
Premié!' Samir Rifai, Da Jordan -

Diretor: lUAUIUCIO XAVIER
...

em cu rto m:1S expressivo Jm ...

prr viso trauuztu toda a satísra-
ção dos catarfnenses pelo ges.to
da '''Brodin.,.'I.lneu, gesto este

que servia para estreitar aín
ela mais u; rortcs laços cnme r

cía.s e de :uniza:le cu tr e a Sué
cia e o Brasil. O último a ra
lar foi o sr. Sady Guimarães,
dir�tor da Sarnarco, que a e

xempto dn>; demais- oradores]
foi bastante aplaudido.
Findn o ato foram servíüa:

aos vlstt...antas finas bcl,idn.s C1

Jogo dl'PO:S, almnço " café. A

banda da Flll'ça Pública do Es
tado, abrilhant.ou toda a ceri

nlonia, executando interessan
tes l"��"s musicais. A' tarde
11OUV.: dal:çlls' llQ convlÍz !lo n,t

vio, Selu,o 'I lU.' todos voltaram
ba�tante t�ati.,.r1!itos pela aeQ-

1hiel" fldalr,-a qu� ali tiver:uu
e pelos lnomentos
por !lHe l'''''aram,

CAR,\C.fERl'STIC:\S DO "IT,\,]}q"
O lia reG em al)Í'êço, que foi

-co!litrlJidG no estaleiro Ore
sund.svrtl';'ct, enl Lands.. K.t'oma,
Stléda.., l)OSSU\ 180 �i!tros d(\

ellmpr;�Jlento, 19 pés é 4 po!e
ga(1,(1!"-' !le ('(ll�do 'e ",clocidauc
de 15 Jni�1las ·ll()l"àri:;�. DcshH'a

Conclui na 2,:) pag.' Ltra K

PRIMEIRA VEZ NO PORT
DNOME O NAVIO SUECO "IT

""'!;' , '

S. 1'.\ULO, :!O - Foi o sr , As

si, Chalçaubriantl à Assemméin

Le:;-islaH\'a� do Estado para a ..

g ra dcce r a moção
-

que, pc la

un:miulitlacle ele todos os par
tiuos 110liUcos ali rcpre';el1ta-
dus, foi votada em maio últi

mo. quando os "Diários Asso

ctanos", mais vívamente se na-

tiam pela rocupe ração do sol"

b,ntleil'autc. saurtano pel"
leadcr do I'.S.P.� dr, Teixeira,

tlc- C:unar;n, Q (lh'ctQ.L' (!"c;

f'IJlál'ios Assoctados", rcspon ...

deu â fulgurante uracã o do

parlamentar paulist:t� nust as

breves pala v rasr,
"Um povo. ;.;;r�:1í1d{l nu ctuio, que

ele Tega eruu {I suor do seu tra

balho. devera ter dentro de si pcrs ..

pectivas. não de séculos lI1:!:; de
rnüónios. Se o seu solo não dU1'E1J
ele perece. !-r�!ç50 n50 são maqut..

l1P@; naç':Jo é gleba: 113l.:'U.U t� so-

10; porque é na terra onde se en ...

corrtrum os :-;lnbolos vivos da pe

rc!:üúad� nacíonnl c dcrrnern as

osserictas preciosas da i:L1U!1:;:aT:ê C

da coesão coletivas. QUl"'TI f011 in

capaz. de conservar seu. t..:h::io. se

coodenn votuntartament.e ao sutcí

clto ,

Woodrow Wilson diz.ia que C do

solo que vem a vida. Urna parte
eonsíderavel dn nOhSO grande cor

po delllDgráfk�o c oconómíco está

doente. Nüo poderemos fazer pro

,�ctos !-,obre o seu futuro, porque as

Bossas terras agrícolas são, ern

grande parte, um organlsmo gas
to. porque exausto ou cr-osadc . Si

dera ...nos o coração ver. 110 jardim
paultsta, canteiros como a Mogia
na cobertos de barba de bode, a

contrastar com o vergel de outros

trechos, onde reina a fartura. Se

as indústrias madres, são a lavou

ra e a pccuaría, ao agricultor cum

pre impor duros ióacriíícios, pU'.t

que ele sustente a terra. Sen1�1.·':!

fecunda e dadivosa.
Por que 5011105 trm povo :1e sub ....

nutridos? Porque 3 gleba brasilr.:i ...

ra pr-oduz pouco. O homem do

carupo arínge, neste meado de �";/�
culo rnais a tuna condícão de f', n

sumídor que de produtor. 'L'::!1 a Jí

cito da tragédia, ÔDS caJn�}os dC}Jal.t-

'(Conclue na 2a pago letraA

•

Chegou óntem ao PO?to de

Uajai o navio a que loi dado o

nome dessa vizinha e flores

cente cidade, numa homanegem
que se extende, também, à. to-
(la. T�.;Hio- a que serve como es

coadouro de seus produtos. O
navío "Itajaí" pertence à com

panhia de navegação sueca

"Brodin Lâne", uma das mais

iml,ortantes dentre as emprêsas
desse gênero que

portos brasileiros.
E'sta homenagem

servem os

E'sta belonavc, singrando os. sença e aí está ao seu lado, para
mares di5taLtes� levará ao

mundO,,' testemunhar-vos o nosso mais sin
a nossa saudaçao afetuosa, os n05- cero agradecimento pela de5vaue-
50S incontidos c e fervorosos dese- cedora HOMENAGEM.
jos de paz" de trabalho e de pro-I SENHOR COM:ANDA.-"l:TE!

grc,sso, 'certos que estamos, que só Das mãos da Excelentíssima
asslm, o mlUldo poderá usufr'.ur nhora Nami Deecke, esposa do :;1'.
moment'Ds de praser, seguindo a Prefeito Municipal de Blumenau,
máxirna de Cristo: ·�Paz na terra receberá Vossa
aos homens de bôa v(lntade". momento, uma
Saúdo, portanto, a '1. E.,<cia., se- ílóres, homenagem do Vale do Ita

nhor Comandante, aos seus briosos jaí.
oficiais, a tõda a tripulação, à glo Queira, portanto, aceita-la se
riosa Suécia e respeitosamente '\0 nhGr Comandante, pois ela, simbo
grande Rei dos ,suécos,' exem;>10 lisa' na sua belesa natural, tódo o
magn ,fico de Estadista, Chefe d�, encanto, nobreza de coração e gran
um grande pDVO que é o vosso. I desa d'álma de nossa bóa e hospi_'
Sejam, pois. benvindos à nossa taleira- gente e em seu formato ar

lerra, que sente_se orgulhosa em tistico, -tôda a riquesa do nosso Vá�
recebe-los e hospeda-los.

,

à região a Que serve de porta
Dlarit"ffiít, foi acolhida com a

mais ,·j·\'a simpatia c alegrla
pe:a sua laboriosa população.
Tanto assim 'lue a vizinha cl

,dadc, desde a manhã de ôntem,
quando o "Itajaí" fundeou fõ
ra da ;>arra, agnardando a .ma

ré alta pal'a aportar, apresen_
tava um aspecto festivo. Todo

(l Vale d" Uajaj, pelos elemen

tos que possuí de mais repr1!
seritativo, acha.a-se alí presen
te, aguardando o momento de

visihr a linda embarcação e

externar aos representantes dR

''::Brod!n Lin-e" sua. satisfaçã.o
pela expressiva 11oIDt!'nagem ã.

esta terra.

a maré

EU VOS SAU'DO, em nl"lDC
i� iZ"ilportante e fértil vale, ql'P lõZ
questão, absoluta de colabor31' e

contribu;r para o 50erguiruen.to (J0.3

Naçõc5 "�A.migas, influindo a�Sí ln ,ie

c;dldanl�nie. para a f�licjdad('
povos eivilizarlos.

(Cún(:lui �Ht 2,a

ONU na Coréia, 27 <uP) -
URGENTE - Tudo indica

haviam proposto que ambos
os beligerantes ficássem à
10 quilômetros do Paralelo
38, ao norte e ao sul. Mas
as Nações Unidas preferem
que as tropas permaneçam
110S lugares que ocupam a

tualmente. Acredita-se, a

inda, que os comunistas o

ferecem à ONU a retirada

ln!J;1jc!�pio� nssis1 irClll
a chegada deste lindo navio. sob
seu comando.

'

que o g.meral Nam n, che
fe da d�legação comunista
às negociações de trégua
em Kaesong, recebeu ins
truções para concordar com
a cessacão das hostilidadbs
na linh� de batalha atual
mente ocupada pelos beli-

D2 out:.·o lado, o Ex:celent-u;Fhno
S"nhor Governador do Estado IRI
NEU BORNHAUSEN

�,

A Assen."bléia Geral das Nacoes Unidas adotou
recentemente uma resolução proibindo a remessa.
de materiais de guerra 'Para os .comunistas da China
e da Coréiç;. do Norte. Esta resolução convida todas
as naçÕes que não são mernbros da O.N.U. a parti
ciparem do elub.argo,

A resolução já havia sido anteriormente apro
vada peJa Comissão Política da Assembléia Geral. ,

Vê-se na fotografia a votação na Comissão Po-'

lítica, aparecendo (segunda fHa, da esquerda para a

diretia): o sr. Enrique Rodriguez Fabregat, do Uru

<:fuai; o sr. Ernest A. Gross, dos Estados Unidos da
America e o sr. John E. Coulson, do Reino Unido, O
sr. Yacob Malik (segunda ,�ila, á díreita), da União

So�iéticá, não- se manifestou na votação nem duran�
te a discussão que a precedeu. (Foto USIS).

permitiu a atracação no porto,
pelo navlo, e assim todas as

pessoas ali presentes foram le

vadas para bordo, em lan

chas da agencia marítima "Sa-

marco", representante da "Bro
din Line", No interior do "Ita

jaí" ioi dado a observar os mais

Significativos gestos dé amiza
de e cortczía entre visitantes e

tripulantes. Em ato especla l,
no sal1<(l principal d(l naVIO,
falou de Iníeín, saudando .. fO
mando tI-o t'Itajai", o l)r.efei'to
Paulo Baúer. Seguiu-se a en

trega ao Comandante de 11ma

linda corbélie pela $Xa, Nami

Deeke, espõsa do sr. Hcn:ilio

Deeke, prefeito de Dll1lllenau.

