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UMA SUB l E V A \ Ã O N O (EMnrRJO IP A R T I ( U l A R D E GETULIO VARGAlI

Assis ClI{\TEAlJBJUAND -�

f
RIO DE JANEIRO. 1 t - Ao re- os cspects-os dn campo sunto Act'.J

g r-essnr-, hOJ"e ..
da Paraiba, encon- liano.

iro um acontectrnento inédito na Até ontem não era possí vcl. ';

carreira de ··mntador" de Getulio quem quer que fosse. inhumar iló

Vargas, corno nos arcruívos dos ce- seus defuntos. numa santa paz ![io
rruter-íos mundíaís E' sem exern- seráfiea quanta Getulio Vargas fa

pIo o que ocorre, neste momento, zta os seus. A, SUE es;pecialidad�
no país. Estamos todos estat'reci- não consiste: p ro'pr.íamcrite em ma

dos pela audacia de que dão prnva tar, Nào , Getulio não Inata. Scu�

d�funtos se suicidam. A não ser

um ou outro dos jnhuf'uados, a e ...

nurme -maíorta dos que marcnam

para os carneiros e as covas da ;.:;:U�

necrópole vão com os próprios .t.')Ú5�
Morrem, uns. de ímprudcncía, ou

tros de Incompr-eensão, mas a gran
de maíorta é de íncornpetencia pa·

ra se estabelecerem nos negoClo5
do patrão. !..Jão c que Ge tufio V,ar

gas sejn éifÍ(:ü com os que irHJ,a

Ihurn na' sun fírn1H . ../1.0 euutrar!o,
ele é o patr âo mats suave. me ís

humano que se possa idcntific�lr.
Soru-ar e o seu ramo de negccio t!

difici! Rcc larna nature.. ·7�� muíto

especiais. Ú" ínumerns atalhos e

.meandros exigem um íuro exccp
elonal parn não Kf:: f.J��rdcr c víajor,
Alem dos meandros dos trilhos de

i:ldios. exístcru :üP.do aS armadi
Inas c os alçapões. E- umu vida a

pe.n Ciíld�s H que Ievarnr.s e!II .!]Uõ.

.1
TJLLJ!:I"ONE' 1 O li 2
ltnd. Tel.: �'NAÇÃO"

C..t.u PoliaJ, 38

nador támbem
-

designado ou

trás tantas comissões adminis
trativas: Ontem foram afasta
dos os diretores dos, almoxa
rifes e dos leprosários, assim
como supertdo o afastamento
do diretor da Recebedoria dl1S
Rendas. O escândalo· promete
revelações sensacionais.

companhiaUMA LEGIAO DI� PAItENTES REIVINDICA A FORTU NA DE U M CIDADAO Como os 0fici.. is da Ladeira fie
- - - - ITALIANO - -- - - - -

I' barbeiro d� Getulio V,n'gas n50

RIO, 18 (Meridional) - Uma legião de "primos", existem notícias de que a mcs-
tC'lll a h':bilidadc do mest.re corta-

Notícias procedentes . de Ter- "tios" c "sobrinhos", prece- ma é representada por acôes I d('�:_ �uc .fnZ �arha� sem
.. �!lv.�III�aramo, na Italia, afirmam que dentes de vários lugares da de uma companhia de potro- I

c escanhoa qUf'.XOS "em usar Iêrní
as autoridades brasileiras e Itália e do Brasil, está se mo,. .Ieo. Em resumo, o homem que,

UHS. eles cost.lUnam �L' perder, no

italianas estão empenhadas em I vimentando para reclamar deixou pouco dinheiro. p:1I'C-
rncio do camínho. E. perdendo-se,

procurar 0·5 herdeiros de An-- 'seus direitos sôbre a fortuna ce que nunca esteve no Bra-
SÓ"� podem qucíxur de i>i mcs

selmo Buccí, falecido em um do extinto cidadão. A repor- sil e seus oitenta mil cruzei- mos. Nilc ttuhr.m vocacão para o

acíd t d t 1 t f "nf d mistér de oficiei'" da codcíra famc-- en e e au amove no agem O! 1 orma a no con- 1'05 estão em outro país queBrasil m 1939 O' .

