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Dtreter: l\'IAURICIO XAVIER
..

TELEFONE: 1 (/ 92
Elid. T�l.: A &AÇÃ,O
Cana Postal, 3l!

RIO, 18 (Merid.) Sob O rou pacientemente duran
título "Volte Amanhã", o te cerca de 30 minutos no

vespertino "Ultima Hora" salão de despachos, mas os
registra, hoje, a seguinte parlamentares, apressados
nota: e em grupos, só chegaram.
"Dia 16, terça-feira, foi muito depois.

o dia dedicado, pelo presi- Entre os que voltaram
dente Vargas, á audiência muito melancôl icamente,
semanal aos congressistas. aliás, estavam os srs. Geor

. Mas os parlamentares ins- gino Avelino, Benjamin
critos fizeram o presiden- . (Conclue na 2.a P:;-:I. Ietra tI)

te. esperar mais (te meia
.

---""'''" -_- --�-'-----�-

h01'8 e'.11úó; apa'rec:;erám. Ou '·UUi.nul-·Hora
antes: chegaram muito a- �--- -���.

trazados. Ordens p a r à\,dele ar Suez
a Iodo custo

o motivo do atrazo,· se"
gundo explicaram, foi uma
reunião, do Congresso para

I' apreciar veto do presiden-
te, embóra alguns parla-

I
mentares não soubessem .

LONDRES, 18 (DP) _
dizer exatamente porque o I Partiu nara Suez o gene

Congresso não se reuniu ... Irai sír -Srian Robertson,
No momento da chama- comandante da fôrça bri

tânica no Oriente Médio.
da, somente dois estavam O general Robertson tem

Winston ChurchiIl presentes. o senador Mo- ordens para defender as

a ocupação da ponte de Fer- zart Lago e o deputado posições britânicas, em

dam, os britânicos separam a Teodorico Bezerra. Estes Suez, a todo custo. Tem,
Península de Sinai, do Egí- f 1 did E também, ordens de eva-

oram ego aten lOS. o
to, interrompendo as comu- cuar l(j mil mulheres e

nicações com as forças egíp- sr. Getulio Vargas, ínfor- ertancas hritânieas resí-
cias na Palestina. Fontes' bem mado sôbre o atrazo, espe- dentes no Egito.
ntormadas dizem Que dois r_ x,.:-)[ - x - li: - X _ .... " -- lt - :li. - l!t - '" d '.�,

�:��tf;�P��:� oU�ai��n�o o�� Travado O Segundo Combato Entretro saldo da Capital para lá, �
foram obrigados pelos Inglê-

F D r= B h E DE·(rih�r��ll�[L ATACA;O GO- orças a \Jrãii1 retan a o gno
':ERNO TRABALII�S'l'A COMPLETAMENTE ISOLAD O O CANAL DE SUEZ -

GLASGO�, Escoeía, �8 I PROCLAMADO o ESTADO DE EMERGENClA EM:
cyP) - W�n�t9n CJ:u!'c�Ill TODO O PAIS
Iíder da oprsiçao britânica, .

advertiu, esta noite, que tal- L�NDRES, .1� (UP) - A- CAIRO, 18 (l!P) Depois de

vés mais sangue seja derra- m�cla-se oficialmente que matarem, d,,: dOJs�.? Cll1�O ,501-
mado no Egito. Ao mesmo for travado o segundo .

com- dados egrpcros, fer ll1do. ::_lg.uns
tempo pediu que o governo bate entre tropas brítãnícas e outros, as tropas bntamcas

trabalhista defenda os direi-. egípcias. U� comboio militar isolaram o Car:al d� Suez

tos da Grã-Bretanha naquele I
brttãníco fOI atacado por tro- do resto do EgIt?� Il.lforma-se

país. Churchill, que falou

dU-1
pas egípcias, esta manhã, en- que as forças britãnicas rece

rante um comício escocês, tre Ismailia e Kebir. Deseo- beram ordens de defender a

frisou que, naturalmente, não nhece-se pormenores do fato. todo c';lsto � C�nal de Suez'.

há necessidade da Grã-Breta- Isolado o Canal de Suez Este foi o. primerro choque ar-

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.

mado entre tropas egrpcias e

britânicas desde a derrogação
'do pacto anglo-egípcio. . .

CAIRO, 18 (UF) - Milha
res de pessôas, no Cairo e

em Alexandria, e em outras
cidades do Egito, voltaram a

realizar, hoje, violentas ma

nírestações anti-britânicas. Os
manifestantes estavam Indíg
nados com a morte de vários
soldados do Exército egípcio,
num choque contra as tropas
britânicas. em Suez. Pediram
os manifestantes que o go
vêrno adote represálias mílt
tares contra os britânicos. En

quanto isso, éra proclamado
oficialmente o Estado de E�

mergencia em todo o Egito.

'sas que permitem o transpor
te dos passageiros e provi
sões duma à outra margem
do Canal e cortaram, depois
todas as comunicações entre
o Egito e o Sinai e revista
ram todos os passageiros dos
trens para descobrir, segundo
declararam, sabotadores. DIU
trem especial egípcio, que se

dirigia para Gaza, foi detido
no Delta. Um oficial egípcio,
tentou, então, estabelecer
(Conclue na Z.a pga, letra' F)

4milhões de francos o novo
monumento a S. Dumont

Prolongue
sua.moCidade

com

,; .

(Orma-Regllllllor Integral)
OP

o moderno
trátamenfo
dos funções
feminipos

� .. A NAÇ
POSTO DE RECEPCÃO DE ANUNCIOS

E ASSINA'l'URÂS NA RUA XV
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" 'Precisam ..se III Si II

Mecàl1ico�.,_Inutil':a_p1"eSell. \ S. J e�l.rtarem-se nao senuo com- � I
peterttcs. :f'tatal' na' Casa

I
\��

Royal S., í\ .• Rua I!} ,te No- PRECISA-S�� cQ$�ul;l.eira y.al'a
.. �

, 1 .
_ "".>.

I.. em H 0, •••,.. [(ifUl'lIiilt:ões 11:1 CAHA NOVA, NII fJ:.,ratê à

,

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

I
Ordenado: Cr� LI}(j(I,OO. -,

P R O ( U R A "" SE; Gesucnt wírrt eíne KOECHIN fueI' ErziehungsimstaU'
A

d I
in Ftm-íanôpol!s.Uma boa emprega a pa-

ra todos serv.Í50s d�l�lésti- GehaH: CrS UIOO,OO.
cos c que sarna trabalhar I

independente. Paga-se bem 'I Naehere Auskuuf'i alt'iÍL; CA:-;;li NOVA <j'€egenliebel.'_
Tratar na Casa Rodolfo der l\;tllI. Kil'(;ÍleL
Rlotz, Rua São Paulo, Bê
co Timhó s;n., ou Empresa
Karmo Ltda., Fone 14:�5.

VENDE-SE Praia

pelo ritmo e nela beleza, na

vida do BrasiL Adivinhem
os' obstaculos, as dificuldades,
que os dois não devem estar

DL Aires Gonçalves
- ADVOGADO-

GRANDE
ESTADO:

-'1
DO SUL

CA']'{-\RINA

\ANUNCIElVI

NESTE DIARIO
1
I

I ..

1
- �'

1 recompensar o apolo (O povo, tao \-l1n� disputa entre SI;':; ecneorren-

I recessártc ao desenvolvimento das tes, para aicun�ai o tão cobiçado
1 coians ligadas ao esporte utuío.
, Na noí te dancantc de amanhã à Com o acontecimento de ama,

t noite, serão. também. apresenta-. nhã, que, acredita-se, superará ta-

I
cl:,s as candidatas que concorrerão da e qualquer espec'tativa; o. Vaso
eo Ululo de "Rainha da Socieda- to 'Verde viverá o transcurso de

i .'eH• "<11'20. �sse concurso,

.Observa-I'
maís uma er�mé.idec de fundação:

! 'e deôde ja o enorme Interesse eí'eruérãde essa que assinala. taro, '\'l.i que o mesmo vem despertando. bém, o marco de 7 anos �e suees- ....
I ["l',_,g!loEtica-s€' lne�al1D urna er::ofir- sos e fole glorias.

-

.

I ,1JI
"

(����,.
\-\ ,�4V,

{ROrEJA ,SE/lScnlIlOS
c'ontra O�;, Verme'$

dando-lhes
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A •(}?��� ��i! /,,�;��os A��Ci!i:àGi" r
\ pi'ilprii::dade !ilÚ .'.: .·1

-r §/AÂ 'NA1AÂ�ÁO;' I

Suicidio qualquer r e c u o� por po:'te=;dos�lEA .

Unidos
I···· WaSI�lllgt�n,. ·ti (UI') �I· junta

d. �:ne>g;. Alômka, I <lw!plioRdn,. .

..,. verbas IHa. uI�m�a. numero de .•umentar- <an..l.wravehni'D
I

NOVOS TESTES ta por Stalin, no fim da se-

, O represeutan te Henry M. em • discurso pará ser Iído destinadas :l al'�Yl!tS atômi- armas atômicas que pode- te os fundos atualmente, LA VEGAS, Nevada, 17 mana passada, de que a

lJ'::ek_:;on membro da Co- na Câmara ,dos Represen- .e�s, e corttestütt ·.as. a_lega- mos prodnzir; se pudermos dedicados ao nosso progea- (DP) - A chegada a esta Russía estava progredindo
. mrssao Parlamentar Con- tantes, pediu que sejam çoes de "desperdlcIOs e ma atôm�o". I cidade de Gordon Dean, no desenvolvimento da

1·.·.
_, __; ,..;- .....;.. - - - - -- �- - - _"_ - - - - ínefieiencía" na êxecllcão � - - - _;,. - - - - - ARMA AT01\UCA S_OB presidente da Comissão de bomba atômica,

.

o jornal

ªlIlUflurummlfmIIIIUIIIUllIlflllflfUllIJIIHIlfIUlIIIIIIlJJlIlII/llllllUUlI!. do programa rit�z,nico; -. I S
'.PAULO, 17 (l\Ierii!:l- q

MEDIDA I Energia Atômica dos Es- escreveu: "Todo aquele

. ': M...<\QUINAS DE SOMAR E CALCULAR _ Jackson. propo,z .4t;:e;!l menjno Le'o M:achad�artini> h {UP) _:\ tados Unidos; 'pr?voc�u que deseje atacar a União

..

= _ despesa em armas atoml- l' . .
...,Was iugton, 17'

. boatos cobre . a lmmencra Soviética precisa temer a

= ..
.'

. .

1 a .... '. (e 12 anos de idade, pIlotando O sr. Henry M. Jackson .

d
.

= Modelos: "MANUAL STANDARD =
cas seja e eva a para uma <tua biclclet "Bal st

., - b d' C
. -

d E' I e novos testes atômicos sua bomba atômica".

::
.