1,0;0 depois, em nome das clas
ses pr(ldutoras do Vale do lta

jai, discursou o sr, Federlco
Carlos Allcnde, l>residente da

Associação C(lmercial c 1ndus
trial de Dlumenau_ A;radeccn
do as palavras desses oradores,
f l.!vu, em seu idiozna pátrio, o

comandante do "Itajai':, sr. G,

lI11,berger, O at" prôsse.;uiu
COln a of�rta, -pela sra. Elsa De

ék", madrinha do bar<;o, de Ulll

po de
de 10

RUa Siio Paulo, 269
ITOUl'AVA SECA

L

brasileira terra.

(Ganclue

tempo para bDmbardear as

instalacões ferroviárias de
PyongYang. Mais de oito
centas incursões foram rea

lizadas, contra ouiros obje
tivos vermelhos.

ESTEt-NA\iJO l�VARA} AO IrC .. �I C Ã.:' I ,II D I Não vedes neste barco os canhões
MlJfi.lge N0SS0S DESEJOS oncornae resta PfO nteriot: a mortíferos mas, sim} os guindastes

IDE PAZ E � PROGRESSO Nova E Moderna Embdrcacão !�intetizando as esperanças no porvir
,Pal����� �fl :verDador de Itajaí Presente o':ÇJovernador do Estado � ,Discurso do presidente da D. C .. I.. B.
lila 'r<,cep�ao õntem .a bord •• • ! Foi o seguinte o discurso pronunciado pelo SI'. Feder ieo Carlos Al-

flQuras mais representativosda· Icnde, ôntem, à bordo do ,·Itajai", na cerimonia que ali se realizou:.I "O soldado indormido das grandes realizações, o batalhador rncan
í savel das nobres causas Itajaíenses, Genésio de Miranda Lins, rogou-me

por telegrama expedido da Capital da Republica, que viesse eu, as sole

I mdades deste grande acontecimento. para representar as Classes Produ

! toras do Vale do rtajaí, dada a impossibilidade em que se encontra de
,

pessoalmente vir com sua palavra autorizada, externar o grande conten

tamcnto que vai na alma dos homens do trabalho deste rico pedaço de

para concor- 1 ra o estabelecimento
dm:am, ainda,' segundo o,: misticio".

' ,

que sé diz, em que a ques- Segundo se espera, a par
tão da retirada (las tropas 1 te referente à comissão en:'

estrangeiras da' Coréia fi- í carregada de inspecionar a

gure no temário da confc- ; m'dem de cessar o fogo,
rência da paz, que se segui- ; quando esta for dada, 5er:1
xá à cessação das hostilida- � a que dará maiores e mais
dcs. i prolongadas discussões. Is-

APROVADO O I to porque, no passado, os I·ssa-o especrlllal '-"'u adrll&.J pt'l!:.ra negOCiam�rTEMA'RIO I comunistas sempre se recu- ;� �
,�

tm'KAESONG, 27 (UP) -; saram a permitir a vjsita a '

' "J.U _. \li

pa'ra - IlImpo'rl'a'ça"o ',do Irlllg'O �����i�������;;ii�tr�i:�a:::::;;:- O acõrdo sôbreas ·bases aerease navais
I i Tela, Ja que ambos os beh- ! PEDIDO PELOS CO- !

d' -I gerantes aprovaram ôntem ; MUNISTAS i Poderosa rêde efensira desde os Pirineus até Sevilhà
I t'

-

.ti EE UU C dá II" I-
o temário destinado à ces-l Base Avancada das Na- ímpor açoes Ua • I aJ aDa ou us ra 18 I

sação do fogo. Aó terminar; cões Unidas, "27 (UF) _ O
i

W�Shi��ton'd 27 �DP) :-1 t�s da ?efesa e de Estado, s�- 1
�rés di.às. durante a qtla� c.on-

1'_10, 2�1 (�I"er'd,) __ P're�elll d ,. .

1"1
.-

d
�

t i
J

•

d f" 1 'b FunClOnarlOS o governo dlS- ra cnvlada em consequenclu , :"erenclOU com o gener3hssln10\ - -" '
2 C ga os a anqwr1r 'Jiila segunc a seiS 'rIu tOneladas m 'ms"is, a a reUl1IaO e 011 em, o gene- 'comunIca o o lCIa so re a

Iter sÍ{�n suppradas �S dificuL co'a ao prê_ço de cinqu,!llt:l c serem pagas em dold:-es. ro- ral Nam II, chefe da dele- ! reunião de hoje diz que as seram. que os Estados Unidos das conversações explorato-. Francisco Franco e outros al-
[�àdes para a importação de bi_ ilCVe pêeos. l1avendú o !" w'rnO cle:I�do o trigo ,vir d03 Estad.�s : delegações chegaran'l a um pretendem enviar uma missão rias realizadas em principias i tos funcionários espanhois.
;:;-0, indispensá1'el

\
ao ahasteci, arg-entlno p!.'dido, IllH:ialmfmte, Ullldos, Canada ou Aw;:tr.lha

RENUN(IOU O
I

• Ab" especial a Madl�i,d "dentro de desta semana. em. Madrid en-I- - - - - - -- - - -

mento do Brasil, para o Eegun- sessenta pêsos, aiei!'ando 'Varias En1retantu, c Bras'l lIãÍl te� I' entendrmento s.o .re v�rlOs "

o

bl d t t poucas semanas' para nego- tre o generalIsslmo Franco c - - - -- - - - - -

do semestre deste ano. Da Ar- _difl{·ul<.l ..dcs de p.'" !w)ío c a ohrigação de adquirir tod� ,pro emas a mInIS ra .IVOS,
,'IP.nqnn, pejo con,venia fl·rlllu. t f PREMIE'R DA ! d t· d a o ciar um acordo final para o o (llmirante Forrest P. Sher- fi't��n��"�l1. - tl':JnsJJor eli.

.
I essa quantidade mas apeUls o es 1na os a apressar c n-

. , i(;\!.",.ii.l'''''",c,"","da, no :::no ,passado, hávÍlln1<>S Po_r uutro Lldo, cOll�ef:uIU J
i toml de qUe necessi',ll, S';rilO clusão elo armistício. Os de- uso de bases navaIS e aereas man, chefe das operações N,,-

� .. '..il q.���r!irecebido seteCentas mi. [one_ Br�sl: a�scgurar: ahavc$ Ü" :\l'TI I gastOS mais de trinta milhões JORDANIA ll<>gados das Nar'ões Unidas na Espanha pelos Estados U- 'irais dos Estados Ul�idos. !i� 8;-�ti\��!t�'b�ladaS, ;'0 pt'�ço de quar,�nfa e <!{:Ol'UO JnternUclOnal. do ·,'rgú., de dc.lareS.
- 5

< '1" nidos. Declararam que deSS2
1f'",""PllnsS""'IlI.quatro pêsos o quintai ll1e�rjcu, cerca de quatrOcentos e (!'�en-! .

expuseram, com o auxl,lO missão da qual participarÉÍo {;E:..TRO DE BOItiBARDEIüf. UitV f'9,�t�{O forneómento ,i" sê,:;tlnt1J co- ta )llíli toneladas ou sejam, lre-· VENDo\. DO PROül' I D D1- A�AN, Jordama, 27 (UP).-:- Re- de mapas, seu ponto de VlS-
� ATOl\'IICOS _

ta, de quirJi011!ns t' (',n,!ueutJ zentos e Sessenta uul, u,,:'m:;iS, RI:;'1'l\'l\,fF:N,'rE- AO C.{)�SlJ- nt�ne,�uf'o governo do p.rfemICd:
Sa_

ta sôbre a zona desmilitari- �uncionários dos Departamen-
�·t I I 1 1 .t· t

"
• ,l�. �

ruIr RI aI, O regente Nal pe lUao. MADRID, 27 (DP) - ]vIdos
.,11 on.1' U( aSj aC)J.:nult, _

r:e .1m e UlHa qt,lOta cx ra 'lC eel� I) e ]\{IDOH ex-premiér Abdal Buda que forme zada a ser estabeleCida en- Ílúormados dizem que os EE.novo :'íUStC (e ll)'e�'I), n. pl;.ra _Vlnte iHlL
.

I
lHO 27 (Mcrid.) - Os agr'- o n!)vo gabinete, tre OS dois exercitas. OS CO- -

"'. DU. esperam converter a Es-que n[10 f.a1tassc I) ,).-";,;11'--' no!
Desse modo, a parVr '.1;; (.ultOrCs do Distrito ,

Fc.-l:::ral .,
. �.. " -

-

<ó
mercado Interno '1'''''1)5 i,l'TI' "o'S'Í() r�ce'iJeremOs lluvei1'a .t 1 t E's!Jdo lnunlstas pedlram, entao, o j... panha nUln "porta-aviões" pa-,�v.. J' - '" , . Ou ue qua quer 'ou 1'0' KARACHI, Paquistão, 27 (UP) -

. li
" �

poderão vender os seus proa I,. o g(lverno do Paquistão anunciou a�lament� dps traba lOS a-

tos diretamente ues cOJ1�t.:.mi- a mobilização de parte de guarcla te amanha, para elabora
dores, mediante a obtenção du_ nacÍ(lnal, bem co:mo a concessão de rem sua resposta.
ma ]'icença, livre de qualquer poderes especiais às autoridades <la l\'IOVIl\iENTO NO
bonus' Segundo decidiu o S�crc defesa. Essas medidas se de,tinlll1l FRONT I.

dA· lt H·t a enfrentar a suposta ameaça à se·'

wr!o a ?Tl�U �:.a, sr. Cl or
gurança do Paquistão, por pane da Quartel General do Oi-

Gr1llo, !1 dlstnbmçao de tretas, .

t E 't 27 I UP) Ilegumes e verduras ,'f' [J �'ej'd IndIa, avo xer�l 0, .

t

\
•.

