CARUPANOMARACAIBO

'Reserva de praça, passagens e demais informações com os agente5�

INDÚSTRIACOMÉRCIOelA. E MALBURG

!TAJAi

:"es,

'['IN'rA ypn""t!lN�A
mau Iara vale jH}!" duas

RIO DO SUL (Do Corresp.):
�n' decifrar uma p'''ssive1 1�1ensf'-

- De 112 êempos que a Asso
ciação do ComÉrcio e Indús-

gcm secreta na carta? iria de Rio do Sul vinha sen-

A vis!ta do sr. GetuliO' Vargas tindo ri falta dum tesoureiro'
a ucera.ba foi Pliecedid3 de ID_ capaz de providenciar as

bl'anças das men,;alidades
t<?n",� trabalho de vigÕlanci'l: po. trazadas.
l�ehJ. M!1is d<> 50 inv�:stigador,s Rec0niemente reeleito

de Be'o Hor'zr,nte, uma cente,111 I,'
1'a di�lgír os destinos '!.a

1:1 e (Hl d R' d T -'0
ACIR::" O Snr. Alfredo Joao

(' s cr t s o "o e. anel! . Krier�k fn: bastante feliz com

d�t'etiv('s'��'(l, Ordpm PoFtic'J 9 o no\. o tC's0urelrO 8nr. Emilio'
;;,ncI11 lie Siic P8ul0. GIl(ll'dav,t Girardi.

Toei, s os associados
ainda !) pT·",�;den,e (ln p,apuhJ'("i '1'('('(";(' )'.:Ü a ,:isita do
ap. c�n:1S c)p 0;:<718 chl:!gada a Ub�_ ml�i" 1-:--'·- ,l'·rli. qllC Vêi11 reali

raba ('"PJ �ft�m1:Jrn do :a'no pao;- zan·�lo 1od:,s as cobranças,',
sadr qU2n(lo pm camp:Jnhrl ele�-I pes ,oa·l!lu:n!'e. dando uma de-,

,

.' . nlo_lstl'a.;- \0 cabal ele seu es-

t0ra1, presencIOU a tent8tlva d"
,

-.'� ,., , ..

�, "ré,l da entidade rilá-
lomi"idíG rio sr. B'lt1h1ng'r PUi'_ xima elo nosso comércio e da,·

ci. n0 momento

!') CruzPir0 dn

nr, a�roporjo.

nm qpr. ,n :viã·)

Su� ater'r·s::;�tv·a

ud:'ls,ria.

( ------_...;_------

I T':NT!l VPIRt· NG,\nn�a lat� .. "��c �o��J��s
IPlano' de'�; reabertura
I

.

"

ido Hotel ,�Qoitandinh
.1 1· Condições favoraveis aos

RIO, 3 rMeriJj_onali -

A)
gem e alimentação. com di

adr'1in:si ",Ql"âo elo Eo:el reito ps praças de es�;or�e,
QLjt2.:1rl.::-:�1 l cLr,giLI-s2 a05 sa1ões, [on:'",,1; ele Ú.[!U;13 ta

institutos ,112 p-'-ev.idL1ei�, dio-ativas etc ..

oferec-efldu LiS n"cc..;s3úrias

�aminnÕ8S Diamonf
§i.H 1111111111111111111 11111111 t llllllllllltllll!1Il11.l11illllllllllllll ii t 1111.1111111111111 i I i 111111111,:; 1111111::

[Paro prontá1 EJnfrego,' com os�
�� =�

Idistribuidores poro este E!t(Jdo�
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