"MANUAL ECONOl\UCOS" quantia entre seis-a dez Di- -)
.

a
.

u re . a rua meII1: ro Aa .

ormsao e -; nos terrenos de provas das O "Taeglíche Runds-

_ E L E T R I Cos::: liões de dólares: em. com-
I omplona, 'em daçlo momento; nergla. Atômica da Cama-' proximidades daqui. chau", jornal oficial sovié-

-
-

- ....;.... quando desvcnCl'lhou se dun: I ra e I epresentante do Es 'd d
-

:::: :: paracao ao que·'esta. pre- .

". '. U H.. .

.

•

-

A opinião geral e a e tico e Iinzua alemã e pu-

P·.' .... R· ·E
..

··..C· '1.· .····S I''. .§ I visto' atualmente e qt·u�. é ca!�lnhão e foi c{)lhido 'fio m.ei 1 I tado de Washington, de: que os testes terão inicio blicado na

�

zona de ocupa-
§ I U1U bilião de d-Ólares. '.: ., pel�s rodas .de um eJe'trlCo,' 51arou _�os

_

seus colegas.! ainda esta semana. . ção russa, disse: "Se os

I:: § I' Diz o l'epres�ntal1te)lUe I tend? mor�e .l�s.tantanea .. O cal' I Aproxl1n:=, se a hora en; SEGURANÇA DA URSS p�.ovoca�Jores de guerra

.__-...;...;._,.,...,,,.,,:;,,:.- ...,.-...;.....__.. ª ::' as armas atômicas '�sao: o llO fwcu diYldl(1o ao me .0. rOr" ' q�e P?d_erao ser pos.tas a
. BERLIM, 18 (UP) - O, ainda tem um pouco de

_..

. - btI"
. t I co' tur do )

-

II' t . disposição das potencias 0- "B Ii Z't " -.
.

ali

=TEMOS PARA PRONTA ENTREGA NO NOSSp STOCK §
o s acu� Sdupr:;.r:o ·;cI·�n�./a

�

',. a

.

cr raçao.. a en�pos, cídentais as armas. atômi- eAr1lner h elou�g , lordg�o .. sen?� co:numt l' para aVI ar1
:::

.

_ .

- a agressao o .n..lCIU. In e e;11 Franciscn Sales o I.H] do f it b" did
da eman a

.

riental, 1S- a. shuaçao a ou qua e a

Infurmnçõ es e demollstraçoes:::'" .

., ..._
.

' cas 'e1 as· ·so me 1 as· R'
- . I "

1 d
.

d'
:: .

�" ';'_=5 .,.".,.....",.,...,
ped()·se s!ll!cital' ao rel'res.,,"� :: que reeuar IH: Ç?UlpetlÇ.?ol"enol· perdeu "lla. 1ll11lhe' (! t d m ist a .: se que se a USS1� 11.ao tI-, e, e es evem suspen er a

�SOCIEDADE ';'=��-=':'�j;i<"-:'�� Ltnt" ]lO HGte! Wue-rges, Fone:::: pelas arIuas atolulcas equI- I tres nhos quand'- 'nct'n rr I ., �n � e v da sua. utI vesse a bomba atomlCa os sabotagem dos esforcos da

="'i"":",,OHúIlN!ZJ1lJOf!e lTOA' n6&
- Itoupava �eca - Quar-: ; T •

'd" .:. '1" I
.

.

'. -'1' ." I (ll-St hzaçao em to a especle de E ,'d U 'd'
-

h" U'- S r' 't'
.�

'-

::�. .

JOINV1Ll.E se to 31 � At.e o dia 19 do cor-: .ale ao sUIeI 10 nac�ona . o bsrracã,o em que mnra\'am. situ ões lnilitares
.

A ora ..

sta os nl, os nao eslta- .nlao O\le _lca para prOl

- ."

rellt(,. ª Jackson acrescentou: ',- Agora que vieram para ::cjui.
�

l' d
. dg -

. rIa em ataca-la. i blr a produçao de bombas
-

.' - "'1:T' t 1 t
- h

r

l' .

. os· nossos a la os po erao C t dI' I t···
.

d t'
••H!!.�.!.!..��ll.Im�lmHllU�mmlll�l!!ml�!!.!.��III11!mlllllll!l!lílllllh- �'�mcn e, lla� �I·I mais Ulll� vida fOi vrd'da por se fôr necessario, deter � .omen an�, �e � p'r�� a0n;-lca,� e o uso e aIS

C melto�de 10o/O no culs I o I ;:r;��l:;::�"�: :��,�:':�:.::�ta�:7c:I�i��a, mel�: :z:__<1'."lar:ç�o �e� �o:,:' � , -' - • - •

Idos "'retles -Inte'rna'·C·lon··a·llIIIIslserviÇo Naclonal·de
..

I asa. R vai S. ·

I ,k; i
.

"

.. _ I. .. aprendizagem Industrial! : Industria e Comercio]��
llcordo en Ire as malares empresas de naYegaç�ol DEPAR'l'AivIENTO REGIuNAL DO PARANA' E Senhores Al��;�'fa�!1t10 nA IHRETORfA

l' Rl,O, 18 (Mer�d.) - Den,.. mas, entre as quais Ú NoÚh 'suficientes para. ate.l1d.::r . ás I
,....,., _. �ANTA CATARINA

.

POLICIA".;.!. .. . � 1016 I i_r? u\60 a 90 dIaS o� f:et�s �tlantic Continental FregJ;lt suas despesas de 0peraça�., t I.OLSi\s Im I�ST�.JDO PARA OPERA'RIOS DA

BO:M:BEiROS. ,.: • ",1148

11 ��ta��)aal�aqy�d��a�S Pc��â��a�: i ��'��;��Cl���ia�tj�.org�����ri�� '���I�'��rlrAl�� .�U�li��� I Leva-se ao c0111;������R�!s-s-rs-.-IndustriaiS do
H O S P LT A ! S! t(:'s, com. exceçao da Amel'lca : e uma companhIa nao per- CA DO SUl". p.' 1 St C'

.

Santa habel ' 1196 �o �ul, deverão ser aumen- i te�1Cente �s confe;encias, que Nada menos de 18. ?�upos . aé�n:l.: ; c a.�,a,�al'lrla 9ue se encontram a?crt�s
Santa Catarina •.. ; 1133 I (.":([0,, .

de 10. por cento sobre I mantem llllha. para o sul. e o de conferencins márltlmas, :..t�(' O. dl� 30 :10.PlOXlHW :me!?
. de Novembro as mscn-

Munici}:I".I. .. ,. '. 1208

r
as taxas VIgorantes no me,?- 1le!'!te da Afnca, anuncla?-o em conjunto, já ap.unçiar.3rn {�oes de canchda.tos aos séguintes cm'sos de aperfeicoa-
m,ento, e de 21. por cento �(:- i :.llJ!�e�t.os de. fretes, um a?s o seu propósito de :aumeniar ment.o man tidos. pda Divisão de Bolsas do Départa-

PON.TOS DE .... .
. ble -as taxas que. era� €:!1- , (jualS Ja em vlgor desde o dia os fretes. para exportáçãó a t N' 1 d ''SENAX''

...

. AUTO]10VEIS: .

L pregadas em. 1°" de Jane:ro 11°.· do corrente mês, e outros partir dé Várias datas, até·lo.
men o .aclOna � o, ......, '.'

Al. Rio Branco' .. �. 1200 I
deste ano.

.'

E. o I a partir de 1°. de novembro de novembro vindouro, Os CUf�SO DE .DESENItlS'IAS E PROJETADORES

Praça Dr:. BIumemiu 1102 que informa nos .meios im-' próximo. mais recentes anuncios fóram TECELAGEM DE ALGODÃO .

'

.

.
. BALANÇO GERAL DA CASA ROYAL S.A., Indústria e Co-

e 1178 .,'
.

,.'
.

IPoÍ'tadore� •.
e exportadores Em todos. :os casos de,a�- feiios peIas duas codierencias cunso DE DESENIlIsTAs EPROJETADORES' mercío de 31:8-51.

Rua B .. Retiro .'. ,. 1111 I dest� capItal e o que part'ce mentos de fretes, os acres_c!- do Atlantico Norte. já' referi- DE MA'QUINAS
. . A T I V 0.:

. .
.

.. confirmar o fato, de haverem �os nos custos de operaçoes
.

das, a. do Atlantíco Nortê; e .

.... , .
.

D I S P O ·N I V E L:

IMP.O.STO.S. A..'.p,'''. G.AR: ! n:ceritem€mte cinco orgar.iia� foranl apresentados como mo� Báltico, . a Ahlerícana Oei-
,

_o candIdato devera ser apr�entadoporFir- Ca:xa 334 31900

. ..... .

.

Pc
. ções de conferencias marítí· tivns deiel'mimwtes dos mes- dental Afl'ióma e a Sul Aih� ma qUlte com o SENA!, ter idade .êntre 21 e35 anos .Ir GBa.e·�nCeOr·a$.·.l· ··l\i·�o·t'o·r··.e·::d:O::B'.··r···a·_·s·I:·1 SA. '}13.36.. :5785.96,<7500 785.165,'20

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

-:-:- -.,-
- -.- --.-.;. "--....--,-.:- _ 11'101'. Os novos contrt\tos de cana. 3cr l'esel;vista· e dispor de cincó fotografias 3 x'4' 1. � --

�,mmlml,mGumml'JmtU�UmmlmlmIWlmJnmmnmummmunm;:: . sah.lr!os firmados pelas com� Não se' inforri1oH '. se as li�
.

Aos' .. a )rovac1o
'.

•.

.

.

"d 1',' . -' ,

:::
,'" :: i p,-Ulhta>i de nuycgacao no1'te- nhas que, fazem parte das ',' ....

". 1
. -'

s .nos exam�s .<; se eç?? sera

I
REALIZAVEL A CURTO E A 'LONG9 PRAZO:

� :: i ��mel'icani�s constituem tam- conferencias (hLAmerica. do lJaga uma bolsa de CI;'- 1.500,00 CUm ptll e qumhen-. Contas a receber
.

44.310;90

:::; .. p.'.:-...•.E.:.�·:A•...,I. -�' ..'." ····t,�G··I..T··rMI··��J�:��\:j?r���·:�l/���� d�r��a�l�; ���d��d�n�I���fr �g�li;lit�1�i(;; ���·rS���.1:0����1�7:6: h�rri ,eomo as desp�srur de Yi�... ii ii!������faieber " .\ ..f7��F�g���.g<., ,

- ,
.

..' :: ne bal1Ue'll'U norle-ameneana. ..mméÍtto : nas suas taxas. de O,· exatí' es de seI"
..

;-; s
-. '1" ct-

'. -Depósitos caução 113.701;00

.' ,
.

ª l-�sses. contratos, di2eíf� os ar- frett's pm;a {,xportação, mus fi' _ '. ,_

,> . .�:";.' :::<;;",0_: era.o '.
rea l�? os na '!'itulos' capitaUsaçãó 32.404,00

-

.'::: :rnadol'es, e1evaw as aespesas'
1 . qUIHzena de .I<lne,lo p. VIri.ldOlHO.. . C ut tecipad 108 08770 3 911 66300

- tem-se' como iJrnvavel 'qde O
.

o as'an.. as .,. � . ,

-
'.

