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Grave d sitvõção elos FIagelaelos I
;pe/ologonoestadoeleS.CdtatÍna

(à esquerda), recebendo
óleo combustível de um na-

RIO, 17 (UP) - A propõ"i'o écs Cilusclho rle AilJ]1inistraçlú Bar.ca
.vio-tanque da marmha nos telegramaa chegados Je \\ ,51,', [,tcn i Internacional c do sr, Eugénio Glldil!
Estados Unidos no l\lar do dando notiçia ua cldçii." ,,,,ani!l_ do i par n idêntico postn no ?unclo ]fo-

'n Japão. (FQto USIS). sr, Horacio Lafer para ?reõlJ",'e de t netárla Internacional Tf"nj':n, 'o; ves

:_.,-'--''---'-_-'- ----'--------------------,------'-- I pcrtincs tecem algumas cn'lsidef?ções
I
Dizern tais cOln(!l'.�Ul"".'J 'I',. l_' Brai

e-tl fOl. assjl'1' dll1,1:t �I
... tt h- -ne ra

r:.:.-;_1{ :Itl'�vf!s tios ilU:-.;��;'_; ccour.. rnis ....

1[15, sendo dt: nnrar ;'linda ou : é esta

a priii1�:ha vês que (.'6-S"::' í',i�t�1'(::� tJ

conferíâa a l:iltluu 1;Ht::�L�L�'�O:;, P 'i:i

tais organis'nc8 ·�-r:�m. :':i:ê :,qt:i� tra

diclt;n3.l.;n (t. <

tfil'.iij;{1,f'� jlür :i10rlif"Jnie ..
'

ríca nos c ínglêses.
O vespert ino 'TI'til"!:l:t H.{lr,�" aC"€�

centa (Jue ti ':!nre�t!dura do T.H]1��trQ

da FílZtnda �o B:usU !lO vI: o �r:!lt!:
-rlc povr.rnadür rle Ba]l!o J!.t :[l.ltlcl-·

na], possui llin s:ignifIcadr. touü es_

p�cjal :ites:t� TI'-D-I11ento .'ia :1:Js:.:a .... iljj'
poIftica. A indJc,'s;;u pntm dOE Es·

I tados Un�dt1s. E II et;;to t.rs<lt1z 5"int

í jlleSmcnte a '3cníbnoerl a rCf!::j(;HtL fj

I
vcspertlpo HUltiTnfl Hora l, .... initUJ�j.

h::i �!\1J!TC: dia.s. uJ'j)8. C3.1nP?n�, 1 ,,.�S!r.:n·

rlo a. 1CV!S;\Ú hnet1:bta tIa 1 ":1 ba!J.c.á.. •----------......:---------------------
ria. BH} n:!luI'fagcns suces�-,;i-,as :lflãf;]�

Inaugurada A i jornal condenou a discdjl"llU,:ü 0:' .'

t"rll,n p<1I:l (lS 1}l'53{lS b2TIC1:, c �r. 1".

lrefin Z.i�S (k_9I.1sItrs e exc:,,"',,:h1. E:J.p

M Q te r n 1- dQ d 'e' r"lhb<ie <la 1l"53� [o",'S:'",,-, (':l"::Ú"

para cnn) os b,�llC(,:; cstr.-l"j �:;ir'i�

, 1
'

C'Jmo U'J nf;lri;!'{)li

ElsbethKoehler f; ';���M, "l'l condit;óes [1( ;,-f·"i"r'�!l.

E hcj.c-, nUrrli cnquC-ie entr-= �� �p

ttZHlt:rc5 :ôbrc aquela sua t::s� cn1};eu

o aludido vCGpcrtirHl t'st:'s t�"cta!]
ções:

O sen.\d-f.'t Berr::lrd!'3 FH! r', c'�

Partido Repuhlicano:
fiA rcciIJTOc:lila.de n'J tra{[l �a�nt{l l'lft.

tt� cs ballGQ5 intCfJl,;:tc:ionais '. o que

�e iJn.pÕe1'.
O E;C1\�!}or AllOEIHÜJ !)a!7!-í, lb l'SD �

".BP tW'a_ 1rgJsla��HJ orEo!.J. t· dir;_

perda de tempo com as

paradas cnl portos de rea

bastecimcnto. Nesta foto
grafia vê-se um cruzador
(à -direita) e um dcstroier

]J{;i';flti3r de qtll"�ln era (} rcpre-sent�D
te UO!i "DlâIiQS .Assodaúos'· do Rio

\t\H! (lt.1vetia. ser crcücncíaüo para a

COmPllnhn_lo á Fazcnda da Flcresra

cm Juiz de FOIa, onde <ele se pro'

,.arava a fim de passar umas E�!:,�,

o rcporter Sega('as Vianna, nós O

havianlo5 <"dpt;��lt) nas.. gccr.,).s de Ge

tutto V.iI (;:1':;. ('111 1932". Tendo E.Íi10 t'\1.

um cr!.ninosu frustro, ii, sim, perfei.
tnmenre frustro, na intentona !l"'cli�·
ta, fui preso na Mat:a Mineira. e re

calnbh.do para O Rio donde l�e_ nu ...

sentara S�nl salvo-condllt·_ Recolheu.

me a pnltcfa c1n duas qt'a_liGadcs de

pri:sões. A primeira foi uJn cubículo,

pr ísün [i)ln1Jul na Casa de Detençã!;.

Entenda flue :preso não deve reGla_

l1lar. Prisões, toüas são igua.:,s. llã:!

hã preferir nCUl escolher. Ba:;tn não

ter liberdade, para hayerm�S pertll
do tudo. O resi» n:1(J f11t?-!.:.::-;;.., ];1 ..

ciusíve o Iugar em que nns !l(1nh�:1",!
cs nOSSC$ captores. que SU1::-::r·-•• '

nosso direito de ir e vir e a nassr; ,J. -

culdade de opinar livremente.
P'"sto nU!TJ cubicul0. d enni.s '!'"'lo

varam para a sala dR ]\{cica, O?

l11cs!na Casa de Detellç:i -, Aj r r nher-!

o jOV(:ln Segaüas Vianna. Ele e tr�" 'I

f) nUlner.·so elenco de- sn�"'r"'- A .�

frustrados de Minas. Eram quase L

dos romanlicosJ c0t!:l um,:t alr,'}!:. b- ,

ca de incrnfidentes. De um ;[1,v.:io g?

ral
, traziam virgens os canos das es

copetas. Descobrfra a pol ícia hi�·� '1�:
do presidente Olegari� Maci21 os pla.,

nOS revoluc:"lJllu.rios dos mineiros, �1,:"

bolsa de um jovem inconfidente, que

viajava cOm eles, nUm tre!'1 da LeI)

pOldina" Faciol lhe foi abatar O: mnví

menta. üo qual se recusariam a par.,

ticipar, cnl tCln!t{l, fJ :;cl1ei.'al Santa
Cruz e o coronel F:r:no .Fn:ir�. F'ii

(Conclui na 2a. Pág. letra H) !
(Conclue na :!,a pág ina, letra C)

«: - ]i' - t: - 1l - 1!C - 'IC - 'I{ - 'fi - :g ,_" - Y: -- '�'

__ Eleito osr .. Horacio taíer .._�---�

Presidente do onselho
da; Administração dOI
B a n c�o Internacignal\

FAZENDA RIO CORREI-I1E, PQr-

te Ferreira, São Paulc, S - HQucr
um Tct1a_tor nesse

.... que já 1he tellÍl:1
dano tiros, n:llguma üas duas uttí

runs revoluções, cl11 que esteve � se.,

nhor envolvido?"" Assim falav3mOS
caIU o presidente VRrglls) em J�V3", ao

o BLOQUEIO NAVAL NA
COREIA - Grande parte
da eficiência da Fôrça de.
Escolta e Bloqueio das Na
ções Unidas.' atualmente
em o,peraçõos ao largo da
costa da Coréia! é devida

{Conc�uj na 2a.

---- --- ---------

que sua llossivcl

da Casa, e que terá celeridade
que as circunst�n<:ias rr.r.lamam,
AssRita-'ne. clüYctanto, a dúvi

da, ';r, Presi<lente. dI! ql',� e�ses
catar!!1ense re�urso�, dppoi":..:. de lO?'l:;{l tra!n!R'
o_por�u!lióa- tação, dentro e 'fora do Congres ...