1 d it r d te· I
� '" sa. Seu �ncriil{:jo :;c tornava me-

deran;, � pr�pos'ito, :mJ;{�nal! ��: t�d�a;:�10deve; ;ass�l�� não O nosso. E' o caso de ��i- vltnvel .

I';�t;?,�':!.,����?=_",,_�... mu!ta fantasia e alguma con-
zer-se, como na anedota: Até ontem G,·tuli.> Vargas havia

.

Com Isto, apareceram oito fusão. '

.. Não se chama Manoel. enterrado os seus ::lefuntos, isto é.
familias que reivindicam a Não é casado e nem

-

IlHH'a I cs Inadequados para continuar a

[fortuna que sería de 67 mi-
O caso não é novo, pois ues- em Xitel'nL. (Conclue na z.a pga., .e· ..-a B)

,

D.O PARTIDO RE- pelo Partido IteJlublicano. erg'lH! a lhões de dólares. A verdade
de o fim da guerra que uma - -- -- - -- -_ - -- -_ __ �_ __ __ _

_PUBLICANO � :-la sessão nnal da mão do:> g enerzt llwi�llt D� Eise_� 'porem, é que até agora, nã� representação daquele país,

E··
·

I- IC!lllvel�ção Re!'Ublic�na, reaJizad". Lnhu�Hr. randidaf;rj do mesmo par- foi passiveI apurar com exa-
no Brasil, veIn sendo ;)rocu- I

XIUlram OS SOCJ3 IS ascm Chicago. Est:ldo de Illinois. o ,t.ido à pusjdeJicía ela ·Nação. Ao tidão sobre o verdadeiro pa-
rada por pessõas intéri:'ssadas •

.

senador Richard Nixol1. da Califor-- llartô d.:,s can'lldatos, vemos' suas rentesco do morto que. ao
na questão. Adianta o consu-

:!��r::����:i: 1::: �::�:�to(J�idV�: I �:�O:"S�r:�a'���:�ll�h;�::�: (�si���ler- ���a��e���: não terí!l deixado !��oA�:im�o ��Cis�lL����' es�
a reu unCI-a do presllIIdenteteve no Brasil, pois não exis-

U·II· dE' I
•

�
te nenhum registro de Sel\ no-Imas O··X e'flOr �

.

me· Além .do mais, o morto'. . . _- éra um simples marinheiro.

MELRO·ROUIO� ES-
-.

Ao nlorrer, deixou lrn-a os
BEIRCTrL 18 IUPi Sab'''''' Snel1i1b, qlJi! 1'(· .. ,11i'"" L;' "111'·

'.

.
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". ·TA.. ·. DO, DE herdeiros. no C3S0 de que fos-
quI" o golpe (II! Estado 'du �",11 lião do pl'e·�itiellt.e li" 1�"11111,1;""

"

_

-

SelTI localizadoSJ a quanthl a-
t; na f(Jl·nlr;.1�fi.o di' 1! 1t1 gn"\;r��'110

'8' II····U·D·-E' D-"'" S'
.

A'NT'O'
'.

P'- ADRE- I �i�\�i�·:���::�:�����:I�/���� GQI�eov�dr:'o el�blaadnOe"s no �������l'I1�';���(i:�:���::�:�'�:�I:�":��f:::;;
..:-s.

-

.

'\"Jc .

F' I !f 1i'_ n �
--

Halam e a 01'051";;')' sockl'",",-a. )

.

-

.