, i. '.,

.

'. ª i com ;:"a!�rioS f:m· ef'l'Ca.dê 30
ial ocorra, pois as linhas de _., ....

s int��essado� poder�o prOcurar fi Direção E S T A V E L:
.'

=PIRII PERfEITO fUN'CION'IMERTO= I por,euo.. tais cOilÍl,rcncias sempre Sê-
do:; C Ul";(T�� do Sl<JNAI, a Rua VIdaI ; Ram.os -- ELEC-

::_� .' _= l Um fato.r gC.l'al aponb'.ldo é guem 3S iniciativas tomad.as ',ruo A. (.,�O "ALTON.:,\'.', das 8 ás 11 d
...
a manhã, até d.ia

Máquinas, ferramentas e equipo

I . d
-.

Móveis e utensílios

::.

'09 'SEU' BUT'OM
. :: a atual p·ocur.a elevad.t e pelas grandes cúilfHelH:ias .10 de Novembro prmumo.

.

,. 'i..
. OVft :: I espaços nos navlOS, o que tern t,ontinentais. ......------------�.......;,-----.;._,--------,

.

.,: .... .
. :: forçado as companhias a in- ----- -' --.--.----.--__ .__ .�__ . __

,_,,_-" . ._ � "... _ .._ . -::;.. .--P::ll' -= I tensificar o horario de suas

: fO R··O O· U . ME'-O"'-C-U-�R-Y-�g ���;��s·�\�as�����eal�a�oJ�
.

.'
. ." �_�:: na'.'cgaçao um numero de na-

_ .' .'. _.4!i= vios inferior ás suas obriga-
.

. . !Aiª ções de viagens regulares,
� são elas forçadas a pagar

:: exija sempre as pec,as leg
..

mm.as .

;;; ! muito mais pelo arrendamen:;-
� I to de outros barcos do que ha
::: algum tempo. atrás, quando
§ I publicar� as sua� tarif,as,
;:: e que sao as em VIgor pre
:: sentemente. Verificaram es
-

sas companhias que as smis

taxas de fretes atuais são Ín-

ansã
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E�PEDIEN'.[;E
'Assin.atura\-;;

�'\.uu.al : .. . Cr$ 160,tifj
Semestral.· .." Cr$ 63,00
N. Avulso" Cr$ O,!Hl
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.

RIO '.

Rua. do Ouvidor n, 100
Fones: 4:P:6S4 e '43-7991

ln forma�qesUfeis
Fa,rmacia'
de; antão
DI�15.A21.
Ué Ohhthl'o: .

feitos
:::

um
QUALIDADE F O \
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GARANTiA ····f o R D

PRECOS DE. USIA f O R D
,

.

é o que podem oferecei sómenfe. os � j --_;,_.-_._-
; R E V E I) E N D O R E S F O R D � I Pres� igiO

�G"" dA'
I. ....

··s A' �II
.. do cruzeiro

I�_� a
..

·· ·8·a···.··...
'·.• 0·.··

:

.. ·mofl·.·c·.a··.·no·'. a. 'iI_�_�· R!.�8 (!�!�rl�_\' I,.
:- o- III r- gundo inforlTJ'a�:ões ,de au

�.
. ,

.. ::: torid·aà·zs
. dos levànla- I·

UEftCAD'O" DE ADiOU.'.OV'E'.JS
. -= rrientos de' estatísticas de i

1'1 Il m ,_

.

exportação', o BtaSÍ'l já ex-
.' .

'

·p·ortou� este ano, d·� .ja-

_. JftU..l!� �•• F'RtSHEl-' fUM"D'"AD'OR ...._...
neiro até ngosto, (':lfé I]"

UH!!1 L 11:. -valor de ·Onz.e hilhõ�s d..:
.

. .
. . '. cruzeiros,' isto é. il mi-

.::
I lhõe de (:oritos.. Atl·ibu·;..>-

..C·ond.,"(o-es�, 'E's··p·eC·I.a:··.. I·S 'Pa' r� == i �e, em grande l)art·�. ai! ,

• w
I U §: r��:;��ft�cgjo v���lt"��O e��)

.. !

.0· fl··c·<,·n'.as E· Fro·t,·stas núrtaçõ�. não é só de café,
=: i .

c'Omo tambem'" de outro"
_

• ''C.'' ". ê I ,produtos�. materias lJri-
::: -.

-, mas. Os obs'ervndori:s do

1"N··os"s·'.'0·' div,·sa·'I e'·rser··Vlllllr"�::::-".· :�S�id�l'na;{re��:� c��sfg�;�;"
� I _ 1

muito hoa a situaçã-o
.

:::
. .

.

'

..
"". •... I- _',' '

::
I tua!.'

.

:;:liilflrIIHfllllnIIHlml'lml�I�Íillmlll!IIlIIIIUlmíil.llllllmllIlmlllllllni� I
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� Matriz: ITAJü' -. .� ,,1'FrulOOido ein' 2:$ tk Fevereiro de 1.935 Erldere�o Telelitl'. dNCO», �

Capita,l Integrafuado '. .. ... .•. . , . . . . . Cr$ 22.500;000,00 .

I.
.

Fun.do
..
del reserva legal e outr:as I'Otlervas ,.. . . .•

.

Cr$ 27.500.000,00
" �:.... ,-> ". .. • -_._.....�--..;_

�
..

-

"

:::

,"

.",'

"

.,

Um' verdadeiro

lo, o' pulso firm�, a fibr� e a' pe
rieia de. um autêntico ·'<jockeY".

.
.

. .-'�

, .
.

um barbear perfeito, eom ti lâmina
.

Gille,tte Azul, .passe au�á�bl. se�pre
num aparelho Tech:;. J?ofs foram

tariib�m' iii F r I .. tJ I Ir.ntl.úslIl!uDh...

líarantem m.al.oI proteçiG ,ci...n�.

tr� ccrte;s •

l1li Ha1'ia-llí�ten"or.. ptonn1'. 10m

\!5':a.nnoOU' "áplOO e sua�ii •
. '�.

._ ......��_ .• -._-- •• - _.- _ •. - --------- ....

_-�
-< .. -....:..._.-_ .• --_.�---,-_ ...__.. .......-', .... -

••• ..:.... •• -._ -- •• __ .•••

Total do não exigível ••••.•• <. o.... ". .; _
.. . Cr$ 50.000,000,00

AGENOIÂS E ESORITO'RíOS NÀS PRINCIPAISPRAÇAS DO ESTADO
.
DÉSANTífcÂTARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

.

. .'. .

Taxas' de Da póSitos
D.ep6sitos a vista (sem limite)

.

2% DEPO'SITOS A PRAZO FIXO

DEPÚ'SITOS LIMITADOS Prazo mínimo de 6 mêses 5,112%
Limite de Cr$ 200.000,00 4,112% Prazo mínimo de 12 mêses 6% .'

Limite de Cr$ 500:000,00 4% DEPO'SITOS DE AVISOPRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dia�
Limite de Cr$ 100.000,00 5%' Aviso de 90 dias

.

(Retiradas semanais Cr$ 2u.000,00) Aviso de 120 dias'
---o CAPITALIZAÇÃO' SEMESTRAL-.-...;...."

ABRA Ul\tA CO�"".rA NO «IM CO» E PAGUE CO�I CHEQUE
�'I !@N't!'

.

'if!1miFl II
.

• suppnu. firmes d� Ilw1na .u.
..

.m!nam. a trepldaçl:.o.

• Abertufu Ilmplu par. mall fácil

Ump.,zll.

.. CÁl:lo eo� �nbllr.u p!l!l'III mmuselo fit"

me "' ·RjlUl'O.

Cumprindo as nos!'iUS determinações el;tatutárias,
de ucôrdo I:OJTr a legisla,�ão em vigôr, tenho o prazer de apre
sentar as contas do eXt;l'eicio findo em 31 dE' Agosto, o Ba

lan�,() Geral, cunta dé Lucl'()s e Perdas (' o respctivo parecér
.io IHJSSO Cons('lho Fiscal, que dependem dá vossa aprovação.

Estes dú<.:umentos por fi só cxplieam com bastante cla
reza a situação da firma, testemunhando _. ii sua atuação efi
ciente e estarei c(jm muito' pr,ner ás Vossas ordens, para
;luaisquer esclarecimentos que forem nec(�st;ários.

Blumenau, 5 de Outubro de !l:l51.
HEBERT WILLECKE - Diretor

316.652,70
148.963,60 465.616,30

.

I 1\-1 O B I LI Z A DO:
Terrenos e bemieitorias
Construções em andamento

71.635,00
136.409,50 2\.18.044,50

. C O l\'I P E N S A D O:

f Titulos descontados'
.

Titulos de clientes
.

I
Açõesem caução

1.920.922,10
155.000,00

, 80.000,00 2.155.922,10

6.826.411,10

P A S S I V O:
EXIGIVEL A CURTO PRAZO:

Contás a pagár 36.642,10
Titulos a pagar 327.463,80
Bancos, conta caução 321.033,90
Sinais de clientes 440.011,70
Despezas a pagar 23.682,40
Dividendos a pagar 102,00
Outras obrigações 193.315,90 1.342.251,30

.

. EXIGIVEL.A LONGO PRAZO:
! Créditos dos sócios 136.340,90

I Outros crédito;; 137.500,00

I NÃO EXIGIVEt:
Depreciações 187.915,60
l1eserva para deved. duvidosos 89.556,60
FLU1Cl0 -de reserva legal

.

92.030,60
Fundo. de reserva especial 470.420,50
Capital realizado 1.200.000,00
Lucro á disposição da As. Geral 1.014.473,00

273.340,90

3.054.396,30

C O M P E N S A D O:
Valores para desconto e gar.
Caução da Diretoria

2.075.922.10
80. OOO�OO 2.155.922,10

6.826.411,10

CASA ROYAL S. A. IND. E COM.
HEBERT WII"LECK,E - Diretor
EDGARLIDO PASSOLD -' Guarda.-LiVro Reg.

0810 - no C.R,C.S.C.
Nr.

DEl\-IONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS E
EM 31 DE AGOSTO UE 1951.

CREDITO:
Lucro bruto das operações de venda
R.endas diversas

PERDAS

2.064.773,70
205.196,20

2.269
.. 969,90

DE BIT O:

Despezas durante o exercicio, imp(jstos,
administração e outras
LUCRO LIQUIDO à disposição da
Assembléia Geral

1. 255 .496,90

1.014.473,00

2. 26B. 969;90'

.

CASA ROYAL S. A. IND. E COM.
HEBERT WILLECKE - Diretor .

EDGARLIDO PASSOLD - Guarda.Üvros Reg. nr.
0810 - no C.R.C.S.C.

.

CASA ROYAl" S. A., IND; e COl\I .
PARECER no CONSELHO FISCAL

.