50, só irão festemU!lhar. 'Já nem

digo a fumegar dos 2s�,)mbros.
"d·!�1i.::·,: de Crer:ciumaJ l.Trussanga, Araranguà, Orleães e Turvo. mas unla re1110ta teminicêneJ.=I da

Na me,ma ojY,)rtunidade, 'o ilustre deputado 511 Flores da Cunha, tragédia.
,

assinalou, em 'traços vivOS, aspectos dramáticos desse incendio avas-! Cabe, nc,;b oportunidaçl;" lem'_
sa!aãor na Tegjãc do norte do Rio Grande do Sul.' i brar as enchentes qUt" 11a ,�",rcil de

O deputado Fernando Vcnar i 3 anos devaRtaram proximidade
t.caba -de torrlar ... sr. Presidentc, a

.

da zonH, ora é1çoitada PC_!3 inCf�n-
,

'
"

f
.

d'
.

'd j"ichtív'. d'� justificar ,.1' req'Je- ,dia, o, municípios de Tubarão e
co te,egrnn1a' que lnc Ol' lrlgl O '.

O\. � ...

_'.
,",

•

Url!s'!"aru:��a� ..

bern como aos demais represen- rlmento de urgencla para um pro- l'
,

._
, I, '�j d' t' �':'6 Naquela Oc.aSHlO, o Congt"essotantes catarinenses, as�nado 11€1- \ J- o f sua au Orla que ,,151'1"- 1 '. _" ,

r '. d'
' , "

d O sôbre aberfura dc crédito d� CrS NaCIOnal, atendendo ao:> rcclamoslo pre>eho o. mttnlclpl<! � r-
f

'

-� ,:' nãó só de meu E,tado com", de)"""5_ meu amigo Luiz Ma5on, e lO,()GO,OI)(},nO para socorrer a� \1-, '�-"'�
,

" thpas dos incendios no Rh> Gl'an- I extensa reglao de Mlnas (ieral."
no qual se eVldencIa a sua mar- ,

, tambem invadida pelas aguas .,,0-eh" devastadora pelas localida- de e em Santa Catarm...... j .

" '

,.,-
•

'1 • d'
�

. ,t&U� -eJTI regIme de urgcne::l. cre-
ces ae RIO T 11el, ArrOlO dos Por-

Trata-se de uma providencl'l gLle ,clitos especiaiS' cujo pa�."mcntoC05, Gl'ã Pará, Brusque do Sul,
Vaca Moura· e Rio Hipólito, CIl_
hece�ras do Oratório, Rio do Bas ...

11'0, Rocinha,' Novo Horizonte e

D3rro Branco.
l'Jiío só matas, lavouras de lnan...

dioca, de 'batata doce e cará e

celeiros. onde se

:vrodutos agricolas. destinados
(:l�nSU!no rIa

-

ZOl'la� CO;110 'dezenas
lle res:dêncjas. foram igualmente

'Na c.plnw.o do ::;!;l1auot tn.b�11ltista
A lCI,castro Gtthnarilcs:
"�evenl cs tancos estrangeiro3 C·

?erar npcn�.s cOUl o dinh'�'!;O que

trouxerem de fõr:!".
(CoP-�'!!Ü n:! 2.a Tlág�naJ letra. 1)

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

Críticas Ia lxércill Europeu
Pr�coniza o general- de Gaulle

'um. acordo direto franco-alemão
Bases lirmes para a defesa da Ocidente

Teerã, 17 (UP) - Fon'-: iraniap,o dava. :'ao- 'ctrtõn:
i tes bem informadas' dizem dres. prazo máximo de
'que os Estados Unidos so:' quinz�, dias para so.lucionar
licitarão ao Irã que retire a pendência petrolífera en

seu ultimato à lrigláterra. tre os dois países. F�Íldo o

Nesse ultimato, governo prazo, os trezentos téchi-
"

cós britânicos em Abadan
serão expulsos do Irã. Se

gundo se informa! o sr. A
verell Harriman, tería se

recusado a entregar o ul
timato iraniano a Londres.

ENFRENTAM OS ALIADOS
IA BAIONETA CALADA OS

,

SOLDADOS COMUNISTASo apeio

�=sol�td3S pelo .fogo.

Q. G, do Oitavo Exêrç!,Lo, vada ao l:orte de_ Imje, .0'!ldc
Norte-Americano na Cm'ela, I os eommllstas 5lW prf'-hca-
17 (UP) - Recrudesceu a i mente dizimados.;_, ,

luta em toda a frente de ba� I REG�ESSOU .t'.IDGWAY
talMia norte-coreana entre o, Toqmo, 17 (NP) - Ur
sul de pyong Gang e a cos- 1 gente - Regressou :.�o s;'!u
ta oriental. As forças llorte- i Qunrtel General, em J._O�lm�,
americanas cstão enfl'!�lltamlo : após uma mesperada VlSli�. a
com baioneta calada, ondas e frente de batalha ctél CorelCl,

-

comunis- o general Rídgway, supremo

PARIS, 17 (UP) - O gC!lcral Charles' De Gaulle criti� . lo", Disse ainda De Gaulle
cou o projeto de criar o exercito europeu e declarou que 50-\ que, !;tem a FraTiça, nem ou
mente um acordo direto entre a França e a Alemanha 'poderia tro país qualquer podem de
prnporcionar bases finnes para a defesa da Europa Oeidel\- l;;gar a qualquer ontro a res
taI. De Gaulle, em discurso pronunciado ante a Associação ponsabilidade suprema da de
de Imprensa Anglo-Norte-AmerícanR, disse o seguinte: "Sei fesa do pais. Insistiu De ;Gaul
que se está falando de um plano para criar um exercito clta- le em que se deve permitir à
mado "europeu", que resolveria o problema da segurançl!. do Alemanha Ocidental partici
nosso continente, bem como sua unidade, mediante combina- ,par na defesa da Etu-opa. po
ções qllimicas, algebricas e cabalisticas. Porem. como se po- i'ém disse que p.ara isso é ne
de con�b;er seriamente um exercito europeu, 'quando a Euro- cessario que se chegue a um
pa não existe?".

'

acordo na defesà da Europà.
,De Gaulle declarou catcgo- ça que se organize na Euro- A este respeito. De Gaulle

ncamentE:' que qualquer for- pa Ocidental, para fazer fren- manifestou qué é ce11to ,qUe,
_----:.;.,..."---"-....,..---'-_.,:-------....,...-...,...,._:--�--- te aos exercitos soviéticos, independentemente da grandedeve ser silfícientemente for-" e . rapida contribuição das

te para atacar ,a esses exer- forças norte-am,ericanas � bri
citos e não se limitar a ser tanicas, bem como 'dos Esta
uma força defensiva. Disse dos europeus unidos no P;ic
que "os planos traçados pa- to do Atlantico Norte, a Ale-

. 1"a a nossa aliança devem dis- manha Ocidental poderia eDa rua São .Palllo, para a fila Camb.ol'iu, Esquina pr�)}?l!- ,

d
...amenio da rua VictOl' Konder, localIzada. em seu EUlf!ClO por de uma concentração deveria realizar uma gr,ll'l e

'i.róprio a ElVíPREZA K.ARMO,I.,TDA._ Fone, 1435 _ Cai� imediata, neste lado do 0- contribuição â' segurança do
...

-

K A R M O ceano, de :forças eapa:l:es não ocidente, desse ocident� 'do'
1 �a Postal, 402 - End. Telegraflco: - •

somente de resistir ao agres- qual, apesar de tudo. :faz par-,:I........;._;:.__..:,..:,;.;_....;.,:--��.....;._�__-..;-::--..,;;...�----..... soi; como tambem de atacá- te integral.
'

- O ge-

mais

I.ucas Gal'cez lança o candidato.
<Cllal'ge de AUGUSTO RODRIGUES)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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aUMENTE o .VOLUME =

êDE SEUS NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR-=:
=CUNVIZI::-H-IAS, FAZENDO UMA PUBLICIDADE EPI··::
=('lENTE ATRAVÉS A ONDA DA
= R \lHO ARAGUAIA DE S,R'llSQ'CE L'Hi,''.,

_

- Z Y T-20 1.580 K1cs. _

=Informações e an:uncios nesta cidade: RADIO CLUBE, Rua::
�

.

15 de Ncverribro, 415 ê
�!llI!m!IH'HIlIUIiIlWm!míIWH!l,jlll",i;.IIJjIHlhH!ti'!I;,mWII«!II.:::

1 .ouuer 1ft\; :1i "!,p

I acuse-o na forma da lei.

! BhImel).(\U, 14 de Scten'b.·o de JDiJl
--- -- --� ---_- --� � ......_----

Iteu
-

O
i FüRD ..A (�.Ll��i_;��lIO?�4E_f�
I 'I'ratar com O F 1 C ! .N 11 11 Ii, T I C L'rDA.
! nLUIH.ENAU, Rua Sete de Setembro, 4.72, Fone 1395
i

Vende-se por motivo de
mudança UlU completo bar
e restaurante com sorvete- _

ria nova, duas mesas de
snooke, sitnado na praça de
Indaial.

e
r

Consultas no Hospital Santa Oatarína
Das 9 às'lI e das 15'1/2 às 17 hs.