-

lIdos l/redutores com l'st:!lção Os comunJstas In "enslflca-
, NOVA DELIII, 27 (til') - Os

fde �mpOt{ls. Com isto pret!:;n- meil)s politicos e � jmllr"lIs� "ão ranl sua atividade na

ren-Id:_S'e T.R�m,·ocm:dot, ,':!1la,. hUI:" I :,,,r2uit.am que o primeiro lll;n.,.tl'H te cen�ral coreana, � lança
n,)s p, �ços Jas U 11 d,Hle." f')" -

j I li. dIa n o N c 11 r u, aceite" ram diVerSOS fortes ataques9'nd'l-se afra\'es dUIna Cc,nCOl'_, convite "COlldicionalment,·" le;tn. ,. t 1 Por S"a j
relI 1· n" "tI'''' do" 1)1', du 1 . na zona OlWI1 a . U

Ic a I "JS, .'" "

.. !, - pelo go,'crno do P1l.quistiin, p�,l'a n- A .;;, 1. N' ,'a' I
tOres como dos llltermedwrlus. I sltar aquele l>ltís e discutir 11>n !,1"- ves,' a aVlôçao ,(AaS açoc,s i(ConcilIe na 2.3 lJâ;;ina, letra C) :tlil de 1)3Z entre os dois paÍ5cs. Unldas aproveitou o 1)0111

i

�resl�ente I
DHusao

f Bem sabeis, que a mim, faliam os requisitos tmprcscendiveis que

: SObejam na pessoa d'aquele ilustre amigo, Falta-me o dom da retórica, e
,

na lo"nga experiencla ele que é fertil aquele cerebro nrtvüigíado que o

j fizeram presidente da Associação Comer-cial c Industrial de Haja;'
I>

Difícil se torna deséncumbrr-me
de tão elevada .tarefa, rnas obri

gou ...tne ao desempenho desta lnis

'são a an)j�adc, a comunhão de

: idéias .e qs mais solidos laços de
110ssa mut!,a afetividade.

; G!mésio Lins, neste momento a

(1ui está presente' em espírito pelo'
amor que dedica a esta bôa e da
divos� terra a beira mar plantada.
Para llÚm,. 'UlU pedido de Gerlé

s10 é tlma ordein,' .e, dahi a razão

porque, aqui me -tendes, como re

pre5entimte das Classes Produtoras
\:lo imens(l Vale do Itajaí. falando
tumbem pelas clnsses produtoras
desta cidade, para trazer-vos o am_

plexo tOl\O cordial dos h(lmens qile
prop1.11sÍonaul as nO!\"l:as

c fazem circular o sangue vitL'li
zante dns energias "i\"as de llossa

palria.

JAI'"

--�- .. �_.... --_.

. �"""��'�:iilf:'E;-"'"
GUERRA NA CORE'!.1.\.. - l\lulheres Coreanas, ctn PUSfll1, cosinhündo o

arroz que lhes foi dado pelo Co!uando de A:j;"Ístenc.ia Civil dns Na'::;õcs

Unidas, afim de poderem alirnentnr suas fatni}jas.

EXPF..ESSO lTAJARA i Os abastecimentos alimentarcs da Coréia foram dis1ribuidos em vir-

Agéncia: IlUde
da ngres�ão con1unista por parte d()� Nür1'2--CO:i'"�a�os e �hin{::;seJ. A:;

"I'" s:.� t'� _ _
forças das Nações UnÍd.ns estão refazendo con) a rapides Pc,ss!."/cl as [011-

hl1a J..� Nov., ul<�, J.el. 14Õ)i}
,
lcs de abnstedmento deslruidas. -- IFoio USIS).

Defendeu o sr, Ivo D'lquioo o ato·· do
Getulio VBr�as dis�ondo sôbre B Rádio
Condena o deputado HamiltouNogueira as dispOSições da lel\
RIO, 28 (wleridiunal)

,

o nos, o presidente Getulio Var- têm abertos com os remerlios
sr. Ivo D'aquino voltou a

ocu-Igas
considera uma simples 1)- do habeas-corpus e ll1:wdado

}lar, ôntem, a Tribuna c do Se- lH,sição às suas idéias, ato de de segv.rança. 'Seguiu �e um

nado, prosseguindO nO discul'� sabotagem. 'Respc:mdeu o sr. longo debate no campo jurioi- j
50 da vespera em ,res110sta às Ivo D'aquino que as condições co e;nh'e o oradól' e o sr. Fel' I'.el'iticas do s}.". Hamilton No-

"I
já existem em lei. E quanto a reira' de Souza� este negando

gueira ao ato do presidente alegação de que o pres\dentc que 1} dcordo 'fosse apenas ::.,!Getulio Vargas, dispondo sô- (la R,epublica iria buscar os ::cgulamentação d.as' leis exiS'
bre a' ;radio-difusão, Quando motivos para a cassação da li. tentes, ao mesmo tempo 'lue I
allalizava o dispositiVO do de- cença de concessão, tratava-se condenava as disposições, que I

ereto que estabelece a caduci- de mera hipotese. A um outro são atribuícões legislativas, co- I
dade das concessões por ,falta aparte, dizendo ,que' a experi- mo a tranSferência das ações. I
de certos requisitos legais. in· ência é a unica mestra rIa 1.0- !lIas I) líder do governo coutes, I

dagou o sr. Hamilton Nognei- titica, o orador perguntou se tou, afirmando que quando se

Ta qual a autoridade que julgü o representante carioca esta- trata de nma lei reguladon
as empresas concessionárias. va esquecido de que a Consti- das concessões, esta pode esta
Segundo o aparteante, pela íuição das leis garalltem 03 di· belecer condições. Reafirmõu
experiência desses; vinte a,- feitos e �ustiça, que se mau- (Conclui na :".a pág. Iétra B)

tomando

esl'c c i almente

illdj(:ado panl. aa

lIm prodvlo <1"

U1!ORAT!lR!IJ ue!)!!
nE CACAU XAVIERU,

que vão sermães,

à base de ferro,

fósforo e cálcio.

Usado
. há mais

de 30 anos

Nl!!!'l; I··�p\·t "tcn!n de gala. que

se rcalizal'ú lla I)TUXlnUl se

gunda-fi'ira, no Teatro l\lnnL

cÍIJaI, l\";_auricc Chevalier se

despedirá di} Brasil, CQln um

gestu de gra!'Hle simpatia e

ierllurôl, ('a"i.i.auc1o exclush..a

llie-ntc cnl hellPfi('�o de in5ti-

HIO,

1'a seus caças e bombardeiros
atômicos, eOlll umél sede de
ba"es que se extenderá desde

I
os Pireneus, ao norte, até Se-

I \'ilha. ao sul. Não oi:>st!mte,

I
essas fontes dizem que aindél

não se chegou a acordo COI1- I,reto e definitivo. O chefe do ' ,

i�stado maior da marinha nOl'-11te-americana, almte. Forret

\'Sher:nan. partiu hoje para Fa- I l1i�tro da. I��lu(:ôt'ft() c Saú�I;·.
"is, depois de uma visita de! -� _

ci·;!as. q r-:-i lia l'a:a�50 frau

'·l!Sa. l]lH' p:n sua Pl'ÚllTta. P.i-

ci:..l, rc,suivcu dest.inar :?-...qll�·lp.
f"m tf)�\a a renda de <:;'\1i\ í!1-t.i-

----_. --- -_--_-, --.,.---_ --,,__.._-�<........-

ju/g
Maran/Je:I1Seif>,

Será .0

ElO. 26 (�leridional) � o Julgwllento do "Cti::oD nl;_u'Lll:h.pnse�', que tif:!

afigurn o mais sen..o;;ac!onal até hoje apreciado na Justí<:a Eleitonll. deverú,
ser l"(;;\Lzado nurna das primeiras sessões do Tribul1B] Superior Eleitoral,
no prõx;mo mês. De um lado, o da defesa dos candidatos do PST, estarão
os juristas Osvaldo ,"uanha, Afonso Pena Junior c Nesta ... lVIassena. Do

outro, pelas oposições coligadas, o advogado Clorlom.h� Cardoso. Jose Ma-

ria Car\'_ho C Lino 1\I::lCl1ado: , . ,

N·o nlOluento, na secretarlU do TribunaL a pedIdo do relator, o ll)lnl�·

tro Sampaio está revendo o VOIUlUOSO processo para que fique (.'111 cundi

�ões para por. cnl conlpleto. na pauta. H:-l v;}rio� parecere�. jnclusi\'c llnl

do procurador Plinio ue Freitas Travassos. eEtudando sôbrc a possibilida"
de da realização dum no\'o pleito.

-

,
__

o PRONUNCIAll-SE-c'\,' O '1'. S. E. '--'

RIO, 27 (Meridional) - Dentro em bre':es dias o Tribunal Superior
Eleitorul deverá pronunciar-se sóbre o pedido qne lhe dirigh! a deputada
estadual Conceição Santa Maria. de Silo Paulo, f,óbre a dilat"ção do pra
ZO pata inscrição dos candidatos ao próximo pleito municipal naquele
Estado.

E' oportuno ressaltar que as referidas eleições terão lugar- 110S pri�
melros dias de outubro. conforme dispííe :l constituição estadual.
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A
perados.
rmlustrial urbano, sobretudo, que

t�nho sido no curso, r�a ITl},ILl1õ v�-

tNSltTUTO DE RADIUM

I·�a.t�iro� mortos, com vários

lhões abandonados. Nosso lavra

dàr não pOderá dizer; como numa

elegri:l.: ·'Outro]:::>. fomos ricos",
,

São Paulo deve ser sempre ri-

,Tenha,-

DR; A. ODEBRECHT -'-

Radioterapia - Raios-X - FiSiote'rapia - Metabo
.. Iísmo RESIDENCIA: Rua 7 de ;iétembro, 15··

TELEFONE, 1441

DOENÇAS 00 CORAÇAO'
, DR. CARVALHO
(Electrocâiêiiografia)

Tratamento de neuroses - (P�icoterapia)
--,Av. Rio Branco, 5 (sobrado) - Ao lado do Cine Busch

G

magestoso navio o nome, nobre lo!

altivo de ITAJ'AI' em sinal de 're
verencia e admiração aos habi
tantes deste municfpio, é de sigmfi
cada todo carinhoso,
todo amizade.