Nós abaixo. assinados, membros efetivos do Conselho
FIScal da Casa !l-oYal S.A., Indústria e Comércio, com séde
em Blumenau, a Rua 15 d«; Nóvembro nr. 330/32" especial
mente reunidos para este fIm, declaramos que examinamos
os documentos que nos foram apresentados pela Diretoria
da mesma: Ba}�nço Geral.encerrado em 31 de Agosto de '"

1951, com- anahse de todas as contas e demonstração de Lu
cros 'e Per.das, - que encontramos em perfeita ordem e somos

d� par�cer q?e representam· com fidelidade a situação ecouo

D!u:o-fl.Ua;llcelra .da sociedade e recomendamos a sua aprova
çuo á proxima Assembléia Geral do srs. Aciouistas.

Blumenau, 10 de Outubro de 1951.
.

HENRIQUE BRATTIG
ERICH KARMANN
ERICO J. KRIEGER �

.,.

�:···f�·�·�·
� ..... ,.4 .
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alho

"

Seja .yoeêl
mâis.: elegal .
te,mandand 3
confecciona r
seu terno nl. .

�aGORa EM 28. fDICRO

. 'l',U··N,E·L
-"Está em :via'Í;tdé ser'Metívado nos JjlE. up., um projeto
que perrnitíuá-a ;e:x;ploração de: vastos' depósitos de carvão a

tualmente recobertos de lençóis de água. Esse projeto com

preeadecia a 'construção de um tunel de 480 km. de.comprí
lnenio.·parà.eY6CU�H·'a água de mais de 100 lagos subterrã-rleS'n\',Dlyill',,'nto da c!'cncia e a " .

,

te('n'e�1 1,'loel'am U) ll'Ossó"nl- neos, no Estado de' Permsylvauia. Os depósitos de antracíta, ,
da Pénnsvlvania constituem uma das-prín-(�;J11Ce tI:- in iensC'� poderes da

n1tnreza. l'-:é'mos cnourtadc, cínais fontes de riqueza das regiões no Ies-

anut:ldo ((úas� as distancias; .te dos EE. UU. Segundo Mr. Simon R. Ash,

;!i·lI':si.n113d�' a 'lUZ: tl'ansforma- chefe do servico de seguranca. do "Bureau
.

d' of lVHnes", êsse
-

pro]'eto de drénagelu pcrmi-11(1, :� .. noi[f' em
, fi; , _pod!?;nos

t rawmitir ':>u l'C'pNl(luzir ima_ t,iria elevar as reservas ' de antracita dessa

ge'm (' r:ms; gozar {le ]Jt'azer'�s
. região a 9.10U.OOO.OOO de toneladas, ou se-

Que '·1I1,um. tempo nem os lJ'o<le ja quase ° dõbro das atuais avaliações. O tunel permitiria, por
outra, uma distribuição de água doce à razão de 2.280.000 li

r8s0� ela h'na ";" atre\,iam a tros por minuto numa região industrial bastante povoada,s::n]jaJ', .• ContuJ'o. fi v'<ia .. )le fornecendo assim uma- nova fonte de energia elétrica e asse
t�l'nOll tremendamente eomí'Ji- gurando outrossim reservas suficientes de água. O "Bureau
cadfl:

.

d,�ma"iada Ye'loci�ade. of lvlines", ou seja o "escritório de minas", prossegue atual-

I rlem�slada �ente, demaslada me11,te num estudo preliminar do trajeto seguido pelo tunel
temao,. d?lllaSrado �(}uC� te:npo em vias de ser construido, desde os depósitos de antracita.
l"'fi"a \,lve,,, demaslad'J mcomO- da Pennsylvania até as regiões marítimas do. Estado de MaI didades. hleolnodida\les ''p�que- . ryland. Os engenheiros já perfuraram cêrca de 15 poços ex-

I nas· pOI: c.eIto, se pensan)'ü3 Íla' perimentais, distantes uns dos outros aproximadamente 13
"ida de nOSsos .nntef'ftEs.'l,do:;, km" a fim de determinar o tipo de perfuração necessária ao

in('lu�ive' de 'rio;s'os ''avÓs ou longo do·percurso. O referido iunel teria um desnível d� '75
pais., porem �nuito"grandes Ee m desde.os depósitos de �ntracita até � �live} do ;n�r, e num

(Co�clue. li:I }.a, páglllll, letra C) cert{j ponto, a.450 m ab�lxo da superflClC d,estc ultJmo.,

.' Devcnro., reconhecer que c,_

ta difu:"iio universal do m'Ju hu
mor tem certas causas reaJs e

bCI" COncl\;:,tas. Talvez ninguém
como os Jwa!ens e c;s mulheres
clt' nO�f:o tempo p;;tivesc bio
pi-cx'mo (I�;, yi' cr- un,a exi,st'cm_
eh mais cheia e mais ',iyvre,
pel9. prjme'ra vez na historia
da hUllJanidade. O maravilhoso

Lia os

.

hti;{'iramenté TN�scrito e em fórma defínítíva,
f�m tildltl- �.s l'vrarias ou pelo reembô'su postal.

PN'(:O: c-s 40,00

'
.. E O I-·.Ç Õ E S
O CRUZEIRO

����'-'�,l, .:

.� '. #: .

"'.' t- ':1' O melhor·- slrllmento, pelOS
nao e con ra ,; <--�

"

•

<
'

'

a�menores precos da· práça::
humor?rseu mau

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

sempre presente - ... "e não em

AL(a 'EÚ disse que a nossa nós, eertum('n{e em alguma
não l' a "óru alomica", mas a das

_,
ressoas quem, tratamo.,

",�r:t do 1llllU hunjor". Talvez 1� o mau humor e um peq§t;
h�lia muito de verdade em am- sn�ll. mas I'eal: Não arranca de
has qualificações mas o ct'rtu, 'l1JZ no'�as vídas. mas as, .cn-
é: (rUe "c a homba atomtca pJ_ I venonn lentamen"�, estenJlza

as e acaha ]';)1' t'rar�lhes toda
: a bctezn que :possam ter; en,
,

outras r.aJavras, anulai' ou re,

i:Iuz o desejo de viver.

Só NoderÍl hegJl" u . se r U1l1 })'.:rigo
1l10l·lal. por enquanto só rl.'

l're:'olltu um» �,rtl�at;a; entre:
tlm' ,) ll:'i.O acontcc" o mesmo
com (I mau humor que está Alfaiate Ladislau

o
.

verdadeiro
. espirito

MUITOS, acham' ((11(' o

ver<1:::1
menté d,;> urna �u,t'J. uyu';iação

deiro éSllír{lO consi�ta no tel dos hG:llens e da;" suas aç'(les
sempre J1l'O'llta uma daqnelas E ist: l� G!U dom qu,; COJllO o

re�p1)st3.S ql!,::, dcixal�l inte�·tlito bom !-l'.Dsio, 11_ pÉ'rfeita ;0dllC[lÇ:�O
O ,'lnter':oeuto!, 'ou, plDr alnd-a, e a Imnr-a, nuo se adqLllre mui- •

110 dJspôl" de uma anedota. to f'acImenf e. '

filais 'OU meu'os picante. »nra,
cada x-írcunelancia-
A' parte ;Q fato que as ane_

dotas. para Iazer rir, a:ev�m
ser contadas muito hem, cOlsa

que nem a tJdos é fneil. e ·qu.e
a=l 'anedotas considerad'''s !?�l
riiuais üa ':na'Or parte dt�s
�asos l'"l1<isk;m em ii-ases f�l_
tus e j{t lrruit:J {',oniweid:IS. na'"

é cOm estro; me'O';, que 92 r3ve

la. (} verdadiro '''\\pir,it�.
O yerdade.il'O eSPll'1b CGIL

siS't.e,· isso sim. n3 ('''Jnsid('r�i
todos Os a('ollte("ir\1�nioS dfl Vl:
r!:3i grandes ::;t1 p.:-quenOS �ue
seI:n�l, I'b llln I>�ll J c'e \'lst:,

.

particUlar', C.l lll:'J]Jor, ,C�l11

8_'1'queJa Sl']'C'l1;(hl(] . .' c <1([',\0,;1 ,'·a�
bedoria que d>.'r.ivam unll':J-

-, -c' "" .-
- -'.-'-:-:-:-

--

I

I
I

l' .1]'a seu" r lh:JS. a'i)rl'�ellta
mOs ho.i? (lOis '<in'los modelos,
um n3 y,;_>.,tido, -tíUtro de cal

çàn. O y·;,stidinho ê feito em

:rlgo,liin eslampad.. e guarne
cidj de l':'t'Olte' delJ!'l�[:�n'i c�""
fnzt'll"H J!�':l :\!ang.l<; [obs. hl�_
r-n 1 "lJ,hem '" r-alcinha j,:ll'a. a

�olll[1:\nhÚ-lo. () ('l!lç{iO Cu. SUII

;:;:1 j, em nlgodiiO quadl'lCU1:I
do e tem p;Lla sc.nelhcnt c a dO

\'cstidinhO.

Visite-o sem ,compromissl
�UA 15 DE' NOVEMBR O. SOB. - BLUJV{:ENAt:r

r

I

I os BRINQl�EDOS· V'cIha3
não devem seI' p05toe fora·.

I Nas cid::Hles ,do interior, pl'inci
I �)a]mente, eles :d'e.viam ser apTO
\,eitados T,ara le\'9r :úegriQ. a

outras cl'iança. l'nl bom exem

1))10 do qu,,,, vode ser feito neste
sentido, está no caso' da Clíni
ca de Brinql1'edos existente na

cidnde d:. Ritlgefj,z]d, i;m Con

necticut, Estados l.'nidqll •. ESEU
"clini.ca" foi fundada' por
easal. Amigos e vizinhos· .. que
tinham automo\"{�i" rE'colhiam
O" hl'inqued'os y.,,:.hos dns casas

p!llticu1ures-. As. ca�,as d'3 'ue

goeiO�' concorriam GOm" o . que
j)odiflm· Alguns bl'inq<'edos e·,

ram· guardados na g31'agem c

o que so]Jrava ia para. l.1uma
che:il':J. ahandonada. �feninos e

meninas dus escolas iam á gran
ja onde funcionava a. ·'clinica."
e ali P1'oeuravani cOnsertar oe

brinquedos. () que para ,,,,les..iú
f'!,a Uma <Iistra�·ão. �lães e 11"ii:,
f3ziam ve"iidinhos l' ""IlXOV:.Jis
)jal'a 11' honecas restauradas,'