- BLUMENAU - HOSPITAL SANTA CATARINA

Lenha picada, entrega à domicilio.
Informações com o sr. João Wilerding pelo Fone 1371 ,

ESDecialista .em oota Cirurgia e dO�!lçàS de Senhoras

ESPECL.t\LISTA EM, OLHOS, OUVIDOS, GARGANTA

.!.illlllli!iIIIIIIIIIlUlI!IIII!lllí!IIIIII!!llllll!lil!11111111!lllllImlllllllillllllllll�

�Solre? Tenha te1
-

-

=:".:i1! I trriiIiriiirU!iHHirHi íiniUV lnnra t ��;�;HH_naU;! i t {�� � tE: �� G f i �� ii! rs- �l

ESCREVA PARA A CAIXA l'OSTAL, 7912
SÃO PAULO.OONSULTORIO: Rua 15 de Novembro, 1135 -

B

(TnJa manhã, na Flercsta, Í!(lll.::'P.T'I!.;n
para Getulio V:ugas ver um' l;U!T!i
que ainda não levara 5 ela, Pediu o P!"l:�
sldenta que o l eporter Sega.nas Vi�n_
na e1l:11erimentasse a brava alunar ía.

mo.

ELIXffi

não se esqueça"!!!mdsmobile
" PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SOo A OFICINA:

RA IU-FU E
GRANDE SORTIMENTO EM VALVULAS AMERICA
NAS E EUROPE'AS.
- PEÇAS E A.CESSORIOS, RADIOS NOVOS

,,_ 0' SERVICO RAPIDO POR PREÇO l\'IO'DWO
-Rua 7 de Setembro, 4 4 9

"_,,

DE NOGUEIRA
lirande Depurativo
do Sangue. I.A.P.C.

�:. .,,__ � ...� 5: ....= "':: -<::.>= --:_ .... .,. :i. "" r :j� -
.. :", :..: ",,",V" i{ ,,= Ji� c== 'l!. ....s '�t

� J ..I..�i= .... uuq LO • �11 '1'__" .ico..:::;'"' /:.1-'

J ta Assemtiléía.

I
São êstos , senhor presidente, OS

so de arrecadação. prevístos p2r' rnot ..vos rrue me Ievaram a ne
E .\SSISTfêNCIA AO meio de ,ndices técnicos baseados' gar a sançao ao projeto n. 529, de

DV ,..�

NI'"T'IA,. C 1: T.A-RII\-rA 1 na execução orçarnentárãa. 3 de setembro, resultante dá e-� .::>P.- I' �� ,- 'I Ora, no projeto em causa, que I menda suostttutíva apresentada( tendo em vista a comunicação que lhe foi feita pelos snrs, li- ,como fonte de renda a arzeca I nessa Assembléia ao projeto de- Presidente, d'.ssc lhe cu o senhor quidarrtes do Banco de Crédito Popular � A<;;ríeola riG �T,_l_ fI, I : ,>Çh:J ,lo exercícIo, .nem êss '5 pr. ,_ ," que, aumentarido o vencímen.
tem Uma divida para com o nosso Se Itajaí, em Liquidação, -- Sociedade Cooperativa de Re8'.'h"�"J" " "'''..

,. , r.al�l re'peItados: ._. : " c'> :ac;istrados Catartnerises.
Iíd '

L' ítad d
-

1 t <10 -"" .-.lc'1 d, '0, esra Lc2�, • -"�'(" p-la íru" de quem a dís-gadas Vianna. Ele não Iogrnu der.ru- _1 aae 1m! a a --, e e acorc ..o com o aI . � . e seus paragratos f', prcrcvo, uma vez que consíuna l
v _.��. �t liã0 deixar o Estado sembá-Io do cavalo do Catcte, mas o se 1.0 e 2.0 do Regulamento baixado com o decreto-Jeí n.o 0.980, i c «mo valor anual do padrão Z-4 trtbuísse.

• .

nllor pô_lo no chão, de de 19 de lUl1rCO de 1941, conv lr:n ai' senhores associados dauue- ' a impor-tância de dC,'õ, 144000,00: Reí tc ro a vossa oxcelêneía ,OS

1 'e ti d C êdit � 1 1
. . c"" �'que. 1110 cor-respon e ao rnu ltip to \ pr ...... test!...... :Ie rm lL.a mais elevadada Floresta. a oopera ...I\�a e re 1 o a se reUJ1IL'CL1 em :�SSel.1_ J_�Hl erar 1.-:1':1 quota rnerrsal.,

. .

consro r .• çao e 1�·til1ld ,_ �,-:n':!.
- "Esteja tranquilo que o Scgadas Extraordtnáría, em uma das salas do Teatro Carlos Gemes, na' F'se õrro, 50 por SI, "'1pnS'i".' Irineu Bornhausen

serã indcnizado. A você não pago na. cidade de Blurnenau, em la. convocação, LO dia 19 de "'!Pl!1. : ta ,. )'.:xecutivo de
. .o 8",.1"1(' 131' C", ' ,In )·;;tp.,l(;'

� 1_ • ,. I> t
-

10 1 2"
, , 3 I .,,,. I I • - CIJ.1trar,a íllla!meHt� "

.- _. - .. -

L:.v� A você nem 'lóS �'Diiirics Asso uIO COll''Cn e, as 10ras� eln -. as.... 10ras. e en: ,�. e lL : . ..1J.(,let!,., o intert!ssf' do Est3d� .

c:ados". Mas o Segadàs VÍ!luna teri 111[\, meb. hora depois, si na F. e 2". não se ti\'er \'erificaào i !: 5U� Gancão importarla, ,lO no-

qeo:L'um legal, a fim de deliberarem sôbre a seguinte : , .. ,.rçamento,�- ,;_uja, receit:l prc-o quinhão que lhe devo, pela ;ml'ru- '

ORDRl\1 no D' \

I
VIsta atinge \..rS úI9.uOO.OOO,OO -

dencia que o levei acometer".
... .;..:.J �l 1) 1.1

eln atribul� sô ao fun�ionahs?{lO1J - COl1l1�cer da desistência dos snrs. liqu:idantes, elei- estadual, cerca de Cr". do Social1sta Dras�leiro, disse:E veio por ai afora: prcruradcr da tos CJ11 ,l\s[.::e�nbléia G�!'al Extraorcii!13ria de ....
�.

::WO.Of)O.OOO 00.
. UDepésitos} só Cm ballCCS n�tio"Justiça do Trabalho, t1eputailn fer!"raJ, 11 1" �O 1 "'1'

-

1'" f'd I E, como: em face no disposto, ,-

_-" . uai'! atrJ }lu('oes que 11es _cr�ln con_cn as.
no art. 21, 11 II, ãa C{lp"lltuí<:ãoe agora ministro, E' uma queda dt 2) - El.eiçi'io (ie l1?VOS líquj<i�l1Ü:>S.. • I !';·,tadual. o global da proposia or-

,
nais". O senador Ismar d" "�ls. daburro;t a qual rende háJ I9 anQS. itlas Outl'a.3SJ�Jl, COlTIunlCa aos sen_101r�::) aSSOCIados que a re]!'�- ç;"i[!)cntár':,\ não pode ser aUl�n- ! GDU, decl,lrou:

II verdade é que o peão merece7r todas rida Assembléia Ce::al Extraordinál'ia funcionará e dehbera- tado. teríamos. para dar acol: �fl! "O tr"t" ento deve ser ã� lçuaJt (; proJeto, que cortar quase to- m �

as indenizações que está recebendo. rá de acôrdo com o previsto no parágrafo 10. do art. 48 do de- I das as dotações do Or<;amento c '

para igual".:Nada não lhe est,ava sendo devido. ereto-lei n". 22.239, de 19-12-932. paralisar obras já iniciadas e ma- UM tlntre pessedis'a, ) senadorDIRETORIA DE ECON01'.lUA E ASSISTÊNCIA AO CO- I tar, no nascedouro, outros ernpre-'
endimentos que requerem aten"ao

I'
Francisco Gallotti, sentenciou:OPERATrVISMO, em, Florianópolis, aos 11 de setembro de imediata do Govêrno, ligados à "05 cJcpósit:s, s6 até ao tril'�� fo1951. produção te aO transporte. como
Cap�tal".- JAIME ARRUDA RAl\1:0S -- Diretor sejam n solt>cão do prohlema r;"OS írens nao andam mais

fôrça C luz, no norte do Estado," O UdCllõsta paraiha"10da 15 qu'lo""'"' t" s g
. .