HOJE, p,ela vez primeira a

tracou neste PQÍ'to, escoadouro
,

n:1tuj'al que faz cii"tular as' rL
'

quezas d;;l terra {'at'trinr!1se
,

E7 para que tcS'e ab se ccn,
crettze e se eternize Iouvaveí a

hnbrança cio oferécimení de
uma ph;cU' que llerj,etuc o aC"D

tecirnen'n (diz, que levcra 1- ,,

ra alem mares' c nome de uma

,I>ul'cclu' 'viya de nessa nacío.,
nalídade, Itn,iaí sentinela :Wnll

çada dos -brios c de crl"flJzado
amor ao Biasi}',

A homenagem que
Lil1\', prestá ao estu cldade, é

de profuhdc, significado, "e I'n_

jai, cidadê,' exporta, Itajaí na

via, transpo'rra c transPo'rtull
pelos mares

'DR.6ELHARÓT 'HROMADA,
J. "

_ � " �

Especialista· em alta ,Cw�rgia e doenças de Senhoras

Bôa parte
Prefere-se
lhos.

'

In1:?_rmações neste jornaL

do apenas nos Censos

ruis.
Alem da P.r<?uuçãó 'e

Doenças de' senhoras e operações. Consultório:
-- BQspital, Santa üatari�a. Consultas: dàs , 9,30 às 12 e

dàs 15 às 17 horas. Residência: à rua Bom Retiro n ,

253 - Fone 1258. _:_, (Em frente ao Hôsp. Sta. Izabel

contrar-se o jornalista no seio des

ta Asaernbtéla, para assistir a 50-

-�������--��
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Dentista Pràt. LiC. _
_

-

-- COM 20 ANOS DE CLINICA: --

$, Especialista em Dentadurfls Anatomicas -

5===_-::
-- PONTES EM ACRILTCO --

Ruá S'ao Paulo N. 2938 -- 1TOUPAVA -SECA - E
-

--------------------------�--------------------------=

-----------------------------------------------------_

� DR. JORGE JASPER
-

5 .
_

�

� CIRURGIÃO-DENTISTA :;

I'
RUá 15 de N�vembro, 760 -- BLUMENAU

I�
=_=_=

CIRURGIÃO DE!\TTISTA
;;" Raios-X' �

=s=
I � 'Espec�it1idadc em Radiografia dentária pará

qualquer exame médico _:�=_:i
Brusque Telefone, 1203

·1 �

! �
�

,. _I
_;;'

-

��---------------------------------------------------

-::::_�,I I:;
= =

i C O It R E T O R'� iJ
5" *, ..�._--�.,. -- - :. _

ª '--,"Rüií'Mararihão N. 2 �
-

'-

i.nn'i\IU1I!UIIUIiJIIUJII!JJI11JlltnIIUn!lfiIUUllnIIIJlniiíiiiIJi"linlnnn;;

saúda a alvorada dos nQVOS dias

que hão de vir para o solo bandcí.,

rante, uma vez rea'1i1ir..�llo;.,. os

cantos agora esgotados do vosso

� "iardiffi'"-----=_""-",..,...,............",.,..,..__...".....,...,---..",....,.,,..���

= - - - _ ..

-S
- --- -

'::

-

, ,

CIRURGIAO DENTISTA

,AO LADD DOS CORREIOS E TELEGRAFOS

A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8

DR. IVQ MOSIMÁNN
Cirurgião-Dentista

nua São Paulo N. 2980 - ITOUPAVA SECA
--- BLUMÉNj\,U --- inteira.

v�r A JOINVILE'!

H Avisá-se aos interessados que P. inscrição para as a�
las de ballet terá lugar no dia' 31' do corrente (terça
feira), �s 9 horas d� manhã, no Teá.tró Cárlôs GOmes
(entrada do palco),

CURSO RITl\iICO - GINASTICO
Outrossim, haverá curso rftmícp-gínástico para se

nhoras, para as quais a inscrição poderá 'ser feita todas
as segundas e quartas feiras, ás 9,3{)'da manhã; no mes

mo local.

tamanho. mas, em geral. care
cem de serem modernizadas

sob certos aspectos. Alem dís

:;0, acredita-se que os EE. UU.

desejem estabelecer bas:

nordeste da Espanha. na zo

na dos Pirenéus.

Bases navais: Os portos de

Car'ragena, Cadíz, Barcelona,
Valencia, Tetuan - este ultl

,110-' I� Mar;ocos espanh�1. As
ilhas de Maiorca, Minorca e

Ivíça, ou Baleares, com 160 a

320 quilômetros da costa ori

ental espanhola no Mediterra

neo, A 6.a Esquadra norte

amertcana utfltzar-ía essas íns

i..alvções como "bases de reta

gu�rda". Base nero-naval: Mal'

Menor 1.1111 grande lago salga
do junto ao Mediterranco, per
to de Cartàgena.

é de se p,reVer qUe a

dos associados apresemcm.se
com vestes an('ig�s, iguais às
usadas há cem anos atraz, uma
vês que durante o báile, h.rverú
a dança (la "Polka da Dama",
o "Cotellon" e a "Polonaiso''
A Polka da Dama, é um riú

meto bastanfe interessante
pois quê nessa dança. :, dam';
e que tirará o cavalheír., VU'a
dançar. Serâ hasteado um Ien,
ço branco. como srnal para a

referida marca, c aí 'então a

cousa será Invertida, pois os

dançarinos serão escolhidos
em vês de esco Il!erclll. Trúta_se
de uma antiga tradição da 1'0-

lonia. muito usada nos primei:..
rcs bailes reaííeados em nO;)"H

cidade.

,
I-

��
'-
::t:

'-

-
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ras �
fins conquistadecaminho- para os mesmos

lhões de pessoas na Europa,
na Asia e nos própr.os Esta
dos Unidos, mais oue dis
postas a acreditar

�

.. - se'T1

provas concretas - (lue a

proposta de Malík e a· pu

blicação da nova revísta in

diquem realmente uma mu

dança de atitude na parte
dos russos.

embaixadas ncrte-amerrca
nas em muitos países
fato que foi amplamente
notado, pois nos últimos a

nos os diplomatas verme

lhos permaneciam ausentes
das comemoracôes do "In
depence Day":
Logo, foi lançada em

Moscou uma nova revista
em língua inglesa, �berta
mente dedicada ao restabe
lecimento da amizade entre
russos e anglo-saxões. Pu
blicou ela artigos elogiosos
aos Estados Unidos, da au

toria de Alexander 'I'roya
novsky, que foi o primeiro
embaixador soviético em

Washington, e de Eugene
Tarle, o grande historiador
do Partido Comunista Rus
so. Esses artigos passaram
a ser reproduzidos no ór
gão oficial "Izvestia" - o

mesmo "Izvestia" que pou
cas semanas antes publica
va historias fantásticas so

bre planos norte-america
nos de conquistar a Rússia
e anexar o país inteiro logo
depois da primeira Guerra
Mundial - o mesmo "Iz
vestia" que durante anos

seguidos acusou os Estados
Unidos de belicismo e, mais
recentemente, de carnifici
na desumana na Coréia e

China.
INSTRUMENTO DE

CONFUSAO
O secretário de Estado,

Dean Acheson, e os meios
ocidentais em geral, ime
diatamente apontaram essa

nova revista corno instru
mento visivelmente desfi
nado a confundir, "ama
ciar" e dividir o mundo oci
dental: Mas existem. mi-

são do fogo na Coréia em I sugestão de Andrei Gromy
termos favoráveis aos, v.er-j' ko, durante a recente con

melhos. ferência preliminar, dos
De fato, a proposta de Ja-j Quatro Grandes,

,

de reali
cob Malik que levou às con-«! zar-se uma conferencia

vers�ções de armistício foi, 'II mu:n:�!al do desarmam,.�nto,'.provavelmente, o passo Seguiu-se o comparecimen
mais importante nesse no- to dos diplomatas russos à
vo .camiriho. Outra foi a cerimonias do 4, de julho nas

Nova Iorque, 27 (UP) -
A.Russia parece ter decidi:"
do atacar seu objetivo da
conquísta mundial por um

I
caminho inteiramente no-

vo. Já está mesmo bem a-

I vançada
nesse sentido; mas

" para Ir avante com sucesso,
'precisa conseguir a suspen-

S/A

propriedade da�
Redação, AdmIDistra�ão
--'. e Oficinas --
Rua São Paulo n. 269

Fone: Hl32 Cx, Postal 38

:A MAomNA-Di-ESCREVERI�\ "T R I U M P H"
IDA TRIUNPH WERKE NUEREi\!EEHG A. G. LEVANTA 01
lRECORDE MUNDIAL COM 551 BATIDAS POR MINUTO'

\ No �?ncm·so. de datilo�rafia dicie_:1te, .

realizad)
ipor ocasiao do dia do taquígrafo alemão-ocidental na'
lcidade de Aachen no dia 9-6-1951. aSnra. Roli I{app,
;venceu com. 551 batidas por minuto o campeão mun-

��. II A vitória da Senhora RoH Kapp representa o re

sultado máximo atingido no tempo de após-guerra em

;concurso com uma duração de 38 minutos. I
I Interessar-lhes-á especialmente em saber, que es-:
se recorde foi alcançado com uma Máquina 'I'rmnph
lUatura. O extraordinário trabalho exigido da Trhlllph
Matura e desenvolvido pela elevada capacidade da
Snra, Kapp durante um concurso de 112 hora, demons
'trou de maneira bem patente o ótimo funcionamento
!e qualidade de escrita desta máqr.íria. Com isso o nos
!
so produto mais uma vez demonstrou satisfazer às
máximas exigências.

'

I '

pistrlbuidores para os Estados do Paraná eSanta Ca-
.tarína da

I 'fR�UN]?H WERKE },:mERENBERG A. G.

I' PROSDOclM i) S. AI!
IMPORTAÇÃO E COl\l�RCIO

I CURITIBA -- JOINVILE -- B L U lU E NAU
I

-,

.

.

-v

' I
-----.....;

EXPEDIENTE
Assinaturas:

Anual ... ., Cr$ 100,00
Semestral- Cr$ 60,00
N. AVUlso Cl'� 0,50

o a islribuição do petroleo
I 'rão os britânicos do Irã

Sucursais
RIO

R.ua do Ouvidor n. 100
Fones: 43·7634 e 43�7997

S.' PAULO
Rua 7 de Abril n. 230 -
4.0 andar - Fones:- "

4-827'1 e, +>4181 .