H0,Í('. a "('lini�a'� cl'l'iSCeU, ,6

tod!lS OS ))1' i nquedos· são' exa
minados ,� s('ptll'nd'os. clÍiilDdo-
F:11 e �)ucientemente. Na época
do Natal, torlos o;; brinquedos
l'est.2nl'ado� siío cl11pacot�dos e

vão alegrar outras Cl'lanç_:ls,
que não p!lc] e ro,;;ceher brlU

quedos D!lVOS,

A Clin'r:J de nl'inquecloS de

Ridgefield "cne :issim a. um

f uuplo objetivo: rlfu Wl� mC11lnOS
,,> meninas da localidaà0 uma

�T'�rtunidnde de tornarem fe.'.i_

ZCS ontl·tls crianças: e propor-

ciOTIa alegria fiS ('rif:J+ça� menos'l
dar e d'<'l COrr3r, a esr;ecje de

afort;una;das .• as quaI& SaO' man- melas que usa.', . as -condk(H!>'f
dados '0:0 brinql.led:>s restaura <las SOlas <los sapatos - tudO
dos. }SS!l inf'mirá:na f�nlla dos pes.
Eis um"- inicio:th�a qu.;; J1?de..: P<l['a que 'O calçado não venha

ria ser imitada 'em nOSSa terra. a fazer sofrer os rpés de seu fi
Bastaria que .algumas mães so lho, P muito util examinar (.}

reunisscm em 'cada cidnde e to (':alçado. qUe ele estava l1sa.n(1p.
masl"em a', ,mesma. inicia-iir.l. Os sapatos" velhos s:tbem con_

Dentl:p .ell) breYe ,'eli!pl1 qU::m- ta.r historias. A Qued;t, ,t'lt'O e.

to bem'lfodem fazei' cOm bl'i- o gasto, da· soJa' pa:ra Um det�t>
quedos velhos de ,\:'us filhos. minado lado m{)':i'trará qual o

. Quando for comprar "aplltos defeito da pisar d.e seu. filho.
;parti. seus filhos f'equen'og. Je- qual o. incômodo qlle o sapato
Ye-os t�mbem pura que possam caUSOl1 a(} seu pezinno. De·'se
ex:p'zrimcnt'IT' seus no:\'os 'a'pa- mOd()J. vOCe poderá Cf.C01lrel·,
tos.' Cada- .f,é ([Ue '('.r€See, trm oríenta,ndo_se tomhem pel� 0-

suas. c·qracterístiea.s proJlrias, t. r:in;ãlJ d'o vendedor. I) calçado
5Ó um ent'endidl.}' j)üd'c yrrificnr eX!1lto que {,>OJlvem a' seu fi-
3s necessidades .;?sl'eeia1s dc c:l Jho.
da crianç:l, , .

_

E, em caso algum. procure
Os pés mudam d � forma _aI fazer seu fi'jho usar sapato::

medida que crescem de um

:nesl
usados p�� UJ:l1 h'má'o mais velo

para outr!J· O modo .da cl'l'all_ lho, que Ja f1c:Jraln ll'equeU'o,s
ç:� ficsl' em pt; -eu ,j(' to de an- paI':}. este. ,

YEST!D() simples dl'senhndD

e<peci:>ll11('nte para :J-' senh:,,.�,:
um pOIlCO forte,.. O ta1h-e prín-
c��a I�eduz !1 �ordura d) c; ,\f# '

ra Ol"Íginal (lt'cote pm hico".

ESTE 'EKC,I,'t'\TADOH l1l'odc_
'.l} [. l'xecutado I'�m ",('(ln est'lt:11-
)1 "dJ. :\[anp;a� japonesas, s:liL�
d' quatro p,mü". O c1nttl Ll'l'_

nima em 1:1(:0.

'.\ "

. GRACIOSO VESTIDO par:>
tarde, em seda ,;"rtmnp'a..:lrr C01l1

,'ecol'[es ,'in "Y'" na �ala de p?
n-os. A ]>aln. é li!-(l,irnnv'ntC
franzida. lnHngns COl11l'rlc1ús uL

('u\·tas,
_",_--

Grandhisa llrodueão do cinema.
NEGRI e INGEBORG 'THEE:� - Unl

hutnano, ..� Húsiça divina emoldurando
.história· de a11101'.';'.

.

Completam o programa, jornais e comple!'l.le�l.tos..
'os liliiressós nlllllcrados para esta sess.ao la �e en

contram á vellda a partir de hoje nas bIlheterias do

I

alemão, COU1 POLA I
drama real e !
uma imortal

- - - - - -

"7 c- -' - -...... - ......

_.._._,.. -- --- � ... - --

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

VIAJE PELO' l'EXPImSSO 1110 DO TESTO'! I!

.Que proporcióna cO�1forto e segurança. Saídas \\
de Ri9 do Testo 6,,7,45 e 13 horas. De Blumenm, 1 i

(defronte A Capital) 9,30 - 11,30 - e 17 horas. 1\
----_--

�l�[ 1lllIUIIIIIIIIIIIUlIIIIlIIIIIIIUJIIIIlUlI1l11fllllrmmimmmlílllilíimmllU! .

.� H E M O R R O J �� S . .:.,.' . ::
ª ' VARIZES :E'ULCERAS ª
= DAS PEl'tNAS: curas sem operaeão ::
= DISPEi'SIAS, I'RISAO DE VI�NTRE.- COUTES, ::

§ Á�IEB1ANA, FISSURAS, COCEIRA' -No A.NtiS i
:: CORAÇ)'\Ó. PULMõES, Rm�, BE�WA, FHL\DO :
:: . - 5:
§ - DR. :A R Y TA'S O R D A� [$

-

- �IE'DICO ESPECIALISTA --- :_=_Clínica Geral de iIonien5� Mulheres e Cl'iança.s
.:: nOUPAVA SECA! 9 às 11 e 15 �s 17 lIS. BLUltIENAU a
==llflllltIHJUlllllnrllllnIUIIUIIIIIIHilf.llllnIIUltlllílIlllnlllllnlllllUUtlml�cjne.
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DO
-x-

Já pal'a dépofs. de. amanhã,
u!ip< »l:él�Q de' lUa\GÍ'.enveygll
dura esta prog:ralruido. Os a-:

qi;:e, 3.Íló5 semalbs e semanas

I
Nessa paI'tida; q�em ;lP'GIl

aSSistindo lJelatlas. espaça ãe : tal: favorito. só pude Ser fa
tempo em que as jogailas a- nãtteo pelas eôres preferjdas,
tr.ativas fizeram greve em ou elemento alheio ao desen
nossas gramado$, surgem.':1,-· rolal' uns aeonteeímentos iiI
gora duas pugnas de luxo. ,t"ho""'ir(�" 110 Vale do Jta
Sim" de. tlltX�; pois .. pugnas jaí.. Estamo em luta os ·dois
d�.a grande!i;a, estavam se! máísraís ..da . região. Si (I', .C.
.t:O.l1WlUqQ , escassas em .nossa IRenaux, como .Campeão Es-
cid·ade. ., C';)ncluí nf!, 2·a pago Ltr-a TC

Oferece para

PRGJNTA ENTREGA
ITIIIII

.

BrUME,NIU

da semana �la Páti-Ia. ar+an

cavam aplausos da g::ül1.d.�
massa 'que os prescl1cbva'n
O basquete, então em�'·'.l

��Íimax, reunia valorosas (:

'quipes, que tudo fazLil1� \('P�

busca do Ui�o máximo. O

remo, também se desanvol
via. Enfim... os amantes do

sobre

marearam

mesmo não
. nossa vizinha Brusque. Aq'�í,
3. conquista de um titulo ma ..

xímo no soccer catarlnense
.. -,: .... destruir novos empre
dímentos, passando-se a vi

ver das glórias passadas. La,
f�J"a centelha mágica a des

pertar nóvos entusiasmos, a

buséa de novas conquistas.
/

.

.o clube.
.

:"'ülético' Carlos
R�nltD{, procurando propor
dl/liar a seu fans melhqres a

::;o11iodacÕe� e.rglre b ciue .hu-

OSVALDO CHATEAVBRL�ND

.ARRASADAIfRRA

'1

Aqui chegarão, como �ii
dissemos, estudantes O"';

Lajes, .Ioínvlle, Filorianó
polis, etc, Sábado, às 14.3r.
horas, em frente ao Tcátro
Carla� Gomes, dar-se-á a

chegada das dele�ações vi

;;,itun1:es, e,staQd(j, rirogr-a
mada, gt::=t.nd,e l'ece!)çãe:3
·eles .

.

,,,_T' Ir.. '10 h
..

rlo.S· ::J ,,) . oras,: lUIS q. c1

dras do Grernio ESI)Ortivu
Olímpico, haverá um seri-

':iónal torneio de valei
hál" bem como de basque
te.
No dia seguinte, isto é.

domingo, com início às 8
horas, teremos no estádio
do Gremío Esportivo Du
que de Caxias,

-

.110 bairro
do Garcia, empolgante
certame àtlétíco, composto

·

ele provas de salto, corri-
·

das rasas, çorridas de fup
ido, revesàmerrto, arremes-

N8IUI· prollo
no,

.

20. DiVISãO:

A verdade'Ú-:l"' economia
sr.

quado ao serviço
;; .

- ',- -

carga, exrste �empre
pacidade exata

-

para
ximo rendimento: .

,

�

Concedeu ··-a·j
tranferenciCl

Curá foi uma. da" grunde", re
ve1(l(;'õ'zs d:: SÓC<ICl' riosulen�;-!.
Com unenns l;) anos de i dnrle o

conhecido ataC:lllte formou na

errutpo pi-iucipal do Duque de
· Caxias, tornando-s!l. desde ln

gO, um ·do� melhores eJeme�-
t'os da vanguarda do �'lnlJlellO

• ct,,, RIO DO SUL
'Recentemente 'Cará transfe

r.u-se par:! n'.uruen_au, tOmapdo
'{} 'rumo da Alam2.da--'IUO Bran_
r-o .. Sua tJ'nn�fel'encia foi ('{)11_

cedida peta F.é.t'., f'odeg�o o

I,laser a que nos aludimos to�
lllui parte nos cot'ê.i?S.:, restal,�
t�s, do: campeonato.' Conta o

ülim;pko, aseím- co.u mais um

podill ser praticado "01 .:rp':'. ,',
e, não-futebol,.

t
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iliba

Esmagadaru Do PSP
-: .•.....

.

. .. .

..
..

Autonomia"do Distrito I -- Semana da Iza· 1} a �3 de Outubro
-.-.�-

:(1 rl:llo# de
•.

rgas tom�ul coE!jo���t!;To!��M���t?o5�'1 Vultos da AVl8çao 8 r,aslleu� I

d a I d de d�o RIo BR�:'��l,:�;'l:;:��:��:::�:n:::o,":,:�.o Padre Bartolo9leuLourenço deGusmao
R'lO,··lJ·. {'. ·[Y":R·lD. ".'� .� fa'lt' il

•

l' t' o n t t· f J t
vi"tado pela. imnrense, o sr- emoerrameoto e carrancíamo.

"' .c, "

-

•• u IlJl0 Cll11.""v... . 13. acresc,�n '!Ur (1Ue cs a a -an_ d I'
.

.