O melhoramento de VárillS rod� 'V,andcrlcy dissc:�, 1 �ue ros. e Ul- • - - - ._ - - - - - - � - __ . _ .- -
_

Vias de grande trânslÍ{l comercial.REACâO EM BONN dos, Para se c.'hegar .

a 1_:unmllilllllllllll!llllllllllllHI!!!III!lllllllllll!il!llllllllll!ilml"llllilllllll!__ Ora, é certu que o funclona- "Deve haver revisão das l!0rmasBOT'TN
-

17 (UP) N" P lismo merece tóda a consídera- banc{iria.sn� E, or filU1 o st"_ Mozar1
_u ,. -=- c.O yongy�g_ preCISOU o 1n- :: ':: ção. E' pensamento ão Executivoc�usou surpp:�sa alguH-:.a _nOS formante «são 11l"cessárias I;::' l"IlRA PRONTA E:N"TREGA ;:; 'c já fOI dedarado) que os s'õ!r- Lago, {lo PSP, afirmI>ll:CIrculos polItIcos alemaes de II , .' ,,- _ = = vidores scrão condignamente re- "O que se imJ.lõc é a .la;a.lalizaBonn a nota dirigida pela no mlnll�o tr.es palçleaçoes :: ! • :: munerados, para que p{lssam bem ção (10& bances".

J
- Aujolllovcis novos - e melhor servir. E a solução doUnião Soviética à França. por lTlOtivo de pontes des- .. ::: ,seu caso está. realmente, s{!lldoCcnsidm';j-"c e.s"c: nofa ��- truidas". ST.t\NDARD VANGUARD -

estudada e ao:: poucos, como é
)1'0 um gesto classlco da dl- TRIUNPH _ MAYFL01VER :: natural resolvIda.

- - - - - - - :::: Mas 'ha que convir que, antes,plomacia soviética sempre
:::('n1 hr�v�; == ou, pejo menos. paralelamente, de_que as potencias ocidentais H -

.

ON 'f:T d ve o Estado aparelhar-se. parase propõem Il- tomar nova de- I:: Ple-UI'" - .FURG l anguar uma extells;w maior de vida, na
cisão política, a respeito da Rahman Azzaman Pas- 'SDisiríbuidores: O F I C I N A A R T I C LTDA. produção e no transporte, afim

- = de que com a D'laior clrculacãoAlemanha. cha, secretário geral da :::BLUMENAU - G .la Sete de Setembro, 472. Fone 1395 = das l'lquezas, possa ter maior ,.en-Alto funcionário elo lVIinis- Liga Arabe, ao ser inter- = .
.

= da e, com eata, oferecer entdo a
t'· d E t· d larou roS!"'do a" 'L'e�pel·to da de- == =

I todos e. em especial, aos seus ser-eno 'o x e1'101' ec
_- �

=)?osto de servico ATLANTIC _ Pneus cânlaras de ar. == vidores, melhor padr':i0 dt; vidaesperar o governo federal cisão do Conselho de Se- -" " _ Porque o mverso Isto e a co-
que o governo francês não se gurança, concernente á =Haterias, correias DUNLOP - Grande estoque de pe-:: gitação exclusiva dos gastos, sem
deixe intimidar pela nota so- nayegação no Canal de �ç;:iS e accessórios FORD - CHEVROLET - VAN... §, �u!�:;e;�:al�aseifrf':,.�r: J'e ��n���-

viética e proceda" de acordo Snês. O�político ár"abe in- =GUARD _ DODGE _ JEEP _ AUSTIN RE-:: sinão clamoroso descaso adluinis-com os governos nq;:te-ame- sistiu, por outro lado, na =NAULT S I T 1" . ,.

R rif' d::' tratlvo.
ricanos e britanicos, á incor- fidelidade dos países á- =1 - O aa e etnca e oXlgenlO - ..e lca e =.

Providenciou, ja Executivoporação da República Fede;: rabes à ONU, "como uma Emotores - Concerto de amortecedores - Serviço de § reajust:mlento do l�essoal da Fa�1'al IÍÓ sistcrnCl de defcsü oci- :força eficaz pnra a, rcu- :;:: tnrt'o _. CI)IJ"crtos en1 rrç'r" 1 _ Granc1e estoque de ca- =, z,enda (FIscais Coletores provJso-d t 1 lização dR paz'. -
- J. ." ." " - 6-<--, ::.

I
rlo�. CarreIra de ColetoreS e Es-en H__

=lnisas &_ rQ,L�rp para todos. os n"lOloreS de carros ame-::: cnvães. Guardas 7 PO!icias F'5-
:: .

. ,

-;
....

- calSI; at�ndeu i.l s!t;uacao (tas r�r7l-=rlcanos e eurCipeus." , :: çaS' da Policia lIflht;ir. prClTI"\'c" ..
.

_= .: � =- o reajustame!lt� do ope:-:-!:d:ul .... P ..l

�i I. Ofl'CIM'1 ftRIIC' Lida : �i:�;i��5ti;flf:i��::�;�F����1'. :;: "

= ta rcparaçao, uma vez que ,ao
;;;� ::; II :: ! fõra cóntempIada no últim{l au-

1t:1' I
::::: :: I menta de vencimentos; e conti-, :;:: =

l"uam
sendo estudadas as demais

1<
:: "'''LU''�ENAU R S t .J S t �b 47.2 F 1�95

= carreiras. para o completo e geral'f":: 10 1,1. , ,
ua e e �.�_ ..

e eu. 1'0, - oue u ;: re"justamento. do f�nciollalismo,j·!:.mnmimmllllllllIllmlllmmllmldiirmUmmUmmmmlmmllllllm,;: CUJos >:especbvos proJetos. serJo,

ti -� - _ ...� - - --- -- -_ -- - - - _... ..__ - - -. ! no deVIdo tempo� encamlnhaaos't
ao Legislativo,

...

"1111 OTI�A s�u�� L I ;;.�����ti:!j���i�1.�i�i;q�:�.�:�c/�r�I
t

,-,' :C" �1e: Cl"..!> 1 � :)·)3 -U9,..))}!) (':re7:(�
m��B'I\l��!Iil!l'li!m1�!ml��!1i!;'!!l!filBi�!§m���l:.llm�!.'lIiIl!l!�Ba�!Zl\i�lfti��Eii'! � �. "'!;"!:'I..a.:-, Ol+!'(f--! �, t.

• {

• ;�� �__� �__�������.___� I ,

E só lTteSn1p Je�Tlit poderá ar

rancá-10 dali.
Regrcsando o ch efe de Estado deas

JUIZ de Fora, enccntrcí-o meses de·

pois:

H. PROBST
CIRURGIÃO DENTISTA

AO LADO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
A' ALAMEDA RIO BRANCO N. 8 E

.t't'àticamente, touos os médi
,� ....s de Ci.>npi.nas estão nos

hosnitais. urcstal1do ajuda
aos

-

feridos,
-

]'.Tumerosas pes
s{las aurcsentam-se nara doár
sangu:e� As farmáciis r-erma-Ch'urgião-Dentista necém abertas durante a no i-

, !:= í e e a madrugada. Todas as
_

Rua São Paulo N. 2980 - ITOUPAVA SECA i =:1 diversões, reunió.:s e espetá-
S

--- BLUMENAU ---

1=,
culos foram suspensas...
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� = Especialidade em Radiografia dêntária para
ª qualquer exame médico ----

ª:�__R_u_a--B_r-��s�q�u�e�����--�---T_e_l_e_fo_n�e�,__12�O_3_
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-
"
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-

-
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o sr. Domingos Velasco, do Pa�tl

"

\.

importantes decisões sobre o

futuro da Alemanha Ociden
tal.

FRAQUEZA EM GERAL
VI�'1IO CREOSOTADO

(SILVEIRA)

l
indústria local e belezas da
terra. Os disti.ntos visitantes
pediram·l),os que fossemos os
intermediários dos agradeci
mentos que extendiam. às fir
mas "Electro Aço", '·Em.prê
sa Industrial Garcia", "Cerâ
miea Schmidt" e Comando do
23.0 Rcçimellto de Irifantaria
pela cooperação prestada.

'

Ultima 110fa

R�solVido .

\:

Finalmente"
deci-

tllMtR. lAffRONT
CORRETOR

dl:!C1São, SO' -re'.
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Ir r
II

I r
Esfab nidasoes

Sucursais
RIO

:,lla do Ouvidor n. lQO
F'mes; 43-7634 e 43-7997

S. PAULO
, de Abril n,

·'(.0 :dlna.r - Fones:
; <-:'�'I''i e 4-4181
LELO HORIZONTÊ

HU:i Goiás, 24.
Pt"'" Alegre: Rua leio
''tl'}JlL,IUri, 15.
f'u.ritiba: R. Dr. Murici,
'f C!,� .' �:.(> andar - Sala 233

JOmVU"E
.

formações Utels

far macia
.d�7 ."anfãalSETEl'r'illRO I
FARMACIA
GUIMARÃES

Rua 15 de Novembro.
- N.o 1 :5 4 {} -

.