BELO' "HÕRIZON1'ERua Goiás, 24. '

Porto-Alegre: .sua ;João
Montau:ri� 15.
Curitiba: R. Dr. Murici;
70S - 2.(> :andar - Sala 233

JOINVILE
Rua S� Pedro, 92

. �

tmponecões,de. novas
equipados

atenDar
com pneus

borracha!dea escassez

ELLINGER:

Rua 15 de Novembro,
- N.o 588 '-

�
I

I
I
i

[·("tN'PfOS' DÊ f'
AtTl'Ol'rl0VEiSr' -. , ,

_-" L rúo Branco _. 1200
Praça Dr. Blumenau 1102
I-lua B. Retiro.. .. 1111

��-IP,OSTOS A PAGAR:
EM JULHO:

Coleto Estadual: 2.0 semes
tre de bebidas e fumo.
CoI. Municipal: Taxa dá-
gua,

_
:'liIIIUlllmlllllmHlimnlnil!l!immlilnmi�[mmli!nnllll!mlllmm

- ri E M o. Rl� O ID A S

SANFONA -'- HARMONicA - GAITA
, Cr$ 950,00

1iTarcv "Hohrier de 21 botões mão direita, fi .baíxos mão es

querda, revestida em madreperola muír.o
.
bonita e io'ri". Irn

portada diretamente da Alemanha (pequena quantidade). Verr-

demos pelo reembolso: Comprando uma Cr$ 1.500 00; treis

Cr$ ,1.250,00 cada uma; seis Cr$ 1.000,00 cada uma; doze CrS ..

950,00 -cada uma. Encomendar urgente: CASA /ACORDEON
AZUL, Av; Rio Branco. 277 - RIO.

VARIZES E ULCF]l,AS
DAS PERNAs: curas sem operação

DISPEPSIAS, PRISãO DE VENTRE, COUTES,
AMEBIANA, FISSTIRAS, COCEIRA NO ANUS

CORAÇÃO, PULl',IõES, RINS) BEXIGA, F.HJ.ADO
,

• 1

�j.;$-" .• ��' r' ���<�.,��+;.-;..�.. �.m:.·
,

�DR. ARY TABORDA-

-

EXPRESSO

_
.BLUMENAU-CURITIBA

_ AGENCIA BLUMENAU
_ lõ 00 N(1<t)tJmvrQ, N.0313

End.. Teleg.: "LIMOUSINES"
,

FONE,1oo2
:: I PREÇO: .Cr$. 155,00
- I

._ [TOUPAVA SECA: 9 àsll e 15,<is 17 hs. BLUThiENAU S .
A��NCIA CURITIBA

;-;-',mmHmmmmmmmummmmnmmmmmmmmmmmmilmn::::' Rua. :15' <ll8 Novembro N.o 61!!

"E não se esqueça" III
PARA O CONCERTO DO SEU RADIO "''I' A OFICINA:

RADIO.FÜ1ikE
�-,- ME'rimo ESPECIALISTA ---

Clínica "Geral de Homens, Mnlheres e Crianças

GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E IlCESSORIOS, RADIOS NOVOS
"-" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_,,

Rua 7 de Setembro, 4, 4 9

Sida: Riu de Janeiro· ·.v.. 13 de Maio, 23 .. 8.9 andar
�:' "_ '('71J1S1HS E :\G:f�N (:Ec:.S Jlli'�I '.rODOS, OS J!."'STADOS DO BRASIL

COlIERCllL VIEIRI BRUflS S .. I.
Peças e .Acess6rios pa!a Caminhõ�s e Autom6veis

*

Distribuidores dos insuperáveis produtos:

. .

.

._'--����-

Baterias IIGOODYEARII
O,..·, '

f· h·d'; I·
II

T
II

, eo para reio I rau ICO, S OP

S"
"

I /IN S u"1r:IC etas '. '

*

OASCOS Comunica que acaba de rece
'\

bar uma partida das afamadas
;bicicletas alemãs uNSlV'. (ompléfa O programa jormais, nacionais e ame ..

rkano, desenho e shor'$,
"

, SeJA INTELIGENTE! Compre a melhor bicicleta na DOMINGO, dia 29, e mmatlnée ás 2 e 41/2 horas e ás

8 da noite o mesmo fílme.�:�llua ,Dr. 'Wereu Ramos No. '49·., 1.0
I Caixa Postal n.o 253 _: Telefone, ,1167 _:_ Elld.'I'et «EnlA);
I

'

, . '

"

I

L Sl:1BAG�CIA$
NASPIIINCIPMS LOCALillAllESDl': SANTA. (J.�TARINÁ

. ...

: COMERCiaL VIEIRI BRUMS S.I.
.

.15 deNovembro, 923(ao lado da Igreja Matriz)
Blumeneu

Os ingressos numerados para a sessão de domingo

ás 8 horas já se encontram á�venda nas bilheterias elo
'

cíne .

./
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'nna num olhar ardente, no recesso de um coração perdidamente apaí
xonado. Crivadas de miosotis, castas ondulações de tute alvacento reco

hrcm d"Ucadarnel1t,> suas formas de ninfa, acentuando seu encanto
transc(alH1í"n't..::\1+ l'.'sN!'í"".t1e-n(}':'t gcU C'll('an.tú vnlattt, e-);iOt�a(Úrr de uma ÍlI0-
anessa ae bei,;o. FN!ll.:i.r!im-na numa redoma. de vHiro! reccíosos talvez'
de vê-la um dia, tombar aniqu,Jatla perante a impiedade dos homens,
I) ctarão da dança abandonando 'seu corpo; -SUa juventude, sua beleza
mereuniando rra .hora escura da mo rce �tra.vês de uma ausencía, tris
tíssima de música, No interior da reuoma, a dançarína p;:.rece suster
nos gestos a progressão do infinito, o segreda da eternidade. Ao girar'
da pequena chave ,endilháda e :polida, o acàtanto se evola da catxínha
de mü sjca, se alastra com clareza indizivel, atuando snb're a dançarina co

mo a mais cartnhosa das rasctnarões, o que a Ieva imediatamente a en

tregar-se ii ales-ria de uma "ança compassada, plena de vibraçãe idilica,
se bem que pobre de variações em. virtude €la escassez do espaço em que
se desenvolve. O sorriso da õançarina formula um convite ao amado fu-:
visivcl:. "Venha. Dancemos juntos. A música é tão suave! ... " Fica sem

, resposta' {I convite. 11inda àlÍ,iin ela,>COl1tlnü.a ta' S'orfir,' continua' a dan
çar, -entregue a nfin SI} sa:õé que rat1iusa 'clJliJcLJira, ;i.!�ll é semeia nà sua,

expectath-a enlevada, de dan!'arbià. suspensa HÓ iiilpollurráveI. Aos
poucos. alegremente, evocando bruxoIcro rte estrela, a müsíca decresce,
a vivacidade da. dança se transfigura num torpor que já é prenãncíe
da irresistivel atl"aç:io do· e-státieo� NSo bá:mars :ri1úsiC�t. 8f>�nr:nitl0 C

bouquet de mtosõcts, o mesmo sorrtso diifano 'entreaht'indo-Ihe OS Iã

bios, a pequ�na. ilanç:arin� e�tá. inic�v�! no centro da redoma de vturo, Ia transmítlr aos !iCUS r-ut('l·uptidns
�

e��p{��t:tdores· a nl�gia. de uma nova

COPIléEa. l'IHUl'tTl.'fA. ,I
i

I
-

� Transcorreu no dia ·27 a
'

data natalícía da Sra. Dioní
zia Correía de Lira. digna f'2-

posa do Sargento Cleodorí C,
de Lira. residente no Balrvo
da Garcia.

I
-- 'I'rnnscot-re ho,i'P o \-3ni- I

versárío nataltcio da srta. Ana \
!Maria Coelho, dileta filha do f''I
110330 companheiro de traba
lho, sr. -Iayme Coelho.

I Tr"nsrúru':; ic :1 .• I:d.:�

!l'-I! t;t''kia da S1'. Sílvio Sillllller-

1 ... ,t :llêinn, resulente eH! Gaspar. '

que hú nos l':';tad '., I _ I _-.- . I
ntdos. e{'rc'r. de i:lO milhões tiL'; Festeja ilcje sn I efeméride Ibi�icle'as em trá�egu_ I l�atali(+1 () jovc.n Egnn Peiler.

�

-.- que a maior cole�'ãn de I filho da cxmu
.

sra Y\ h IJ.1. Icl'c!lI;nrOS do mundo é a per- I Irene Peiter, r-ol;riL tr.r·ia .In lter;CE'n e 110 Museu ele I-ljstúria I "C,.:sa Peit2r". I

N�:tllral de .\' c va Y:)J'k, , . ! .- I '

,

i) -� q�e" segunc -' 0.-; tCClli_ f - Dellui hoje '1 d, ta no' ti'-
CO:;, e '1 Sill:;:�:,,�' país (�O mUlI_ I 6ê� da :Xi!Hl !?ru D�l. Lyg.a :\1l'_ I
do gue j)Oss«� r: molho: e" ('011- Iliell'L;� Jle5qu1L4, v Irll1ll:,,' ,�,p(J- !díções atmoslel"ll't:-; pan a 1':1_ sn do sr Tre Anenor C. '-,,' I

dio recep ,,- I ': m '.
-, • ,

"''''''';_1
,"

- ÇdO.
� I

('U ! �UIUI"; de itle3qnli:'4 atua -
L -�1 ,� .,

4 -- que.. ,'" I t .

I '\ I, '..... J
.....