A,dhcmar e surr-es COmeçou Uma verdadetr-a reaflrma�'ã() Na historIa da navegação aérea
<de'.. 'água

.

aCCIlblou-se nas' u:!i Ao Iado -da fa1t3. de água, d::>· água tamhém na cidade tô- r
.

ró d f' d I i' merece ser relembrado entre nós.
'maS hotad, aq_ui, .. onG.� já se .o·carioca COmeçou 3 "ês'1:r-ar.na da... ('::aEn(t: .

a t' 'ZtCOlllança
o.

T'::>l:'lo lall'sel- com especial cartnho, o Padreo S. a e .1 noss qual' '<L "1- ras e a:<;Is nosso' ic \\"es. ,0- • W

to.rnou ··fla.g"l-o em quase tOd",!; i i la . paru adt.luil'ir -v
, a3n'''-�°(1;: . a.li B tIL d G

._

� � _. túria em São Paulo; uma vitó- mos cem por cento em fa.vo!" ar o omeu ourenco e usmao,

os:bairros da cidade.
e.;

nienttc'os, como manteiga, lei RIO. 17· C\[cr'd.} .
-, O Ila- ria. esmagadora sõbve os nOE_ (la autonomia do' D-i�trito Fe- homem de grande inteligência. a

,
! te e carne. .gelo de ágUa cada dia mais. se soa adversâr'O.<;.'· dera1, Concordo que a auto- quem podemos chamar o primei-

. Em 'certa" zunas êrtú ·;\1"í.�,n_ i '

acentua aqui. Desta Y';:>Z nãO Interrogado sôhl'e n sign1f!_ nomig seja con('!'didá e:n fins
ro grande cientista americano.

do três cruzeiros 'I lata d,,�..
a·' mO.18 [':'Ifrid.)' �- o \'l'r·:!a_ e�c�po s' bai r-o Até .�" Nascido em Santos, Estado de S.

. .,' U Um () "Ir .

. e �" ca{.'ií.rJ do rcsulL'ii.do das ell'i_ -de lH52. A pru<1ênnci!l. acortse-,
. gua A té '()� min' stros dê Esia-' d:.lr Edgar de Carvalho d.o ho�pitais estão ameaçados 'de -

a J'st 1is' Jh't t b
- A

Paulo, em' dezembro de 1685, fi-

de> l'stiío em dific!J',d2d.:�. �,-e I PTB, diEse ("Iue os pl'ohro-.mà_;· . çc-,cS II U I, as { . se: a. evi ar per ur açoes. n. lho do dr. Francisco Lourenço.
paral'zar 0.<; sells ,S'3rV'ÇOS, 113- "Cremos .que a nossa vitó- nrcpó: ito da mudança da C�p' médico chefe 'do corpo de saúde

nã>:> chnvtr. C (':cz'íGca, \'ai t:Ul- do. trnns"",orte e d, ú�.'-l1a da d- vend bares '" f s n t an
'

1o « -. LJ. C r s 'aLir -

I rin indiseut'vi: deve se, ls+er tal d's-e: !'
-

d S t d d Jesuitico de Santos e no Semi-
d?r sujo e ta1ves nem tenha i elude são- angustioscs. E fa t ' f -P- 'I li '

,. . -L
• - , '. (a guarmçao e an Os e e .

,

f 'd D�' 1 d dur t: 1 t o ,"s e rl par IÇO-' pu) cas S'

_:TI,
prC'iada como a vitória duma: S"ll1PI'e fui'· favorável ú Ill�l- I Maria Alvares, tomou pelo batis- nário de Belcém. na juventude. a-

ag)la 1}:!1 a lazer comI a. .l�U �nh' o llIfanl'� deu �um ed!?"e agua e o Pronto S:.lcorro" na_0 menta.. írlad.� difeJ'ent�.:\ \ i-' dança da Capital Capitais e111 I mo o sobrenome Gusmão. da mes_ plicando·se cm fisica e ciências

(Juan�·· ,) Cf) Dr au:renD ver· so re a. a tlll agua, 155 fôsse"o auxl'UfI (ID' C3['ro Ui "d' J " .1' •

•

,
,. d'

'

�, .:' , .. � ·,.'t
'

ln'�.· t· . '.t J i ·.1. .

<

� I

- tOl"13 O" 10m,n� "e fe-, qu; ft3J�l'" COInO :> n')';!iO que alll(!:J. ma forma que tres de seus onze naturais produzindo !Versos ln,

. d"dell"�'l ex�rd � d.� ���, '" �'n O;! que .esta, r�, an�.o, �qu: � 1 ql�1_ 1 pa, terIa. parado d·� rune Onar acred.itam nO fUTuro do pal�. njio atin�il'am O 1)':�no des'en- t irl;,ãos, em honra do iltlstr!-do je- ventos. Passou depois à Universi-

nlOU .,...1t.�.
, (1.1 .( e!;J. (. �e rl do. e,l1. su.

.

PI o�.�la �� a, n, ,J Lutt� ou, !pelo, m.�nos, um 'epl- . n.. onclm na 2a. P:tg. let.ra J, ! smta Alexandre de Gusmao. Em dade de Coimbra. Portugal, onde

comum,: nos onllins. liltaçoe5 e I '?l':,a. d<J ]"1"1'1<' tr) Joao "\ Ital, na e dO""lOrou, destacando-se pelo cuida SE-U nome ouvir na aclama-

�ã��OSem Ye�c�g�s, ��ç;:"'�;el����' �:�1��.:-: ca��U�i(��a�'9�n n{�e s���. JJoan�o'u ES'lr'on�oso �nc'esso I' rro�rama Ela'�orad"o' Pela tlll�a �l���:�:��, �����an��S t:}!�;U:S hl:����� Agoniza o Voador, Pie�:S:l::n:;la�
nen1e. ,perseguido pelo bichi- guns vereador('s. NâO' chegolí '1'. I� .'

.

.

.

.

� '.

'-

...,aa•. qt'e
uti;;zava com r:ll'U modés- [lua

U �,vem velar-lhe a agonia através da.
,

Brósileira De !ss1stêneia Em Comemora�aol" «�emana Da CriaD�a» I ;&:1i�o;��:;5����;::i�F.� : :'.:::"�. n:;::�Li�s.���"
" Industria e, Comércio cooperaram eficientemente ,para D brilho das festividades I �aea�t:e�;:sdOso�:r�l�::ga�:� ��:�:: I Voar! V:trl'er o Céu com

��::o!:s:
l' .•�v vU ;:,UL. 13 IDo Core .,u; lVI.i..Ilu1, Uro;l!luU e ulSel<l. .>ias t:stabl:.tl'im.entos ae

I
acontecendo com os alunos fez a demonstração prática do

II'
sobre as llll,,'ens! Correr o mar da.'

. respondente) - Transcorre- O sexO' uasculino foi fra· "ensino as' classificações apre- que O'btiveram colocações de seu invento. Em 5 <ie Agosto de ln<:bulosas,

! �'<:m c.am �esllsada animaç_;ão :{01'OS.lmento:� derro!�do. uma sent[lram c:s seguint�s resu�- lCiitat!Ue em suas classes
.. "

1709, elevou-,,, nos ares no HIU- "j�
cOlltinent"s ct" ouro e fG�o da

1 U11, ElO elo Sul, os festeJOs \l('Z que .:Jk· a' tlTU!lra ('010- tüdos: InstItuto lVrana AuxI- Para que o sucesso [o""e quiJli"mo por ele inventado, no (amplidão! ...

.

: 0..1 �l?lTi,ma d3 Criança,. sob o :r;i:io apare�éram apenas Inc- liadora - 1". Norma Terezi- i ,",'mn1eto. o comércio e a in- oa!eo da CCisa das lndias. Sem E 4) llrallth do lua.' cá; sobre ° Ca-

l paLlOcinio da LBA. : nina:;. nha Largura e 20, EvanDda I dústria de Rio do Sul, coope- 'I dÚvid;:., foi Bartolomeu Louren�o ! [t.re imundo ...

I Dia 10 de Outubro, o dr, I Er.-l pl"inl'�iro lugar sagrou- Leopoldino de Souzá; Grupo

'I'
raran1 COln prendas, o que de Gusmão o inventor do aeros, 1;: em farra.pos, sõzinho, arqueja

.

i N(·lson Cominese da Rocb::, i se c[\mpel) i.! garotinha Rosan- 'Escolar Paulo Zimmermann muito. agradecemos, uma vez I tato, porqunnto não ficou docu- ,
[moribundo,

" ;. '1 pl'ol'eriu brilhantissima ora- I E!C]:l, eom 7 meses, filha de - 10. ',valdemar dos Santos ,."p. I) Correspondente de "A I mentada a dirigihilidade do balão Pad"e BLl'tolf>nteu I,ourenço· .le

(;E:.\ :lO mIcrofone da Radi.a ; Hein:,,-d. 'Lil1an }Tnrdl; em 2". e 2". He!lü Fiuardij Escola Nação" foi en.carregado de el"bol'ado r,ele "Padr" Voador". O [GuSIllão ...

O 1&1"SI,"III"O pu"bl-.lltn p'ara iI'!l I l\hrador, tendo o dr. ClOVIS I San};) de Souza, com 3 mê- RllY B�,-rbosa - 1°. Ralf Die- dIl!ôdnar os brmdes, e rece-I Bra�il. <[tve a ésse homem e�cep- (Colaboração de CARLOS H. ME

II
.

úU (I von Hu.ribcl1dal, encerrado as ; ses, Jilha clt: Osmar-do Julia ther Illg e 2°. Dagrnar Frits- beu o maís franco e decidido cio11al o direito de indica.l'-se ('(1- .:..",�ii.ÚSI

inauguraçãD desse'moderno e luxuoso I ��l������r.l�rigiâC;:2 à }�f��;�'l��) ��z;��:aSfl\,��n co;�' �o������ chNo Concürso Robutez In-
apóio dos riosulenses.

I

8 I� M
.

I' � III
II

.ó",ta·bela",".mo.nlo quoe ter� lu'na',· D'O··i p�la. ol1da ,da �lais POpul<.u,"íe.fUha de·Er�smo· d. Alma fantil todas as .concurrentes Enumeramos abaIxo as fjr- i swa O a"DOO' e IVHIPgti.., \1i'b ti ,.. iii .' j.lld .. 7 do flueme. SIlva. .
l·e�eberam }lloemlOS. o mCSlllO

mas onde estivemos 'e com a- li U
proViiun s�bado' d,·a 20 a"1f!l 20' hAras

.

I
; AIJl'oveitan_do um' tema í�ig� • - :K _.; ,,- l' - 1: - � .:_. J: -- r - .. - ",' - 'III .".

iegria recebemos ofertas para
AflUU' ti, ,'" U

. I
no dDS mmores encomlOs,

. .. .

Lam-bé:m como sl;u colega, .a fesLn que localizamos em

I
dr. Nelson Cominese da }{ú- {:or�1emorat.;i'-(J a Semana da

. dm. o .ilustre clínico' dr. Clo- ::: Crianr;-u: CarlO's Schl'O'eder

..VI"
.