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

-

_ -'. I ������. n��a����1t�st::r� ������ BEIRUTH. 18 I UP) __ O go-
gaL Snchab tento\] durante 10

dia'S llledar entre as duas paI'! ._!..;;tada no nosso país, visto que "crno libanês foi der.uba;lo 1'0"
mas os socialistas se mantinhmn

ra monse J • C II
.

f)" \'- R I E t ,� um golpe de Estado. tendo "e-" 11 101 a OrI l' ,�g- ec amam os s auos
nuru:iado .� pres;dente Bechara irredllt:ycis, aleg'antlo ,jUC ,'1':3n:üe, que está de licença. Pen- Unidos a dívida comn- I!: ....PRESSO � •

I B!>UMENAU-CURITffiA 01 Khourv• O poder for" ��-sulnl(.lo preci'so aC3.bat- com a LOJTup·;,iJsa-se que, se a me hora ré- _ daI do Brasil -

J �

gistada desde' ôntenl se man- N. IORQUE, 18 (UP) _ O por' um governo provisório, (,ir;- no governo. e desencademam uma •

t· "D' XII Snd. Teles.; "LIMOUSINES" :ôdo pelo crot. em chefe dos c- série de greves_ A situação el1.e-lve�': � lf . l'�iniciará suas "Board of Trade". desta cida- . AGENCIA BLUMENAU
�

jaudlenc�.s .no fml desta 'se- de, em telegrama diri�;do ao xercito libanês, gal. Foab, e in:'"' gou :>'0 ?_tlge dur?nte a nUI.e

manDo e" isso notadamente pá-I Secretário do Comércio. !_)ede
Rna 15 de Novembro N.o 313 grado pelo aritígo p!·imp.irl) n,i: pa8s11drl o,u<ln'"o_ rcpr',_o:!IH"lll'.·�

,ra atender aos desejos dO$J qu�� _ sej"lm _flj�liçitq_q.il�.,d(.... ,K�l,,- f't);!:'i;tv
N<Lz"Cu '1I1:1w -Cat'l e pelo -e� � I

da. cilif,ch; (k T:"l�oh c:,g-l!'� I,". ,,:I.
$�;t)_�1i;;-P:ei.�ÍIi��'-..\',ímf-'ri�· 'vê�1(r""f:{rãsiferró:-'lnéõiâÍis a- AGENCIA CURITIBA mini,,-:tro da Fazenda, Bah\1 renunCia do preSidente ECc!l.tJ.,

te�-mórnento são particular- propriadas para a solução do. Pona 15 de Novemn1I>. No S211
, Trad. e! Kl1ou1"y_

mente hunwrosos em Roma_ caso da dívida comercipl atra-I'
----------

f
---- ..------- --- ---

zada do lneSmo país aos E�ta- A h
.

R ·

t
.

rdo� Unidos, 11? t_otal atual.de C a-se no 10 o amoso cos Uteg o
qumhentos mllhoes de doia.
l·es.

��if�C��i::�â::::�) �������- francês Jacques fath e seus modeloS'
brasileiro

AFIRMOU QUE AS 1\1ULHEItES ERASILEIltAS ESTAO ENTltE :\S MAl;'; ELTWAN-
-- TES DO MUNDO

Tudo não eleve pesser
fantasia e alguma

ele muita

conlusêo

eiras Nem.
Deshonestos'�

tai�de recebeu 'os .roonscnho
res Domenico Tardini t'_ -(... io

- vanni BaUista·MoUqt da 13e
cretili-ía" do Estado, bem como

.

-

SerãD postas em
Teerã, 18 (UP) - A em- ao resto do mundo: Os téc-llícia aduaneira revelou

presa petrolífera norte-a.n1el'i- nicos a serem contratados pe- encontrado na 'cintura de
cana Ci.ties Service anuncia da _Cíties Service serão da, A- I senhora doze fai! e duzentas
que enviará técnicos -ao Irã lemanha, Suiça e outros paÍ- e oitenta e sete peroIas culti-'
afim de que êsse p�ís. p�nha ses. vadas e setecentas e vinte
novamente em funcionUlnento Descoberto sensacional cinco das chamadas pél'o:as
sua indústria de petroleo· A! contrabando de peroIas Acompanhava dita