� �

'"

,_ I
c

l" ""H, L,,�, "_",, (·0 mente servindo na J��l'()la Mi- '.
'

. t
- , •

Cana. n, I 'mama, nuo Fel.ten-l1ita� C11 Hezenc.e 1
'

__ o - - -

-

'"
c

,[�;,(:IO�l;����(\�;�nl-�:(;��!e��'oSl�t;.� I \.. l-�;r:i��l.: ;.'i��Llt:;��)f' Si:. 3�1\\�?!\��;I OI' u-·1 h-e""-�r---- -� "�:'--'<o*'"-
-

-'I':a·J·'�J''''r''' �§Cu-lUmllluIHNlInuu"EJunmliJInuBmúUíulmumusmmHlcmuilluHllmml�:P€tuo de Sua [)cupaçao, u:;o e, Snl!S:t
.- ,é,', !:: ' -�

con'rúk, j}lJr l'll,;_ priVilégio I �� � ! _, >" • ',' ::
" , ' 5:

pag� :'Hl1Hl!nlen�(' do Re"'Jú1)l!p' J __ :\lliyer"\ria_�L' hoje il �(lIl- ..�. '.'
.

. ,. -

���. ," � ,
. (5"

�.
.

�.
,d!_J Pa:wn�a,,_�_ imp()rt::'llcia de: iii sl'ta C::�;-:d! .pereira, flllw

I
Alem das re1aqões íntimj'!: ,._ver cumprido o�- deveI'es de '§ Hoj{.. às 20 horas

_, � o
_"

_ v 'i
2:J� 11l,) rbl.., (,.

, i do fir. Jose l'erl':l'c1. I da lnulher no lar COlUO es-' eSl� s
-

r] d
::: Catalan,}. i/fodesto de Souza, Mal1C11, J\1",no,-l ,.'leu a, �a-:.

,) - __ fIlIe. dW"1l e () reinado I
.' I asa" ,- -_.� 'r .eo a <'! mae, ,11 ...Ol�a til qa- ..:', ta; Ji}:apet; }).r1in�o Costa e a novata "Dil'mh Mezzosogno.;;

�e Henr-qll� \ IH o p:jrhlll�a'o 1
�- COlllplela h',j" it;"is "m! P"�' - :nae, �Xt",tc, outra i sa pr.CClSU 'pensar .:nos a:mi- :: CO�1 a��:)Opera(ão de Grande Ot�lo - J.org,e Goulard e ª

lIl�I�.s l1rt';.f'l"(,VCll ;J(I, súl)rW<;s I �nr; rl� ('),is:e!le;a" I) ,r .j"�·:..:e I
BeAle d_ rclar;?es .. com ?s' gos, 11f} n1und9, ,nu 6ocíeda- ª QUltanamha Screnadefs, em

_ ==
de 511;1 iUaJes[t·l1e que, aus S:l- ! Sdmctz, J[!nlO�". 1,Il!!UL_lq�) :,uembro:'l d� fall111w: P<11:;, !,de, segundo as, exigências :iiN.... ,. d d' - S
l':Hlo:"., � : ("'-Lc:�'_' .11 �;E,xe.: (: ",.'dcl:ll' e:l!, 11'1!': ,I:", -, sogros, lrlUaOS, cunhados e da pos�ção do raarido: Rica "::�"" ao e na a ISSO)

"'�

�
{fl,e t:S�:' !,:C'C'l"F'>[l. detPl'lI11nan Cumemo", IIO;l ',l.iI "le-1outros parentes, ,ou obre L d Ih .= . ,

' :E
do a abS! enç-ão de e-l'IJ(· 'I:::; .sú_ Jll':'r:de !1'1[êl "f'i;!, " �ra iL, :�:11-1 A clona de ca�a deve sen�- I t', t·· d

LO <.l_ :tnu. éI' e:.- ,-s Uma déliciosa caricàtura cinematográfica, lUostrando-dóis S
p'urloo:, (!, l�iio .

fi. �('x>�_f\ ira, 1'][, Str_'d:er, E'sP."::a do sr, ;,�·d . '. "", ,.1,. I � O nga a a o�gara�ar eJ:l- § _uve!1tureiros ,que desej.an: "faze::= cinema"! . .' - u� filr'ne S
lõ1J�:, ".:' !1!'W'.!1,,,:,, "11:"':-, h-! no Sir1ckcr, reswcme em Vila I pIe fazeI �pm qu� OS cna- I CIentemente o Intenor de = naclOnaI destl."lado ao 1Uars franco sucesso! ComeClla! Pla--:;:

zer P!:'I"":a l1lJ Pu"a C;',,'nen1e 'I' ltoupava.·
.

" :I0s .,.�espelÍem de mo4o I sua casa e a. agir sempre de .:: das! Bailados! Números musicais! Enredo! ... Tudo agra- 5
VII e a') rei e.lótico Carlos I, ,

-__

.

� 11gqfU;a t9d9S.0S compone�-) acôrdo com as regras do I'=: da cem por cento. A�omp. CompL Shúrt e jornal ameri- �
da ESnanha. "

. '! .,._

!
íe.s da :{l'lp.ülia devendr par

\ b t Ad! :;: cano. Preços de COStume. �
.

,� --l\Sl'IL\L DO mA t'r'-éi. i':'"
,

1 .u , -10m cm. pren er a rece- .mmmllllll.lIHnumIUJllnulUlmlmmmmUllImmmJ!IHIU!IUUllllb,
fi _ que a ill'rodurão (1" a"- por HAG,J,. SWAl\1I �

.•
e.�, o ,exemp?, "ua! ber coril graça, com natu-

raz na Europa de\'e-se, não "es 28 de' Julho . COI �eZla _cannhosa nao �e'v'; i ralidaie. coro cordialidade,
gregos ou aos romunos. mas O Sol' Pnllllete bons luer;:;" des�nenbr�se nUl:ca. pOlS ao é -a ciência ,encantadora da ..

aos. árabes; que, na antiguídci_ em. publicíd.,de, prop;tganduj, ,assnn conseguira �1Ur� den- mulher. '

de,' nem na PalesHn;. nem "no, ·cultura,,· Tevela\:ões, favm'el'eÍ1..:�I�l:ro do límite de U:118. sua- _. .
.

Egito ['e conhç�ia o t.t:ro�; queJ rio' rO!Uogões, aàjantáment:->i ve etiqueta, ninguém se lJ�- j'J.. co:r!iial!4!lde 1;la�Ge sem-
1'15 fO:l es .hl_,tl,rlC[lS',cglPCl:lS·.mt,' dando progressJ. u, tudo. ':�'I ttometa em Msn {J' I pre do cora ão m' _

culdn1cas nau se l'l:1e.·em p ele, I Lna, H. ta'·de. benchcJ!\ euil1e�d-' _

- - n Gs que i·
, ç .. ' - ,as'Aa gJ;:a •

D. (;n-,-';', 'o " !'�E.slllO c"m I] Y(" ! ,€,15 f' -dagpllS '1r[ll"ll{·oS. CHi- ,11l:l:1.J lhe competeI-p ,e se .;(In- ! <;'=!- c. a nntura�l�ade vem dOs'
lho 'e NC'HJ Tr::�:1111Ql!tu; C flue. I dad.o P?.la manhú. Reseh'<l

_

'lO
•.5erv�m entre �f)dos a orde11l II ha�lt?S, adqUlrIdos na vida, t

a cultura do :lITOZ 50 palletrou 111aCl'enCla,
'

f;} ,,(1 .hannohia,', TnlLa!ldo cotIdiana. ,Nas ·casas" maL!
no �gito, COl1,l os ár�lm�, os: os NASCIl?qS NESTA DA- com atenção os parentes d� I governadas, ·nas que a cle�:
qualS• '1',:'\,:,-,0;, d:.l. "os'a .ll(lt'� 1 TA :- POSSUlI'a_o capaClr:1.ad�s seu màrido a mUlher,conse-1 o'ância é inter.mitente ,.os�
te da AJ'nea, I) mtl'ntluzu'am; modIcas, eSPeCialmente optJ- .,

. .'
"f,

. d.' d ..
-

' ,<

••

na ESr:ailha :\leric110nal, ! C�]s.. gUlra aSSIm,. sem eS �rç(jl, las e 1 ecepçao se
� apl'e-;

___ ,_ _ _ que seuS parentes se]/:m:i, sentam com urna mascara.

por sua vez, tratados com de cortesia .que não 'CQnse-",
tOfla a consideração pelo gue ocultar . a fisionomia!mar,ido. verdadeira, a falta de costu-

me, esse ambiente ridículo j'Se, em sua casa moranl notado em todas as situa-,
parentes· pobres que ocU'.. ções forçadas.

IIpam um lugar jntermedlá'- Quando ,a mulher não se
du entre os donos e os cria.. ocupa dOI> d§!talhes de ':sU�,
{lo�i, deve clti·órocurar que. casa, i.l harmtmia da fanU-

'

esst;!s parentes n�o, se sin- lia não é peL'feita,.,por mui:'
tam em sitúaçáÇl inierior e to que queíra Âis;5imular, o

,(1),e os- çriados os respeitem mal-esía;l' �.logo lJ,oia,do<
e reconhecam sua autbrida- Mesmo se sacrificanc1B às
.de ,para que p,Gírculo ój necessidades vulgares da
'suas relacões faca o mesmo. existência, a mulher pre�i, .

Uma grande
J

parte das sa saber elevar a alma até
,relações sociais depende da as regiões serenas e ideais
.dona da casa, da esposa; 2 da poesia. Cultivar a pinty.
ela' auem atraí ás ·visítas, ra, a música, a·arte. lnte
quel'� cultiva � amizade das ressar-se pela ciência e pe
:esposas dos amigos de seu la filosofia, estudar, 'cuUi
marido e desenvolve os la- var flores, é um prazer que
ç0-ê afetuosos de compa-, as mulheres não devem á
nheirismo e mutua confian-,! bandonar nunca. A distin
ça. I' ção verdadeira está n"l -.1n

D7�ois de haver feito {) telectuálidade e o cérebt�n"
:P06s1s1veJ pa"ra assegurar o como o estômago, ne'?f!S'll-

=:::�������������::::.t::::::;;�b2e:m:.:...:e:s:.:t:ar:,:.d:o:s:i.::s.:::e.:::u�s_e�d::.:e:.J.�=a: ta alimentar-se para fnaCÍo-'
nar e viver. , I
Para ser agradàveI e a-}

mada é preciso náo descui- l
�ar a estética que prende o/} r
marido tanto como a ban- I
dade: "Sejam virtunsa�:usé I
querem ser amadas", dizem \

qs moralistas, às mulhen:s; �

e: a experiência junta bai-
xinho ao seu ouvido: "Se·,

: jàm tabêm inteligentes
. belas",

/

TINTAS YPIRANGA
para 1;0C'105 os fins; desere a casa

mais lt�ode:st:; ;té <o ar'rogante
arranha-céu.