TELEFONES MUITO
CHAMADOS:

POLICIA ., •. .. 1016
BOMBEIROS .. .. 1148

H O S p I T A.I S:
Santa IZá.OeL ... .. 1196
Santa Catarina .. .. 1133
Municipi>l. "." .. 1208

PONToS DE
AUTOMOVEIS:

AI. Rio Branco .. 1200

Praça Dr. Blumenau 1102
e 1178

Rua B. Retiro .. .. 1111

Quem o uIiJi.zo.
. I

se entusiasma,

PROSDÓCIMO S/AIMPOSTOS IMPORTAÇÃO E COMtRCIO
CURITIBA BLUMENAU

o EXAUSTOR CONTACT é
um elemento de confôrto indis

pensável em seu lar. Auxilia a

higiene e mantém a cozinha fres

ca e agradável. :É fácil de
Ó
ins-

talar;' mesmo em construções. já
concluídas, Seu funcionamento é
silencioso e o consumo de energia é

igual ao de uma pequena lâmpada.

mA. l\lEJWANTlL VIC'l'OR PROUST
,Btn 1:; de Novembro, 573

PROSDOCIMO S.A.
Rua. 15 de Nov., 687

Fone: 1124

----�--�

.
'
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loaogu da a maternidade••• 'I'�"��;;�a=�I�:�:��:��:�I�--'l O·"�����M-�-�'�·· 1-n u t 0--8--'nhar. trabalhar, sente, quan
do volta para as paredes do-

mesticas e sabe que deve sair � R sde novo à noite, tuna sensa- ue
-

ep o u oção de cansaço que parece r
____,_____ pessoa, terá a mente set�ena,

sem culpa e torna penosos a-I .

-

té os pequenos cuidados ne-
travesseiro � Ílql;le de olhos itr-se pouco a pouco ínvadí-.' os olhos claros, o reste fl'e�� o

cessarias a toda mulher, quan I
fechados procurando relaxar da por uma preguiça HTC-! e repousado. estará cheia ele

do deseja aparecer em plena con:_pletamen'te os musculos sístivcl. � otímísmo e de espr.íto, pronta
forma. Para isto há um reme-

e nao pensf1r em nada que Terinínado o repouso, o tra
e
a levar em sociedade a con-

dia simples e eficaz que põe possa cansar ou preocupar. tamonto poderá ser cornple- tr ibuição da sua graça r.íso-
tudo nos seus lugares. Dez Se durante a tarde

Cami-j
tado por um rapido banho nha, que uma tarde de cansa-

minutos de repouso! p-Hou �uíto e tem os pés c morno q"lC aC�tl�"l'á, se ço tinha procurado
Sim, dez minutos de repou-

tornozelos doendo, ponha UI1' --------:----;.;_---.._--�--;-..:....;---
travesseiro sob' os pés duran
te todo o repouso, de modo

que' eles fiquem mais altos

Quarta Página

o
fH E R
I

I
I

I

ROM..';'NCE

R T O S A L E S
(1 mundo misterioso e bárbaro dos garimpos de

diamantes nas páginas do um livro profundamente
realista e humano. Milhares de vidas dependendo de
um mÍ11Uco de sorte. Um romance violento. cheio de
drama e ação, retratando as lutas, os ódios e as am
bíções dos homens.

intl�il'amente rcescrlto ('1 em fórum definitiva.
Em tôdas as livrarias OU pelo reembõ'so pcstal.

Preço ; o-s 40,00

EDiÇÕES
,i,O ,CRUZEIRO

lar �
I" iA '''1'1'' I' };!�" .. ,� � '-'<l·A

{
(' 1[' l �!'l:':' d,'I:1" llJ'.� l':',I,lcl"� Unidos 11111 00-

1\70 t ipo (I �,2,;.o ('O f'._!1·g:11 H:\ l co istruido c: .n U!U3 muí.eria
plástica � ,J_t:ldI S-=::;L ndo uru sistema cmprcgu do Esses nOV03 �
vagões l'éS J11 cerca C'i 17 11) "'el:, das c não util iznm pratica- �mente nennum aco na sua construcão Os vagões arner rcauos
de tipo cor! ente ,_" s ,'11 111.\\:" r'" 30 t011S .. ISSO para os de tl
pos carga. O ,lO' o modelo recebeu o nome de Urricel Não
comporta nenhum v igamento mestre e nenhuma carcaca de

Iaço como uS de �lpO Cvl'l'el�te ConheCIda 1 e, ista espeCialIzada
';11 dS::L 11(OS d� estradas de Íerro frisa oue

'{
o �ssoaiho c o cn:'�t)O CQn�titu2nl 1I11"l con]t�n-
to rlglc:C! de 111ade!1 a entrecruza:la en1 for
rna (\0 ?:\eO!03 C�P ... belha Centenas de ce

lü.i2� q,('(lern ('� 1'C2 ele um (le'�lmetl'O Cjua
d', c�o urn 12vestiil"len-+o de cornurensado

acha-se fixado �ub. c e�s':; cJnJunto a tll11a teu·perattira e �ob
pressões b?stant'2 elc'-ada:<

O DUlcel é n1alS longo que q.::: "\363es ete car_;a ordi!1arl0S
Ao que !::.2 acred.!la. reSIste 11101i10r aos Sf}COS e choques brus
cos do que os d� tIpO orciinall0 Quanrl0 tltTl '.:agão çomum se

choca conl ou1ro Yagão. a forç.l (la choClLe s�gL 2: os vig2.nlen
tos n:1.estres. 3Ll,ng2 uS POLtos se-ns�"ets. � 8.1�an;:él",ll a lüe ..cca

daria que s(: a�ha no seu !nte:�.lcr. �.;o U�11C,:L (' chocfue yê-se
repartIdo PQ,' torl,; <' 1'1as"a'da ·.ag::'o sendo por lSSO nlclhor
absorvldü.

sobre a nuca, e com urna ra

pida frícção feita com Iu 'ia

de erma molhada de agua de
Colonia ou re Iavanda.

Assim, uma sensação de
bem estar penetrará a sua

aqUI e

Eduardo Prado oe
JOSE' LINS DO l:tEGO

so, num quarto ao escuro ou

pêlo menos em penumbra,
Distenda-se sobre um divã
com um baIXO

do que a cabeça. E' bom tam

bem tomar antes de esten
der-se uma xícara de chá fra-
co e bem açucarado.
Para os olhos cansados.

nada de melhor .do que as

compressas quentes aplicadas
e renovadas, embebidas numa

infusão de 'camomila ..muito

causa

tam-

� ... -

-_-- ..._--

A EPIDERl'IIE E' A
DEJi"ESA DO CORPO.
CREIUE NIVEA I�' A
DEFESA DA

EPIDEn�IE

agua fluente.
x x X ;;<:

Se qurzcr flue -n arroz a

[Um manteiga torne-se br.tnqulSS·1l10
c flue {IS grllos se dcstaejuem fac.!1,,,
mente um fIG outro. PQl111a al�lmaG
gotas do limão na ".t,;\lll cm qu" co-

1

nal :

PflmCUamC'1tc cu dou c ��,gQ P11;111a
RIma a Deus

De Jmcchg,to 1!rJ1t rc o lntcnom_
peu:

Cada CIdadão dos Estados ünhlcs

,;omc cerca ãe 67-3 1<:.105 ,1c carlle por pulcão se cnccmrava rcdeado de seus

susrcntan.,ano, ou seja, mais que fi pc,o JlI' ,Uo
de Yl" norte llmcncano.
__l....,__ __ .. �_� _

<:l�EME�NIVIGA ê O ÚIlÍC?
creme no mundo fdbricado
com I!]IlCt'lJtO, Slllntanc1a
!l a mais íuthnn a(tl'rl�dfl
ceíulnr com :t j'pÍf!CllJ1e hu.,

mana. Creme Nivea l'(111,�er_
va a beleza, a elasticidade e

ti maciez ua pele, df:feuden
uQ-a elo ressecamentq, oas

manchas e das rugas pre,

maturue . Excelente como

base para rouge e po de

arroz, corno para a limpe_
za da pele. Especialmente

ln nas praias para
evitar as queimaduras do
soL

'lY-,; ��lo;:�lr [1ól lliglhlnC1a .das

m:tcr rl'.rdes COi::illdJ.S, 1)<-;: lndl.;:;enas da
I "''I'. � �:J �

�

11':L.erB.�
..;.J."l .1,nf..ll ore;:ecCn1 B.!crU...ClOS

h1l, l':'lF S l<'S SU�IS à1'Vluda'.Ães mar!...

uh.:!...:.