;:;�:i:�a n::�: P::��:l�te �� I
RIO, f8 (Merid.) � A Pc- �:�:C;:d;rr� ;:�l:;i::o cor.

referida empresa, sr. William
I Para resolver o nroble- po - foi. e:ncontrado granct�

Jones. O sr, Janes qualificou • quantidade de pérolas,
de verdadeira tragédia mUIl- ma dos flaneladosdial o fechamento das gigan- �

tescas refin,rrias de Abadan. gauchos por "Brasil".
-A Polícia informa que '�&5e

RIO. 18 (]\.feridional) --- O pre- foi o maior contrabando, no

�idente w: Rcpública detcrmi.wu
• gênero, apreendido no BrasIl,t Fundaçao da' C'lsa. Popular pro 1 .

.

.

vidência no f,ent'do da constra- I
acrescentando desconfIar que

çãó df residên.cias Jl::Jl-'l resolnlr outras partidas semelhantes
') probleI1lu dos f3.\·elado..; nu Rio de pera Ias poçlm'ão ser a1?n�en-'
::;'.ande do Sul. Não só <la f_,api-did"s

'.
.

tal. 'niás, ü:unbem. elO ,vário�: rnu
c.; •

�ip
-

os '"erão
'.

construidas casas

eFltilo popular.

Segundo a Policia, o

trabando veiu à bordo do vu-

BERNA, 18 (UP) -- ° sr.
Francisco Dalamo Lousada. RIO, 18 (Merid.) Mos- que conheço através das 'foto- ! acho que fui bem succrtido.
ministro do Brasil na Suica tram-se encantados com o grafias". Numa das três partes do pro
conferenciou demoradainellt� Rio de Janeiro o sr. Jacques. Falando sõbre ·a festa ren- ! grama interessado em repro
com o ministro Jean Hitz. che- b�ath, sua esposa, dona Gene- i lizada no Castelo de Cober- duzir o ambiente brasileiro,
fe da Divisão de Comércio do vieve e cinco modelos do fa- ville, disse-nos: pr�parei uma cena que éra o

Departamento Fed"!":'ul .Je E. moso ('ostureiro parJSlenSe _ "Na festa em meu castelo I sonho ele uma menina da
conol1lia Pública. i:_ respeito Declararam-se felizes por· es- em Cober\;ille. procurei re- Bahia. E inspirei-me nas ve

das possibilidades da Suiça au- ta oportunidade de conhecer criar o earnayal brasileiro. E
I lhas igrejas da lendária cida�

mental' suas compras nl) Bra- o Brasil. Em '1alestra com 11 __:_ - -- - - -L de. Acho .que as pessôas que
si1, afim' de corrigir o dese- a reportagem,

-

o sr· .Jacques tv'liada a nr:í.'lA.'e lá compareceram não ficaram

quilíbrio úa. balança .;omerclal Fath afirmou que durante'" .
- � t.i' J � que decepeionadSls··.

entre os dois países. sua permanencia entre nós, -t A seguir -disse que atual-,
ASSINEM ESTE que será de quinze dias, tudo ameaca a eXpOrja� mente as mulheres brasileira�

DIARIO fará no sentido de ir até a

.

-'
d' lestão

entre as mais elegantr:s
Bahia, conhecer as tão famo' I rao () trigo do mundo. Citaria. de?r.�lpap.PRESIDENTE VARGAS
sas baianas ! .

. 'I'.,: . __ do-se por alguma 01111S5ao. as

Oh
·

h· P I II -,.

.

.'. J OTTAWA" 18 (UP), -- Com�_' senhoras l'vlartinez Hoz, mme.

egara Dle em
.

or o egre' Adnuro as IgreJas e os cos- i nicam -de Port-Arthur. I\a pro\"lll E. C. Ouro Preto. Joaquim
.