Aniversariantes

TtRRA · -ARRASADA
libelo conira ,um - govêrno'J

5 v6ivubs

Contrô!o (;ni7Qmóiit;<;;i de.
....olllm�

OSVALDO CHATEAUBRIt.J''iD

NU:lI d"3a.1nf)lllbraaa� púgÍna!'l dr:' 'l'ERRA ÁRHASADA;
faz o jorno.ll:lta. O,,�aldo Chatea\lbriand uma. am.i.lise minuciosa
e cru;! dos atos d.elituosos prntic:ltlo:l pelos hDm{)ns do último
governo de São Paulo. .

l!::' um depciménto c�ajol!o {l sln��r�· �ontra os poIítlcO�
que tentaram tr�n;;formar l:lquêle "Estado e o Brasil num'
terra de ningu-m, ou, como diz· vl)ement�mente
numa terra arra<ada.

Preço: Cr$ 25,00

mento. nos

16 rots.

E' um'a' acusação fo�mul:lda atravé3 da. voz du ITlnis

:dente verdade.

l!J71� tôdns as llv1"anas ou; pelo rs. mb"'&G pastaI,
Rua dO Linamento, 203 - RIO DE JANEIRO

EdiçiéS O CRUZEIRO

Com éstc aliarelho notável � ü l\fodêlo ]3·5A5 .;,. uma das ruaIs

da ReA Victor, \'ocê JJ,_)deI"Ú siutunizar. de sua fazenda
,

'

. Total dú não eXigível ... .•. •.• •.. .. _ ... •.. Cr$: 44.417,252,1(1
AGENCIAS E ESCRlTO'RIOS �ü\ S PRINCIPAISP�AÇAS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA, NO RIO DE J�mO E CURlTmA �

Taxas de De pósitos " . .'.

Depósitos a vista (sem limite) 2% .

DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEr'O'SITOS LIMI'rADOS

- .

Pra-zo mímmo de 12 mêses 6%
·Limite de Cr$ 50. 000,00 �,1/2% DEPO'S1TOS DE AVISO PP�'VIO ..

'Limite de Cr$ 100.000,00 49:;)_ Avisa de 30 dias
'

4%
�DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4,1/2%
LimitA de Cr$ 10.000,00 - 5%, AViSO de 90 ·dia�l" 'G%

Aviso de 120 dias ,5,1/2%
�_,-' CÁPITALIZACAO

'

S:fll\.'JESTRAL--
ABRA mIA CONTA NO-dN co» � PAGID11 COMC$QtJE

- , . -..

�.:::...��.���-�.........--�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

lCO

,ElfIl'REZ.ti F� G. BUSGU JR..)
DIA 26 DE JULHO - 5a, feira às 20,30 - DIA 26 DE JULHO
'-' UNICO CONCERTO DA CELEBRE CANTORA ,_,

Ernif Sac:!

1'1 f_.)j").;"'HlS l)�...ra tO.:i..l3 as ag-uaS e mares

!1.10 dtl.l. €111 ia.J:::r em nossos lares!

Encontra-se na crdado de Elumenau o sr. Manfred Schmidt. re
presentante da í'irma "Klepper-\Verkc" na Bnvárin-AlemanhaJ da fá
brrca de mundiahnente famosos artigos "-Kleppcl"': barco-dobradIço
IUeppe:r hAerius", para duas pessoas, erichído de ar, que rião submer
ge. E' o barco ide�! p�r� passeio, para caça e pesca; dobrado repre-

ser transportadas facilmente.
05 fanlOsos patetots Klepper, mpermeaveís tropicais. para homens e

mutheros, COm a especíal Klepper-Vel!hlaçãO; dobrado não é mais do

c;ue um pequeno pacote na sua pasta. Estes obictos são artigos de mais

alta qualúl;tde, produtos alemães de valor, conrcccíonados de melhor
matéria prima. per especíalístas de prímcrra c]asFc. C01J] nbsoluta garan
lia liam murtos uno', pois n:lo COla111, 1\('111 no S1101' OH calor tropical. En-

OOlHinnde.lu'" d"1 1J1hllHt gue�·;-l\. os p�ll("l')b, Klcppcr' Jorum oucontrados
comptcuuncnrn intatos, �elH {Pl.HSQlICr '" t' .i!gID� de c ... trago, SClll ter pertn
.Io em ahholtdO Q vnlor de :,lr! llh1!d=Hlr

l\t12.:.s rlet�lhe1 V. g elll'Ontr tt Ú 11'1111 foHínto ii ser dl_.t:dl"l.l�(.lo a todos
os interessados duralltc a {"��nf\�,H·=-t{J tio brrr"'{1 e dos pateto ts iie ;!3 tl.:! Ju
lho até 11 de r!.&êsto do curzcntc, 'lU ('ll�lI::- NattLi .co Al11;ricJ cm Blunl(.�",
unu, ondo .accitan�-�p.: j.JcrliUo�.

I
Pedido}'" 'Dor cc.crit·) l'llrit:tO c- r �: I' .ldl)� iH) t r !\l�)ll!lrlld Suhurid t, cal,

.xn po.st�l,:J '": 2_- BLtJ\lE .. �AU

e um

Nós es! !iW\) "

exp::ctativa do L';) ]1:"1"0,
para então vermos de per te
o conjunto de Testo Salto.

Pavsandú'
('�!l1Jl ';

- _- -' - -- - -- _.- ""

"IHtilnlllfllllllllllllllltUH!IIIIII!llllt!;I;il1!:luttllfilntllllllIlHlllnltlfUI

C"r1us
Campo (;,-, IOr. Carlos Henrique Mayr

:: CLINICA GERAL

ª DOENÇAS DE SENHORA� - PARTOS - RAIO X
-

-INDAIAL-
-

iimmrnuunmmmlmml1mUIUmmUllIlHUlHlllllllllllltllJHlfllmll1U
-- - - - - - - - - - - - - - -- -

- --- - --

mais _.;lL"'1da
_llh:mdo,

gurus indiÇidn::l1s �ie dest·· que Jav ZJl'u\'ellllente,
A Federsção.: Atl-é:ic:1 CatMi- I mos,
nense tem olhado com carinho' I Esttveram

Com seu 'onze' completo
o Parrneiras E.C. no

esters'
Torneió Inicio

_As ati\'�(h!d.es do Puhueu-as

Ill�UU ,reais qun l�rla.(�2S na Jli:':;;
S,'o en-ustasticas, pcis U {',1.11- çao ('L' médio dtreito. A equipe
I-e:io do crntcnúr.o o lhu COllJ titular da .\ ll.ll.eda Duque de
ca1in!lü o c!.'rt me de

õ

l , {ldh::- Caxias ap"l'l'l"cI':í runiple li no
do por [od'.lS cs meio» 'enV'l'.\ Torneio In ic.o. enquau!o o

recuperar o titulo, em poder onze de aspirantes contará com
do 0Emri{'o em 4!J e d» Lfll'l"; os element cs juvenis do uno
RelJ,mx cm :)0 Pn-.S:ujo. Km (IS garotos cstáo

H.S:,C:.l, eten;lllto que Tá .,_ sendo ", )lidados" por Arue.ni,
Luc II no Madurelra do H10 C 1'0 Curvalho e tl torcida "For
no interior de São Pcuo, ('>tá ruupílhu" que levou seus joga
tre:n'_ndo entre os esruer-ald], (,,)!'es il yj'ólil: fina" n') UISpU
nos, d�vcndo-S'e dizer que 1110:,- ta do corrente ano,

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

�I MAQUINAS DE ESCREVER DEI��. I SOMAR E DE CALCULAR t
,

RADIO DfFD��ORA rfAJAt. z Y 'R.-9, está ao dis

por com suas n horas diárias de Irradiação.
eln

PARA CONSÊRTOS E REFOR1\'lAS, PEÇAM
A VISITA DE NOSSO TECNICO

�,-------------------

Nu mesIllo
Hélio Milton Pereh'u no J'ala
do do Governo', onde foi edb_
car o sr. Irineu Bornhause '1 a
par 90S 2:coníecimenl"!;, cien

i lificando_o
,d.a realização

mais técnicas de Santà Ca
tarina. Con1 esmero eles' es
tão traíanclo da prganizagão
da temporacÍa, sendo Q'.1atro
os concurrentes ao título,
.eomo já tivemos oportuni
dade de adia.lltar; MaTeilio
dias; Alniil'aflte Ba1TOSO,
Estiva e Tiradentes de Ti

jucas. Os fans cspol'tivos da
cidade pratana terão um

certame, própl'io. tendo de-

caso

O Tornéío Início da LID
,está marcado para o dia 26
de agosto, tendo por local a
i;raç� de eSpOl'tcs dos lnD.l'

cilistas ..

�llImlJJllf

MACHADO & .eIA.S/A
Comércio e Doências

Filial Blumenata Rua 15 de Novembro, 1326
--- Telefone Manual n. 18 ---

São Paulo. 27 (l\IIerid.) -

A chegada dos campeões l11Ul1-

interclubes a São Paulo
foi assinalada por verdadeira
apoteose. São Paulo inteiro
esteve nas ruas para receber
os detalhes da "Taça !tio".
Foi uma consagração defi

nitiva para o futebol brasilei
ro a apoteotica manífestação
da chegada dos palm.eirenses
em nossa capital, através de
uma 11lU!tidão incalculável de
afeiçmldos, que ovacionou os

craques alvi-verdes durante a

passagein pelas principais q1as
de São Paulo.