VU!l Harthendal, foi l);Js.
_

S. A .. W!f't-llurgica RiO'sulen-

l1Ltntc
fdiz em sua oração. S� S. A., Watzlw & Scheuer

DÜl'allte alguns' mimnos - Ltda.. J!:letro OIídna Riosul
.

B ··R
l' td t' t .

T',,!,· """""'. rinvanella.A- seuaniversiÍl"io.

.« . olte» e . estaufante ;

que s.e· t.�;�tSl;:l�lt��e�f;��fí�, c� ��i�� experif.ncía no Brasil s: �:�o JI1��trii�lt�:���o ��:���t C��i:�:.�t(;�� ��i�'CD7��::��: ��.
'. ,··gU·'ala 'aos m a"ls 'd'I�'s"t!nto �':' do R·I·o·. I.tl�;�d�l_d,�?l��loi���;r."��,gel{��= . �.'�::sStaugrraaAmQaUN.I'[LáAquCi(}ll.anod: §_ industrias Cropp S. A., U- 6�:::,�:��� w��"r:;n���,�:���:nt:.rir;:::

.. .. l\.:. .

1 bre ahll1ellta/�ao mfctnb.l. • ·uuo Cl.merl'ial Riosulense
t

...," - � A B
.

P l' t C 1 quela data, nm' suculento jan ai"

.'. ..,,} Para,) Concl.lrso R;)buíez lllelhor e se'I'} conco:rr�ll- �.' .... l'L. :)7..31" &U lS a, ar os
.. 'L�

\-;f 11 C C
.

I no .G::t1pão Maria :\.uxHiat1or3.. .

..

'

r. - .

PI'
.

I'
, Inf.antil, .- realizado no. ;'Dias

.

QUALIDADE l'.arza, asa ·ruz.'lro. JO-

e �ao au O I
clá eln e 1

"

t
_.

1 c t Na lh.ta de ade,'ô,:,s' verifii::lJ1H)s
.

.• , \,'"elho'.', tiverrl,OS.-" ti !H.J-!cr,leaO
: �Jad, .ll..U O .t';,S{?O �1 o.an a

I retor nrtistico da 1Vlirador. não a ..

. PRE:00' ("_
,,'

2 I t' r') o ap&io de e]f'�1h::!�h-�!j dE: t"ea pl"es"
, i ,�Je 31 túneurtcntes1 a S3Der:

- J�.
_

·�·n�·ilH� na .....a ,pg >. e ra
.

!l
A l.)r�eia nossa franqut'z:l quando a-

i, Pra'C!) Cei Federeten 11��:�f!!;i:}i�741��1;:�1�!! CAS'A VOL LES [Se��r� �jgor no contrõíe !����§,:�::�::�':;'::
\ ii • '. a II � 'l!!'R. Orlando, Maurilio,

I: �:__=_
RUA 15 DE.NDVEMBRO, 730 :: \,d F-

-

d S I S d I
En.tretanto, continuaremos sem"'

I
I i\,:��ri;�'el�e��l;h'a,A��l:�� ������ :: i I O un O ocia in ic� :;�;n�;���s am��!"d��pa�::'��������Bairro dR aI olt�'���;?R SK�cEaR' II ")i�tcr, Udll Antonio, Alice, ,8 L U M E N A li a colocar o1Jgtáculos á nossa tra-

v ". a �'• .LP ",. n.
T .... "',;. f-!iegfried. Lourdes Ce- �llIIim!llmlilmilllmliill!ll!lmmlmmllllllllllllllllllllllllllllllllmma-; TFf"\.' . (" ,. ii) _ Cl

l1liniS_j
Um só centavo". 'eiórÚt, com inqueritos policiai.,

.:--,.,...-�----...,....--...;..-...,.......__.,",,",,----------....,.-- zonia, Cezar, Adalberto, Clau- ._- - ,- ._,

tré> .-1) '1',' 'Lalho: '1'. S.�gad"s Após anunciai' que ,,:1: nO_ oontra nossas atividades.
. .

I ' Tod::>s os amigos e admiradores

Re�olveu It d
'1"'" ,.

I ii t'; '\1 lI!'l:! entl'e\'Ís- m�ar um:1 COll1lfSa:l pa'� e � -

.. ie OSWaldo M�noel de Oliveira

\) . a maS�ã exa a a
;
a à·· .... : ,. '1-., h:'C' c:s opsv'os !J:.lrat· um -plano de a.p':lc'�:110

estarão, na noite de 25 de Outu-

ZADROZN'Y &. SUT'T'ER LTDA
":1:1 j;n, ikil'J, ,la liinhe'l'{) do Fundo Sindical, acre:,cen-

bro, no Galpão Maria Auxiliado-

.

. _.. , .. '

.

.... ., apedre)"ar e in(endl'� a estação I
�;:'t):;;I;�,��res�IJ:-; sal'rios d<;s to� "De\'o d'zel' qt!.�, segunda �:�n:�t:l. de homenagea_lo condigo

In' cjalmente, afirm')u: exp�es!'a determinação do .pre
- "PO'ssi\'e'ill1ente muitos sin sidente da R'�I'llblica·. não con_ o que é difícil hoje em dia. na

RIO, 18 C\Ierid.) -

ode-I
trém e',étrico na I's'açã3 Mllria dicatos f3zem má aplicação e �entÍ]'ei que "e g%t" um real época em que atravessamos, é '1

s'str(" de trens na es,t3ção. da Gr3ç,a, l"é'SOlVCU apedl"e,iar a é e'zrlo de que i1:U 'tas sindica- rI::> Fundo S'ndic�l em 11',.'l-(ocios realização duma homenagem es

M2·ngl1�ira. Cam descarrilamen_ mesma. A e€r,ta, altura os ejl', tas nã') s2bern fazer cOm qUI' da ordem qu . .o cit"i. Abri inquC' pontanea e sincera, mórmente pm

ta ,pl'úxinw à gare AlfredO m�ntos eX'lltadr.s resolyer9m SUa p:lrle no !mposto �indí('<11 to .par'! apurar respDn�ah lL se tratando duma pessôa póbre,
"-laia, Illcth"aram a nar.al'zação

I
incendiar a '2St2ção, mandandO l'édllnde em !len.,: ficia.� ('o: rfS- dades ex1stentes 11:1 'Fundo Sin. monetariamente falando.

tOV'] em 'amb.os ·c,s subúrbios. a h'lhiteira, SI9.·, Aurora Mal- poudl'stes. Até HJ.j5, '..) 1\I'nis- dica'. e quem for r�spol1savf.'! I Sim, Vadinho é pobre de di-

Em eonsequenci3 a massa pO_ i Iurd. qUe ,'-e re�irasse da',i. A fer·'.:> rpc'Olhi;)' tOd.[1" ai; contrL SErá punido inexol'uve1men- nheiro, poré�. rico de virtudes, e

pular que f;e,ou retida num; ,io"·�m fpfi velO ql!e erq r��- huiçÕ.;>·" ao Banco rI') Brasil a t-;'.". aqUI entre llOS v�m s� destacand�..

- - - - - - -, . flJllS:ne1 pt ln Ímp::,·t,-.nc'·3_ em fm de poder atingir o totn:
.

como um verdadeIro hder na luta

P f· I d' Ie'r' ln n.

I t ã d
t ')1'10 bem. p('IO dir"ito, pela justi-

reso 110 ao or
ln 1 loque .se ac l.,\,nlll 11"· nec('!'.nri'o à cc.nstruç'ã? (!e trl"�

t mpor ac ft eu
.

..' ('aix��" dos" gu:chct�. A �gitnção g' ande:" ('-:l)OnI"s de t.1rIas. D� U 1;[1 pela razão.

de var,-as" j"2rmlDOU
� qL1ando a radio- '1fi4[' li te' }"".' UIn'l ESpeC·la'r·l�s·" I en.l r an

.

'. ;:...;.,ye '

a A pequenina idéia de Walter
.

.', patrúlb'l dwgon nih encontrai! Yfrdad'e1ra' org"a cam :) FUlld"
• .

',.

chantagens. ningnc:n. o t'rem (''aI'12.UéOl·rn S' ,·n·. S' d'c j _r-.;;;""() f ::> afir A R.1�('n(·'q· do Ban�o dr) Brfl- Rou�senq PrImo esta tomando vul·
" • U( l�, . m. I .[1 ••• 1 aç -..,. '. ! t.o e, .já o nosso grnnde amigo 'Ver-

, . . ...., que tr:l('egHya na jinin �lr.o::! maçao leY:l!1'\ quand.o nmpre"" SII S.A., torna a puhlJc.o ql,C, ,

RI') 1� PIe } °
' , " ''''.

')- 1.1"1 .. 'b .: i nel' Tender. nos Informou que
" u " rJci' -".. .s lIn'es� " arx'liar no shegm' a t'stU('ão .?_ palavra "or"i3\. O Cono"]'('5_ ate _/ d,? tj ue a ' .. I l'ce elo',

.

,

tigaejores d> secc·a-o d" "I'''11'IJ' 1 1\f
.. 't

.

"

� �. odI' 1')" le I' Cllça de il11f':lI'ta- I comparecera ao local com o seu
• '�'.. -,

� .'.- I fi. j anguelrg, Cyc sua m31"- 50 Slnd.lcal
.
o!'ganll�ndn Jielt< p� (, .. , (

•

c·
,

_, aparelho de gravação, para que :IS

Cio. p�'enderam, Eurrino C{)l're�a {'ha interrOmçida. Trafegando então, l1lin;str� OdacíliO' 1\e- i Çao d.� alllendOus, �Yelas,

C,lf,-j orações a serem prof"ridas duran
de OlIve'ra, cOrl'etOl" .

d'�

ln::J_' na m{'!'ma linha, cam desi;il'O gr_ão de Lima. cust,?� �n mi-! t��h�s ,e noze�n �e PO!tu�'a" o.·� te a festa da amizade, fiquem de
veis 'C autor'. de várias c.har.tu- a. Pedro lI.ll, surgiu um e',{1J"_ lho€'. de cruz';:,lros e InUmerOs E· pan]J,I. e 1,�S'3S (' GUtlo: .

vidamente gravadas,

'�ells que. lhe r�nd�rmr: llltlh5!'� co, çu,Ío m�qllínj.ta não fl"l';<)'.l "emprést'm'os" foram feitos! frutas �êcas {lU passadas, tms! v,dbho deve �!;tnr contente com

f'e ITllZeIl'OS. ]',umno' e {"on�\?c' i o comboio. nti1-ando_o de 2n..::'11 com o' dinheiro do Fundo Sin_
I
como flg:>s, tam'Jra� e s"'m€- a h"menagem Ól'a em pcrespecti

?j�"imo 1,�la Pc1i<:ia e lesou l trc.- ao ú]f'mil t'fllTO cargu,'jl'o. flicu'!. Essa pr:itiC3 tornou-se,. 1 lhan"e' da A ;"g·o'ntin"." E �>,'- "I� e dese;amos "estas linhas. en

lnUTneraS ])'SS(;a.s com ne!.(o-! dani"(,;ando-o. {) c-Jét1jco ofreu ·depois, j"l:'.gnl .!.("ral '? dele .';Di! nhll. PÍ)I·tugnl. e '1'111'01'1>1' lo;' ,·iar·lhe nossas sinceras felicita

c'os de e:lS's

pr{,�rahrica<l-it"'l aval·ía, e tr('z� I>es�;ôas . Lt"l- ]'3Jl1 d'zt'llns de ll1ilhijes de mulados por Importadores '[',1 ções n('rcscidas de votos sinceros

Ag::lri"l. a P'l';Ícia encontrou (';n l'OllJ fl.'rid:1s. ,«ndo (!llP uma ,'I" eruzei!'o, 1)al'3 ell1rl"éstil11o� i (I' "1'8"1" pnrn que Deus Ih" conceda um

,,�.� a",1rtamentu' vário� 40-, cst:õrl.o .c:ráve.
-

qu", nào tiveram l"('emholso d'�: B-durn9S[1u, tR de outuhro d('> futuro repleto de sande e alegria,

CUJ\l"ntc" contl'f1tos r :'ci1l0S ", ;-,1
.