I qa.:; CI'trc os 70 e- DS 83 au_os de

! idade CCInelius Va.nderbllt acrescen

,t!}U �� :tis 100 nlilhues de dólares á
I sua ja e.xtl n.crdInária fortuaa.
f ." cUP 5eg�1Jldo o u"'Gr lV[:cheie

i i?J":� Ql'e ::"f!3taurOU ......2nas telas do

I ::V!u.se!1 de Lc.uvre. as famDsas pintu
I ra5 afresco de POlupéla não foram

I mas sIm por Um
I dl�

- ADVOGADO

Dr. Aires Gonçalves
l>;(n<]clf \5 írcmul;r �oh" os ,.�·t.[ S \
du 'j(larfe t Sue 11 v.Píh· '/OS<'::;15 i!gIHt-I��, f
- Senhor CS[SI15 dcsfll::;Uf:ldú' 1!1 I

terrümpe O: lmllerad?r.

I............. Não, Síre, estou morte I !�Jr!Jll
de fi heróico mensageira. e �l o pr-t-

i1ll1H';'1a,r ess .....s 11� la.! a (J: .� OIto

Ite, 11á na Amenca do Norte um t4} MALICI.-'\
tal de 170 oco.occ de cabecas, �m Ctm' UM: AMIGO de Val'alCo. cuja COD_

duta desregrada fôra sempre notor ía,
,

I CINE--jtu
-----�----

Jtcsidencia C escritório:
- BLUlVmNAU -

Rua Brusque, ;)i) - Fone: 1172I
I I

I
I
I

BLUMENAU-CURITlBA I

AGENCIA BLUMENAU I
. 15 M NO"I}embro. N.MT,< I

End. Teleg.: .ILIMOUSINES" IFONE. 1002
PREÇO: cr$. 155,1)0

AGENCIA CURITmA

D {PEITIItOFl.fStlP DENTE
OUVIDO

REUMATISMO
f'lEVRALGIAS

CORTES:GOLPES.PONTADAS.
fERIOA$ RECENTES.
PICADAS tlEINSETOS

Nos pJtl1nOS deis anos, o nuCerD
de cabeças de gado nos ES(..l�{l3 Uni
dos aUmentou perto de IS0'é,. Atualmen-

paração com rso.ono.eoe de pessoas.

JOINVILEBLUl\!ENAU
Viagens rápidas e seguras,

só no

EXPRESSO ITAJARA I.ile N(Jllembro N.G ôfllRua 15

f1 -_ ---�- _--..--�.--- i

����
-'SVALDO CHATEAUBm�

página� de TERRA ARRAS.illA, i

HORIZONTAIS
1 - Neste momento

Recear, 7 - Sufixo; isolado.
9 - Contração, pI. 11-
Pronome possessivo.
Acha graça; naquele lugar.

115 - Observa. 17 - Expor.
VERTICAIS

1 - Ação. 2 - Usado pa
ra fazer guloseimas. 3 - In-

4 - Faz

com Merle Oberon e Joseph Cotten. Qual a verdadeF'à ''L)
dia"? ., Que sonhos se recolhIam em st.w secreta mdmldadc"
Quatro homens a assediaram, mas nenhuIQ soube decifrar o

enigma subjugante de sua alma Completa'i1 o prograJTlct.
jornais nacionais e am�ncanos e. o final do empoJgante ;cp

riado, "As Novas Aventuras de Tarzün'�_- Preços de cosÜm1e
TtRRA �AR
Libelo govêrno)contra um

lU' um! <lC1HH!.ção {ormUJad! ntrav':;J da vu:r; da m8ill (;1ln.�

d"'llts ,srdad".

Encarregam-se de:
E..'-'CiUTAS AVULSAS (m("smo atl!'a;;;íf��:;",,!j •

ABER�!JRAS E ENCERRMiEN')::.r_;;:, .uE ESCR&�
TAS
l'tEGJSTROS DE FIRMAS
íJONTRAl'OS. A.1...,'fER,A(1õES D1i; ('(y�l'rp_"'TnH
e DISmATOS DE SOCIED.tWF.; cÜ'nllil�cf'1J.'::l
_DECLARAÇÕES DE RENDA

LEGALIZAÇÃO DE LIVROS \CO�!ER(1]t\��S. }F;{§.. \CAlS E DE I!.,'l\1PRElGADOS
,Ganhe tempo e dinheiro wnfia.ndo os sem
serviços por nosso intel'médio

Pr�QO: Cr$ �5,!JO
,

Em t6ãa.s as livrarias ou pelo re_mM'k1Ill' p<l.lltaL
Rua do Livramenw. 203 - RIO DE JANEIRO
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Étno_te- S8J1sJlç1oQal a�cançou o Florida f ti c.. na
. ,.��"..Deliram os torco,eQores. do a:lub�.

)
14'lvl"SiÜl, C111 seu aí��pãt}, = tI:l ntJ;la -nuus espetacular � �;an-G:J a- ii�'l-�ç:�t�a:;ª-� :� tl�1a"
,�áiÍl5forma - se completa- I Ui} eampéonato. UIi1a des- I <: m�l 'i_;i'E�d.i·bs. Esteve;
:;:2a�e.· Qualquer tropeço pedIda memorável dos ra- ,,111 ....uI1L"g-em o laudo vi-
.io'·ponteiro ser-ia fatal.

I

pazes que vestem a cami- !;',itante e seús iJ'iuyel"s fmlo'
A surpzeza se consumou. seta tricolor.' Eles, neste fizeram, para' segurar o :

Aiuandi) com seus jog�dd- certame, demonstraram, nlacard, Contudo. o desfi-
res muito �e!y?s�s, cheios notadamente cont�a ,os fo�- i ;10 quiz, que �s blumel1au-'
de responsabifidadc, o FIo- tes, grande capacidade. TI- : :.':)'WS .ir,'í_ubs:.:e o scére, pa

�,J.•} cunsc,g'lÜU rria!.f' rcram' um pontinho do i ,';l de ;,:: p:' to ' de �f}oios 05

'lilé um empa.te, elltl'cgan� campeão, em Testo Cen- i h,t1s da c�!uit,e -de' 111.: do
tIo o tít!!!q máximo ao Ve- traI e outro ao Floresta, 1 rI'·�stn_ n:.d;>�rlus' nd;t sr',
ra Crnz, o seu antagonista, il}Stàmentc agora que este' ;.;�,l";H�,) ..· L�'mo�; {l�, 5::a

ch�?�..,. mais necessitava da tüs, (JS d"is qll:H:iros lutu-
do fute-

1<r. �õ� - Reine liZa.:i -,1.0 prem:') I- ,
- I" blcl_cieta - 1.0 prêmio;
Nr, !C54 - J".o Ha�el 2_0 prêmio I Nr. 1021 �eopoldo ReIS"
_ I r�lng;o Cuco �.o prêmio; II tas, 14·0 premio;
:Ur. 00'3 - Alfredo Rodclh - 1 a Nr. 1658 Oscar Deichmann' 1/;:; d�.

pnrelhD de café, 3-,0 r'-:"êmill; f
de lenÇ(lS, l�.O premio:

�r;. t-J73 - Argenti,tn Ee�;'ib - I i Nr, 1827 Quauro, 1Ó.O premia;
caneta ';Par]{er�l" 4.0 prêmiC'; : Nr. 0:31J Gcnoveva.1'. Melcher
Nr� it;so - Antêrno dos SJntJ5 - I j Qu..·Hlr� 1';.6 llremio;
dcs!)crlatltJr, !.ü pr[:mic; 1

1{!"_ 6910 J�sê Pfeffur

13.0 J)rc!nins;
Nr. 1659 - Al1clfo Walnricb
de vidro, 19 premio;
N'r. t6,2 - Sergio Soares

Blusa

ter

Quadres;
.

�'���!�"?l:'l'�':o:l��;'��:iIif11�{.Nr, C6l.� - .Tee. S..!gr�1[Ll � ....

t_.�l�Jl: de- banhu, C.O J}!'êrüiJ;
N:-. [;:.1 -- lHi..l:l Sch!uitz - Cera..

,

Vaso

J:lrra dI:
na, 7JJ prêm.! _;j
Nr. lez6 - Ci.fre - S.o prêmio;
Nr. !403 - Arno li��!lnC - B�usa a,

vidro, 20.0 premio;
Nr. 0646 Boneca 21.0 prp.miQj
Ih. :r<� Albnno Línãer Lata de

22.0 remio:
dr.GiI Fausto de Souza

Estatei.