Apoteótic<à recepção tiveróm
os campeões doTorneio Mundial
Verdadeiro carnaval Da capital paulista

na estação "RnlY,�Yelt" I Um milhão de
A' chegada doi' p,1l1�'el!'e!1- \ torcedores

;CS 113 es:ação ROc.-;·;\"Lit, !nr,i.; I
Calculamos que mais de

::!e 150 mil pessoas c:1 'l�uar- um milhiío de esportIstas fez
davam o que CllI1SU:l'l um parte (L, grandiosa manifesta
desses 'espetúculo.� 1" ue t"edhá,

I ção
tributada aos vencedore.,

veis. do Torneio Internacional dos
Todas <"!s vias (h� élC ess:) q de Cmnpeões_ Todas as ruas {!l).

dão à antiga estação do Nor- I cOl;Cra,-all1-se apiI?:hadii.�. rlifI
te estavam tomadas por U,l:a "clc1110s que desfll",y<'il)
multidão que vibrava de c'ltu- cultando mesmo a maxein dos
siasmo, A gare. apesar ci.e to- OS PUESENTES
das as medidas de prc(',m;.!ão Todos os l'lu,).·s da l'rlll1(;j-
tpm"das peJa cQmissão i1rga- ra Divisão ('.:',1 iVE:l'arn presOl·
nizadora encQnÚ..;iva-se literal. tes d mal1if<!:1[,1C'ão pl'c,;tadm:
lllP,nte o;cupada, O desemb,:u:- <IO clube ctó'):s nerv-!Lül.OO·,. I�l�
que dos jogadores e dos dl1'l- meros grem:',� extl'a-OhClél;3
gen'tes P111mcirenses foi feito lambem se i;l(;'"'�:r,1 repi'esen
.;ob os mais delIrantes aplau- tal' com suas ,JaneleIras e

"ós. n.�PQis de ql.l.8si uma ho- suas flâmulas. Tamb21l1 as au

ra foi iriiciado ° desfile e os torldades militares ,:; civi::; €s

c-i�l'OS p<\SSaJi'anl a percoue.r tiveram presentes, ao dr��ell1.
as rpas cio itineràl'io ir1cac'lo barque. anotando ainda a 1'13-

::uhe duas alas formidaveis I portagem a pl'('senea ,-lus ;,11'0-
I{" l)OVo,-<l'lC=Vi,.·",':a inGa.,sa-j ceres ela C,D.D, e C!c.{ Federa-
'lclmente os calnpe0c,; do

I çõcs l\ictropolituna iõ PnLlli�ta
;,lundo, ue 1'1.l1cbo1.

Servicos Aéreos
do Sul Ltda.

com escala em Mafra) Curitiba:c 1 tararê. - Domingos
---'_' SeglL1úlas e Quarta.Jeiras

Stuebe.r dê RIÔ' DE JANEIRO E SÃO PAUtO, para
fTAJAí e flORIANOPOUS, Cô,rio acontece" no Hjrl de

Jcmeiro. quando a::- DllrH;:Es�a
'0cs fora1ü as !nais c::.,lnrO".lS,
os paulistas confirmarEJJl a

sua satisfação, e o seu rcgoz.i
�o pela grande vitoria, (.Ol1lpa
recendo em grm,d!'!, 1T\!ls;;a. pa
ra saudar o glorioso clube
bandeirante pelo se') 1110gntfi
co feito, cuja. manifpstaç;;"ío foi
até hoje, a maior já propor
cionada. em S, Paulo, a UlTl

clube esporth'o. I
�lais de 150 [ --�������--------------�------------ �

Praia de Camboriú
Veáde-sl lotes! 110 melhor

pOdto da praia em frente a ilha

, Informações HANS TOENJES
F.ua Paulo Zimmermann, 120 - Tel. 1287.
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Duas orquestras impulsionarão as danças·
Vários oficíais daMarinha suécaconvidados
PQ�a.essQnoitQdQ dançante- Na S.D.M. U(arlos Gomes'!

�OSSA reportagem conSe_ h,?j7' comernor-arívo ::<0 Cen �- no porto de ltajaí, um navio

I
cíal à dama que se apresentar

guru apurar
. .Junt? ao s.1". W:xl: narro do }'r�me,ro Baile pttu!r- pertencente à ·e3'qlUld:ll sueca, CO,1} o h:aje mais rico dai Í!poc�,

fiI<?rc da Síquetra, aliCiaI da zadr, em Hlunienau, o hover_ os d refores dos dOIS clubes hem asSIm como ao c.isal.unaís
lmlt!ante unidade dp 23;01 �.I., nador do Estado, sr. Irineu plltrocinadorl's do reIl'l'ido bai, orígínal. Será tcrmada uma
e Diretor cI,e l!lclaçoes d<,> li.h· Bornhausen, juntamente com Je, num gesto basbnte eJOgiá. comissão julg'udorll, tiara <}lil'
Duque de CUX't�S, estará p!"c_ sua comitiva. ASsim, mais uma vel, convidarem os oficiais c1a- o caso seja �J.�gado COHI IJa.\
sente ao grandioso baile de vês o Chefe do Execurívo cata- qnela unidade naval, convr'« tanto Imparcín �dade. ASliin1,
TINTAS YPIRANGA

-- rinense, estará em nosso meio,' que foi prontamente aceito pc. \(;oneltu na 2.a pág. letra R)

o barato sai caro; pinte com. purtieillando de tão ímportau- los mesmos, e cuia presença
YPIKANGA e garanta seu '! te aeontecin;ento. \ virá dar maior hr;lllO ao "Bai,
dinheiro Es�al1do atua uncnte ancorado [Je do Centonút-io",'. Tumbern oS

_ _ _ - -_ . ._. I oficiats periencentes no 13 H,

ORGANIZAÇÃO DE AJUDA SUlCA A'EÜROPÃ-- <;., (�P ,!oin:-ile, e H B.(:. �le
J r< orinnó poljs, na 5U;) Ülll1Cr'a,' �_

�olicita ao Brasil seja lacilita�a �;:�:;;:,i,��j::�;;:�,��i;:E :��'ffI���,nf.�?:.:
a' enlrada �e cem 1011' reeugl·a�os I ��i��I��!.(�::��Cl{:):::�:), h��Íl;:::;: !::::. !:t:��:��:�te,n: ::!!�=

J 1) Prefeito l\hlnlClpat, JU1Z ce
no mínerre conseaurra um em-

.

I DlrieIo, e demais aumrddarlcs préstimo de quatrocentos mi-
o lhõ-es de cruzeiros na l''''ranr.:t.

I
de nosso munícípto, tambem

- , Com esses emprestímos, 0- �I)-

ATENDENDO AOS INTERESSES DE NOSSO PArS assistjrfio ao Inédito acome, i vê rno montanhês espera, de-CImento. I senvolver amplamente :t eco-

RIO, 27 (Mer id.I - Está sendo estudada, com o Sabemos que durunu; o baile nõmía de l\Iihas.i baverá um premio iodo espc
governo brasileiro a emigra�ão para o Brasil de '" ..

100.000 refugiados europeus, anuncia-se oficialmente.
BERNA, 27 (UPl _,,_ A Organização de Ajuda Suí

ça à Europa pediu ao presidente Getulio Vargas que
facilite a imigração para o Brasil de 20.000 familias
de refugiados, compreendendo cerca de 100.000 pes
soas. Quinhentas farnilias já receberam autorização
definitiva de estabelecimento, e as despesas de emigra
ção e estabelecimento das mesmas foram cobertas gra-
ças à Organização de Ajuda Suíça à Europa. ° finan
ciamento foi feito de maneira a atender os interesses
comerciais do Brasil e da Suíça. A industrla suíça ex

portará para o Brasil mercadorias no valor de 31 mi-
.lhões de francos suíços e, por meio desses fundos, serão
concedidos aos colonos empréstimos favorecendo seu

estabelecimento, a compra de maquinas etc. A Organi
zação de Ajuda Suiça à Europa participará diretamen-
te desse financiamento.

.

SUIt·1 aírazo cons-ueru vel
n a sua elltr.ega, u<. .n·,'ef !1l1�
do tal fato sêri(J� Pi'('juÍ
zos ao curso dilS óT,J,,,n,"
sões mercantis, E ,si. de
núncia foi feita na ú. !:ma
reunião ciO conselh» dirc-
tor da Associação COWCI.'_
clal, pelo Sr. R}"i3I'dJ lVIí
randa Btbeíro, atendendo
llS reclamações de m'rme...
1'05 associados. De::;�:lr,Ot1 o

orador qUe a Con::lr;:n;ção
garante a i�viúülJil!dade
da correspondência ,epis�
tOlar e que não Se !t,�I;f).
cu t:.} censura, ",';:é,ll;1íla
Por Iuncicnários do. �IiJli.-;_
tério da Fazenda, nas <'_.
l"êncins têlégrãficéts. I; sr.

Ricardo l\firunci_;., cm

RIO, 27 (Meríd.) � A despeito do silencio que vi

nha envolvendo o caso, tornou-se pública a luta surda

que vem se desenrolando nos bastidores da Câmara

Federal, em torno da restauração da autonomia de va
rias municípios, principalmente os de São Paulo. Sal
vador e Porto Alegre, a que se ligam os srs, Antonio'

Balbino, do PSD da Bahia, Hugo Borghi, de São Pau

lo, e Brochado da Rocha, leader do PTB na Camara e

representante do Rio Grande .40 Sul.Artigo,s de

de

INVERNO como

VERÃOtambem -

Casacos, Malhas, Vestidos, Blusas, Saias, lingerie, Roupas para �
Crianças, Roupas de (ama, Toalhas p. mêse. Toalhas felpudas, (a- �_�__-

pas de chuva, etc.
=

-

do §

-

-

oporhmidade
I
•ano para comprar barato

=

CASA PEITER - filial- 15 deRua

PA R A f E R 1 DA S,
ECZEM.AS,
INFLAMAÇÓES,
COC�lRAS,
F R 1 'E 1 R AS,
ESPINHAS1 ETC.

MOORE 'McCORMACK (NAVEGAÇÃO) s. A.]
I

Passageiros e cargas, para

BALTIMORE rt:w YORK - PHllADElPHIA
e Portos do Mar das Caraibos;

GUANTA - PUERTO LA CRUZ - CUMANA
MARACAIBO - PORlAMAR - CARUPANO

Reserva de praça, passagens e demais informaçõés com os agentes:
elA. COMÉRCIO E INDÚSTRIA MALBURG

Telegramas. "Mooremack" • ITAJAf
TINTA YFIRANGA.
secam rápido e brilham muito
gastam menos e duram mais
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