: g_.J lado de sua dignissima fnmilia,

�") �l? 1::"a' !lOy� �1�,j)�:ê�'1 �o;! 1 Hftmea'do{jJ;'IIIII-Z subst'".lut- da�QllIarta � Hermt's Buchd.;, - Geren-; A data de 25 de Outubro vem

Ele lundada, a W.lal deu ') l)'Jlll-
tU" U U U tl' hte tomar um cnrater público, pOl'-

P:::'>? nnl11(' :�e ,"Cen't'lt�'O Ar- i Circunscrição Judiciaria com sede em
.

Anc}J'é Sada - Ctmt?d:Jr, ! (Conclui na 2a. Pág. letra G)"_

�:��r�) v�:;j�!�' pe��;���� 'j�t�OI:;���: I Joaçaba O Dr .. FranciscoVMay· filho IICI be1 'liadas, DOIS ele (j'ZI[! pr-oc1Ul'11" i lU,f!Jme,'. E p,1ra lllelhor illlpr(':-! m:) DO .sUL. lU (Do corl'es-! E para felicidade ainda maior

'I I
Sl:Jnar., ("Ontratoü· vár'ios fJ:l�"!' :��

.
;).}. :(�e;�l'::=}. - P(.r tele'3rnrl1a do da senlpre unída fanlilia riosu-

tlls de nOme. Ta,übem . �'ar·a:;', "·'".o("mbargador Urbano Muller lense, o substituto do dr. Fran- ASSE]HBLE'IA GERAL EXTRAO.RDINA'RIA
firmas cCll1t'I'ciais. e il1dnstl'la:s Sil:"S. dignissim.o preS�dente do cisco lHay Filho e o dr, José da

I A Diretoria do Clube Náutico América, usando
(oram vitima dQ chantagistf), I �!'��,mal .d� JUstl�a, em. Santa C�. Luz Fontes, cidadão de raros pre- , das atribuições que lhe confere os estautos em vi
nus('ult.ando·_�'e qu'! n iln-n':Jlt,�n

"Il da. ,11vcm05 .�onheClmento da dicados c que vem realizando gi-

da Pl'oY('niente rio;; fI":' "1; ..,., ':n"l.'�('''O do ,.m,,!re bacharel ,antesca campanha em beneficio gor, convoca os senhores associados, para uma AS-

Eunil'l.o, 'Iltinge Ú Cl'rCa de um I'
l' l'anC15�0 �ay FIlho,. para as. ele� da coletividade. SEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA, que

ilh;-
.

I e 1: •. ") .,". "

"ildltg 11I11çoes de JlllZ SubstItuto, Cumprimentamos o dr, Francis- será realizada no dia 26 do 'corrente, sexta-feira, àsIII .Hl e qu n 1 n O· mI (I t,z'c I
padriio D, da 5:1. Circunscrição, CD Mily Filho. almej:mdo-Ihe fe.

ros.
'::Onl .éde na Comarca de Joaçllba. licidnde em se'u novo eargo dis- 20 horas, em sua séde social,' constando o seguinte
Desde que. se bacharelou em mte de Rio cio Sul. da ORDEM DO DIA

Direita, o dr. Francisco May Fi. f 1.0) Prestação de contas da atual Diretoria;
lho instalou "eu escritorio de ad· ----- _' 2.ü) Eleição do Conselho Deliberativo (de a-
vocncia nesta cidade. onde fot_

P'"OCUI'ado p�los maiorais do Par-
cordo com os novos esta tu tos r�gistl'ados);

tidó Soeial Democrático, plira dt- 3,0) - Assuntos diversos;
l'igir' a Del<!gncia Regional de Po- BLUMENAU, 11 de Outubro de 1951
lida. desta zona. lHANOEL PEREIRA JOR. ALDO B. DE MACEDO
No exercicio do e�l)inhoso ea'!'-

go sempre se' portou de inan"ira
elogiável. trabalhando com

.

geral
agrado de nossa população. sem

ser Ulll solado do' seu partIdo e

dm um verdadeiro 'inantenedor dn
ftrdeÍn.

I Por este motivo, sua nomea-

cf.'� para' Juiz Substituto da sa.

.,
Cin�unF.crição .Tudiciaria� com sé

r]� . n9. Comarca dç Joaçaba, veiu

trazer alegrià. a seus familiares e

_" H�JJ� inúm�ros" amigos. .

'" .

Quando da vitória. de lrineu
!:'ornhausen, o nosso amigo dr.

Francisco . May Filho foi desligado
de nossa Regional e para um bom

substituto mister se tornava uma

ótima ,escolha.

p
I

No Estado De São Paulo

São Paulo ainda existe, a rua dos' mo pioneiro da aer-oãtaçâo, So

Gusmões. em homenagem à ira-' freu, entrct-mto, BartolomE:u LOll

dicional familia, que deu à Pâ- reriç.. de GusmãL', trénlendas VÍ

tria. dois vultos imortais. o Padre clssttudes. Ele, que tanto ííz<,ra

Bartolomeu e Alexandre de Gus- I para ser útil à humanidade. íale

mão, ministro de D. João V e ceu esquecjdo e na maior miséria.

primeiro consolidador das rron- no Hospital de Misericordia. de

teírns do Brasil. Bartolomeu des- Toledo, no dia 19 de Novembro

de tenra idade, manifestou inteli- de 1724. Rendendo-lhe homena

gêncía precoce. Destacava-se dos gem, o poêta Olavo Bflac, dedt

seus colegas de estudo no Colégio

Em Toledo, Lá fóra, a vida tumulta

e canta. A multidão em fésta se

[epopéIa".

cou-lhe êstes rnagrrificos vêrsos:

o VOADOR

E o pobre, qlle ° suor da agonia
[enreg;'la.

Estabelecimento

I

RIO DO SUL. 18 (Do Corres_ I tígio
nesta zona. ao lado de mo

poudente) _ Oswaldo dc Olivei-' l.cdstas que .muito apreciam as

"a,- (I popular Vadin!to, será home- atividades do Pr"sidente de sua

nageado na próxima quinta-feira, i'ntidade de clas3e.

dia 25 de Outubro, por motivo 'de Vadinho, além 'de President.e da
Conferencia. Vicentma e Presi

dente da Associação dos Motoris

tas de Rio do Sul, dirige com mui

ta eompetenpi(l a Auto Escola

Santa Catarina e é tambern o OI'''

ganiz'ador do melhor programa

h'Yilcliado pela ond'l da iVIirador.
OS{,,:i1� Sobrinho, o destacndo di ..

F
li
E
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ESPECIALIZADOS EM MOLAS SUEDEN

MOTORES E GRUPOS DIESEl
MOTORES'A GAZOUNA

FERRAMENTAS
RETENTORES
ROlAMfNTOS

PECAS
.fl!IlIl!I.iIIlilID••IIIlII��lme"'·i; .W I

N
U
N
C
A
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E
D
E
:M:

Jlguardado:com ansiedade o baile com o qual o
V� . Verde comemorará seu 1. anti··de �xisleDcia
�t..aAO APl".t:.sE� 1..:iH."",.� A.;, CANDiDATAS AO CONO URSO PARA ESCOLHA DA

NOVA SOBERANA

V�m
. despertando grande entu

";ruimo (, ·baile com o qual a S, D.

Vasto Verde comemorará, ama

nhã à 'noite� seu tj � ani,,-ersário de

;..únda(;âo. V�rias providências fo-'

:;-am . tomadas pelOS dirigentes do

Clube do bairro da. Velha. paTa

<IUt.- () aconteCi01ento se revista do

.t1'l;l.ior sucesso.' Para cadenciar �s

,inceros adeptoSS'" do esporte-rei
pvdcria< levar a agreluiação do'-·
oa;1'1'o da Velha à posição privi
[e�inda que gosa em meio aos co

;1'111""5. Nesses 7 anos de e..xistên
cw, conseguiu elevar-se de ma

neira verdadfúramente surpreell

W44, graças á ação desenvolvida'l tlente. atraindo para si enorme 'le

..",los homéns que estilo à testa da ! .,_;iflu de ias" que tudo fazem pelo
'Jrganização, desfruía de brande
cartaz nos meios desportivos 'b'Iu
'tnenauenses> principalnlente seu

""l'IjUj�to de futebol, que é' consi
dcrado um dos mais fortes entre

0�' filiados à Segunda Divisão da.
LBD.

chincas foi contratado o "Quarte_
to Catarinense", que, pouco a

pouco, vai despontando entre' os

hlelhores conjuntos }TIusicais exis

tentes enl Blumenau.
A S. D, Vasto Verde, .que foi

dcfundada' em 20 de Outubro Naulico ·Imerical
--..:,.._--

í::l1gri!ndecÍl.uento da organizáção.
:FEstas, baile�. jogos de futebol,

e urna série de outros entreteni

men!'). são frequentemente ?ro
porclonados aos associados, procu�
mndo, desta maneira, a Sociedade,
(l'ondn" na. 2.a. pga., letra 1)

Desastre c'om ..
«Up. Brusquensen

..t.;ll<,;..Insbnciado pelo esta-

.IIMoorernack" ITAJA'

l�l'esidente 10. Secl'ciário
�O'1'A: � Só terão direito à· voto os sócios quites.

MOORE McCORMAcK (NAVEGAÇÃO)
Passageiros fi cargas para

BALTIMORE NEW YORK PHILADELPHIA

Reservo de 'pràça,' pãs�âgens
.

." ,.

COMÉRCIO
e

.

demais informações ,com 05 agentesl

IS INDÚSTRIA MALBURG

. e Portos do Mar das CaraibasJ
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E C Z�/ E M' A S I

INfLAMAÇOES,
COCEfRAS,
F R t E I IR, AS,
E S P I N H AS,': E TC.
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GUANTA
,.

·.MARACAIBO

PUERTO �A CRUZ

PORlAMAR

CUMANA
CARUPANO
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