=

Jf •
,Q

6AlSAMO"- ANALGES�CO
DE EFErrO IMED�ATO �

Cargas
" Argerntro Carvalho. un!a vez Que este

I eoes I
;':��l���u;::e:��:�:!�_l[l" r.e A:,,;u!o

J ?:; tentos do onze v e a ::t1-ur ;, r"m

lnurcados por Mari!lhu :2 e Car ltnbas,
tendo a renda [lo lnt!.tch. travado si
bado ã tarde, sido do Cr$ �).a:.

I rer�eu a
r

sele�ãO
! �e, �aola Calarioa

Tire a <JQI' COI,l ;JS

M"ÃOS passando Gelol.: Contusões,

luxações, entorses, (D),UU )bl."'itCl;
dores reumáücas; nevráígicas' C

com aplícacoes de Gelol, (.f<�!ol

desíntíama, descongestíona e ésumúla
a circulação. produzindo l1gr[l{ltlVet

"sensáção de ucrn

A verdadeira economia está
em es(�dhér o cnmin�ão ade

quado ao serviço a realizar, Seja qual for a sua

carga, existe sempre um International com a ca

pacidade exala para fazel' o' trabalho. com mi�

A seleção catarinense de
bola ao cesto, que está se

preparando para o Cam
peonato Brasileiro, no dia

�2, entrou Gn: a�ão anü::-
I O'1+e"" orn T- invile nrelí-.1 L ..1 __ � L: � _ u tJ _ - �.l , .._

J. e

\ ando com u Clube Curiti

I bano.' O espetáculo foi efe

I í.uado no' Gin;'lsio de Espor-
11:':.; l_la manchester barriga
verde. ]:'�rant!êc' ;:!rancle as
:;!;:,tFr!':l� Cmno se sabe,
E�2tS 10e21 ;:'�l'iil) real1za-

I' do;:, alguiw préhos do cer

tame nacional. Contra a

'eh'}Jectativa geral, o S(,1':1t
'I cataririense foi abatido
por 2,5 x 24 pelo five para
!l��!!Sê.

•

,é'r

}.� '-o ••_:. •

:' ,.,
_

t!'

�
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No d8�'orrer dos próximos
dias o sr. Lafer será recebi
do r.p.lo-; srs, Eugene Black e

Rober Gardner, presidente e

vicc-pre. idente do Banco In
terriac io.ral. A proposito des
tas convcrsaçôes, o sr. Lafer
precisou que nas mesmas es

tão sendo examinados proble
mas que se situam fora do

Hovo fusil
aulomático

rrr;AALCHAAT, Belgica,
] 7 � GP) - Os armeiros bel
g;:5 estão anunciando um no

'., o °lusil automatico de utílí
'�"Ç50 varía e o denominam
d� "arma do futuro da infan
(oU';:1', n·, diretores da ernpre-

. ."--!a;s"'"/t:i ...Arms Cornpa-
0,:",0 f"i.,o·,·.::.m realizar a pri
jl.i:�I·;-·l '.!:·l·.. t)E::�r�iç:;o publica
u�.. .·l�::·,;l dR calibre 28 no

rt'IPÚ de tiro do Exercito,
com a presença de militares
d,i Bd,sicl e de outras na

(":--P;'3 '-·)!e f'r:1:'ri1�r!1 !.1.0 Pucto
do Atlantico. O sr. René La
Iaux, dlretor da "Arms Com
nanv", ;;!fir!�· .ou que o novo

.' oi ,- ; 'll" -i C) a substí-
11··.· " ,,_í.-, -.. ��'�"'':l nOYn'Ll�. - �:

. _.. I � /.' _. '1 ..._ _ •

l, !':�'l::_� (.irl":·Ú:...:f�(·r,;� e· 0.

trcs armas €!C1 uso pela in
fantaria. A uníca arma ne

cessaria para completar o ar

mamento do infante dotado
do "noyo .Iustl, ser ia uma me

tralhadora Ieve.

quadro da conferencia dos
governadores do Fundo Mo
nctarlo e do Banco Interna
cional. Qua�to a esta confe

rencia, o ministro reafirmou.
o seu ponto de vista, exposto
na sessão inaugural, de acor

do com o qual os países que
possuem "stocks" de ouro de
vem obter creditas sem ser o

brigados a entregar tais stoc
kes como garantia, como a

tualmente se verifica. Acres
centou que se tratava de u
ma ideia nova. a qual estava
sendo examinada pelos parti
cipantes da conferencia, e

Que deveria ser anlícada. em
todas as transações, quer se

tratasse de créditos particu
lares, quer se tratasse de cre

"�!1os governamentais. O sr.

Lafer prestou em seguida u

ma homenagem aos seus cola
boradores na conferencia mo

netaria, srs. Eugenio Oudin
\Valt�r Moreira Sales e Va
Ient tm Bou--as, os quais. fri
cou, participam de todas ar'

I r-uniões especiais. Referindo
�'e ao S0U Dah. o sr. Lafe
cler-Iarou Que "o Brasil S� en

r0n+.rfl_ !111ma excelente s'
tuacão econo�lica".! e predís
ff'" rH.1�:J. essa sttuaçâo se .man

;er'i >1"�' nroxfmos anos In

rerroaado sobre a situação e'
café, declarou que os preço

.
,. )#"'''';� �

SURPRESAS APRESENTA O CO;NCURSO PARA ESCOLHA, 'nal"cheio de. surpresas. Eis a

DA NOVA "RA!N.HA, DA: SOCIEDADE" atual.êolocação das candída-

.

.

' tasr'
..

'

A S. D_ M. "Carlos:Gomes' fará realizar no próximo día ! AÍ'acy·· Moellmann 1.280'
•• <"1 _de setembro

..
o t.radic�onal "Baile:da Pr-imavera", quando' Suely Guerreiro, 930;'Renat�

, scrao apresentadas-à SOCIedade b1umenauenses as debutantes .Tacobs 740'. Marflia. Dalv3 �

de .1.951. Comi) . .,conlec.e todos os. anos. já foi aberto o con- Hensi. "420;
,

Terezinha Sada,
n.:'"ú ;-:<'!rJ e:O;'-'tilha

°

da 'nova "Ramha da Sociedade", pois. o 270' Deocí Razzini :·100 e Be

t-Hl,llo aluda pêrtence .à srta. Marily: Deake, eleita' em 1950. nate Lorenz 100 _'
'�;cte ·belas carididatas' qisp'utam o primeiro 0_cisto, e a medida

'

,.

Agora: vamos esperar
,rue vaí 'se aproximando' o dia do grande acontecimento .soclal,
mais a disputa se ·tornaacérrima, esforçando-se os cabos elei-
torais pela vítorta d$ suas preferfdas..

.

f� nota soviética ataca am

bos os planos. bem como 03

governos dos Estados Unvdos
e Grã-Bretanha, por sua -;:>ar
te desemnennada em favor da

contrlbuíção da Aleman la o

cidental para a defesa ocí-.

c.eut;aL, '.',. '

., Observadores aqui acredt

�.flm em que a nata constitúe

- '"-": -
- ... - - ___.

Ur.OR DE'
I. \r.A rr X "- VIER

S. J,RANCISCO, I7 (UP) - A po_ qual fôr a exattdâo das notícias 11;-.
ítcta rle S. Francisco anunciou que' vulgadas: ,\ verdade é que medí.!aJItoí descoberto wru compíot contra o extraortnarlas e precaucão fJfam te

sr, Andrei Gromyko. ch�fc da de íega- ma<las hoje d, manhã ara garantfr a ,

cão soviettca do tratado de J::lZ cOm »egu., !IÇ' .1ft 'i'ke-ntln ... t��. �ü Ext...:_ t

fi JRpão. rlor da lllU:S.
.

IS. FRANCISCO. J7 CUP) - A inl SÃO :r.R·\Nr.!5C0, 17 ('.�r>' _ !".'

dativa !lo COmplot tramlldo contra o e"miJ!hão cRp<hU »3 rodo.{a· rl";
chefe da dekg;:ç50 so.iet'ta á Coufe- B3YSSore, pela 'lll"J pas,�. {) nutol11C-,rC!lc:.t de S. Fru.nciscQ está s'!n10 8... vel que trf.1n�P'1-T!-N,<;,n 1'�- � o eiHld�

tribui;la a nms<Js branr..os, c:; <ltL'1i_; da OprfR Ije Silrt Frllur:i.-:c.t)9 cnde se'
�:il) numcrl1S�S nesta cidade. Os aut.)p realiza a c(:nfcT�ncfa Ufl tratddn dI!

rcs do camPlot tinham a intenção- de p2.Z cC'nl n J�p5.Q. o Sr. '\ndrr1 GroTi1Y
provacar um i4ac:.1cntc". na rnQmen ko, cllei'c (l.,. delc�.çãQ s,,:"!'.ietlca. O

to ClU que o al!t�mvel do sr. An<lrrl carro do diplomata 50\'iet'",0 '!'.te N3

Gro�nyl�1) 3tingisse a c3trada que con.. escoltado :per um d"'st- C':I m�nt} r:a

rlt.:/. :l RHlshorough. lJolicia rOdoviaria, c que Cf rria a ma :_ ...

Camo Se sabe, torIos os del"r.ado� de 110 km por hora, contr.rncu o 7eL

russos Se dirigem, toros os dIas. do cuIa tOmbado. c continuou cm 'S,'U

cdüjd� da Opera de São Francisco, cam',nho sem dificuldades. O sr.

"!lor estrada de rodagem, a Hillsho_ Gromykl) 11 os demais mCmbres da

rougll, ollde estão residindo_ Seja' delegaçiio sovletlca foram os primeiros

a chr.gár, aquele e:Hlici6.
SÁO .F.RANCI$CO" 17. (UP}.. -:- .P�·

liciais confirmararn que' .

Um
.

éa:ni-

"hão tD",y,b-U.· efetivamente, na. estt,a
;la que HI de' lU'lsboraugh "".'. São
Fr�r..r,l;c". Is,to· ('correu" no e��litl).' . ':'._�..... _ '.

�"tes de··" sr. i�dr�l ·Gf?m"k\l \e ó� tando seu númerv· de- votos e.

demair MJ�Jtsaos' aoHetlcos· dei;;'a_ outras baixando, isto numa

res a "Vlla'�. onde e"�ão residindo verdadeir.a demonstração do

s'tuada ,em. H!ll�1>('T;'pgh, l�llll;lade interêsse gue está despertan
slttnda ao sul de "sirl) .Francis'ca. do ·a competição. A nata da

\ ! "rt�l'ÚVroN. r� fUP)
.

ln- sociedade, blumenaucnse t�m
. t."[rogado _s�bre ali nlillclas, .. septndl'

suas. lltenções voltadas para

as quah '1m C�1nPl�t ·terI.. sido tra-
o concurso do "Carlos Go

madll e0riU'} o ar; Gro�,.ko, ait�i fun mes", aguardando· com él.lsle-

c�o"arios' da Émba�llrla c!:1. T1!'O:Q
dade O desfecho finaL Até 6

'. ,momento, encabeça �s cori-
declararam ,:",da. saber a reSpeito. correnies a srta. Àracy l',locll
Um .port.u ..VOí da: Embaixada Sovletl- .

mann, com 1.280' votos, se.pa-'
ta ,declarou; all:l.·ser interpelado, que rada da candidata mais 'pró
não tinba qualqúér eomentàrió a fa- xhna pela larga margem de
zero 35D votns. Isto, porém si ob-

.

, ser�·Rl'rr.OS o' seguimellto das
SAO FltANdIScO, 17 (UP)· - Em apuraç·Ses. não é coisa de ad-

lumeRIga "�i"Tcã�f�r,àTE Companbia
Hi�po-Elétrica � O � a 9 Francisco

RIO. 17 (1\IeridicnaJ) - o l'rc'í
<'eDite lIa RepUblica sanctonou o se

gu!ntc decreto do Congresso NacíoDd
..Art. 1.0 - O aumento d', c.-.:p!tai d'�

COmP3:11hia Hidro-Eletr:.�a 110 Sii.

Francisc. preVisto no art. 4.0 (Ir de'

ereto_lei n.Q 8'.031, !l� 3 de outubro de

1945, c UO a!1·�;<:.I n.o 4. da lei N . .!

1.102, de 18 de maio de 1950 (Plano
I

Salte) - ;ndependeri da integ,-aliza

ção do c�pital inicial, Paragrafo unic",
- Esse aUnlcnt� oderá ser efetuado.

apenas cm ações crdinarias, subscr;

tas pelo Tesouro Nacional.

Art. 2.0 - E' o Te30UrD NaciOnal
autorizado a subscrever 4�HJ rnll ::çõcs:

cada Uma, que forem CtnifÍ(!a:; p.�ln

C"ml.all.hia Hidro-Eletr!Cl 110 S:;'

Ihõ?s -d� cruzeiros. em 195', e as duas

oatras d ri roo m ':bões d1! cruze ires ca

da uma, cm r952 e '9[J. respectlva_
mente, p'll'avcls, por in ctalj.e, cm pri
'"1,eiro dê 'Tlarr.o e I de set�mbr'. Art.

3·0 _;, A despesa com a integralização
das ações cürrespondentes ao aUmen
ta do capital da C<lmpanltia H�àro-

1':1et.lca de> São FT1I.ncisco será ilten_

pida por melo de dotações (.rçamenta..
.ias. Art.· �.o - F!-ea o Mil1I�J;erio da

Fazenda áutor1zado a
I
ceder, a pe�soa

1isi.cas e juridUas brasileiras, cOm"
ás autoridades mcnçionadas no art. 5.0

do decreto-let n'o 8.031, de 3 de ou

tubro de lMS, até 49 epor cento das

ações -ordiflari;;.s, da Compatl..l.ú2. H!dIo_
Eletrlcn do São FralLCisco subscritas

DISPOSTOS OS ESTADOS UNIDOS A "CORRER" NO

SENTIDO DE COLOCAR: A ALEMANHA EM
IGUAL'DADE .. COM OS DE MAIS PAISES

17 (U. para que possa ser confir
mada pelo Conselho do A

tlantico, a se reunir em Qu-,
tubro, em Roma.
Uma vez que a

nha recusa entrar na co-
1l111r:idade europeia·
1ntes haver
';eus direitos soberanos o'
�overno . dos Estados Uni
dos está disposto a con

cluir com ela acordos con

tratuais que a colocará em

pé de igualdade com os de
mais paises europeus. Es
ses projetos acentua-se nos

meios oficiais de Washing
ton, terão praticamente as

mesmas consequencias que

um tratado de paz. Serão
discutidos por Acheson
com seus colegas francês e

britânico; mas·, afirma-se,
nenhuma decisão será to
mada pelos Estados Uni
dos em desacordo
aliados:

MATRIZ: - BLUMENA"ú. :.. (E�lüicio Próprio)

boriú - esquina Travessa da Rua Paraíba s/n_ :-- FO�

NE, 1 4 3 5 - Caixa Postal, 402 -�End_ T'.<!lg. ·KA...'Ei.MO
l

'

mais
Frn.nc!sc\I ara. aUmento le seu c::pita.l pelo Tesn.Úl'o Naci.'lual1 operando se a

no mont:J.ntc ele 400 milhões de or11_ eessii.o das não integralizadas l)el� I

zeitos. Par"grafo unico - As ações "I'nlor das restações pagas. Art. 5 � _

(';.rdf.n2.r!2.s COrre511'-lldentes ao aumEU E!.�;a lei elltratã e�n v'igcr na data de

to serãn integralização el'l 3 parccl,,-�! �ua publicaçã:>. revogadas as disposi·
anuais�' �endn a primeira. de 2:00 nli-I çócs cm ctmlrado" ..

ral em São Fraliclsrc, Ha�r:r lnll,b.lIll.
n:!o fei �nconft:atl0 1"Jet .. 3. j-ornal1stas
"pesar de insistente�mte l'IOt1!ra:
do.

Enquanto os tecriiCos do
'"'PP2.rtamento de Estado

aperfeiçoam' os últimos de
-;-alhes dos planos que serao
-"wesentados á Conferên-

.-dá de Washington,- recu
sa-se de fonte oficial des�
vendar esses projetos. Mas
os Estados Unidos estão
decididos, sabe-se, a cor

rer". Consoante os pro

prios termos de Acheson,
no decorrer de sua' ,Última
entrevista à imprensa, o

�aVeL'lO ameriCanq quer
solucionar o problema ale
mão' antes do fim do ano,
e Q.éseja, de outra parte,
que um� decisão de prin
cipio concernente ao rear

inanlento da Alemanha, 110
quadro do Exer:cito 'Euro

peu,' seja tomada pelos
três; ministros .ücidelliais,

NEW YORK

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

r:OORE
BALTIMORE

McCORMACK (NAVEGAÇÃO)
o

S. A.
Passageiros • cargas para.

PHILADEtPHIA

e Portos do Mar das Caraibas,

GUANTA PUERTO

MARACAIBO

Reserve de preço, passagens e demais informações com 05 agentest

elA. COMÉRCIO E INDOSTRIA MALIURG

tA CRUZ 8 CUMANA

PORLAMAR • CARUPANO

TI "M ·U

e egramas. ooremack • ITAJ�J
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