. tumes particulares da Bahia I eia de Ontario; ter sido evitada Silveira e Iolanda l\'Iataraz7.o.
O· - pres,lIdante Gelu'.1'·0 Vargas I a greye que ameaçava paralizar

f.ã a exporta<:ão da ma. 01' safra de

RIO, 18 (MerfdlonaJ) O merciQ, :onde fará um !1iEcun:o SlDVILHA. li> n.íPJ A de";,, I trigo na. história canadcn.-;u. De·

pl'esideIite ·da República .!3tá Ei'lll que está sendo esperado como l'ação' do cardeal pL'dro Segm'n pois de uma noit" i�te�r� de r,"'

do aguardado amanhá.
-

em PQ'- importante. A pel"ma.nene'.L elo condenando a. !ibel'dad" ,·,,'jg,-Iosu goc:ações. Oi; propl"lcta.J:loi' dos

to ,"I:legre. onde já se iniciaram dr. Getulio Vargas em Forlo A· foi publica.-:la no boletíl� v;lci:Ji "elevádo!"e's" <le cereal chegaram
os preparativos. para 'Sua r.ac(!;;>" legre 'Sérá por tres dias', presidi',- da Diocesc. O caúiéu-I d,z '1\1'3 ">'- a um acordo com seu,,", enlpre;;,c

·�ão. No d a' vinte o sr_ Gétt.Uc do a CO:)lfereneia dos gOVernado-lsa 1iberdad� de c,cnç�. e "é\. pior dos, duas 11or:-:5 antes do prazo

Vargas visitará a séde do Sinai- l'es sulistas.. e a abertura da Ex- de toda,,\ a's cspecies dc 1ihl'-f]a- marcado para o inicio da gr",'
. cato dO'!i Einpre;;'ados n3 ('0- pos:ção Nacional de Aninw_i5. Ides". ve,

I
I

I

I
.

�.

Assembléia legislativa dQ Estado
_

(AlOROSOS DEBATES EM TORNO DA ATITUDE DO DElEGADO DE POLICIA D_E CON(07RDIA,
QUEr' EMBORA SENDO VEREADOR, IMPEDE A OBSERVAN(IA DE LEI APROVADA PELA (AMARA

Viagens rápidas
só no.

EXPRESSO ÀNDOIÜNHA
&LU1\fENAU JOINVn.�

�------_-_._-----

�,

______________ L _

tranquilo e Cercada de todo con

Depois de enaltecer a signi

I ficação
do nleÍ11oramento. o orador

I-Oerra ����::::l!��:�::��I�::�:ongra-
Caçador

O orador seguinte foi o depula
do Siqueira BeBo, que em 111agni
,fico diseurso, pleiteou fosse insta
lada na Estação Experimental de RIO, 18 .Meridional) -- Foi

I xando tu'do sem e;;boçar nenhú-
·Caçador. uma escola de tratoristru. requerido.'. habeas-eurpus em fa- ma defesa". Luiz Felipe pedira
e de trabalhadores "uraIs, técnicos ,'ar do tenente Luiz Felipe. O p'" , concessão do direito qUe não l1';'

hoje em dia' fndispensávehi par.; lido fi de autoria '':as ""itimas do i Iliste-Ihe, je ser recolhido â jJri
um melhor' aproveitamento das a- ,t. Felipe: ou '"eja dos "fobrou- r Ilão éOlllUll1 e que isso cons'_ttui
tivid!ldes agl·icoJas.

1
,os"_
.'

- i um· aL'di.! para fugir ao conYi':ic
Tambem disCOITt)u sobre.. eX- O advogado. c'm sua peti".:;o,

.

de ':S('tI:; colega;:.. uI! cuj<l confian-
trabrôinãfiã ;mport�!1cia econômi- :ontínúa. dizendo qUe c,;tá c..:i-

-

ça. abusara.
-----------------------

sas instalações, o nobre pàrlarnen
tar requer telegran1as ao presiden
te d!\ República. �() 1\1inistro da

Agricultura e à representação ca.ta

lincnse no Congresso Nacional.

��ritica ao Delegado de !'(l

licia de Cllncordia

Durante o expediente roi lido

UHl ·telegralua do presidente dn Cà

mara Municipal de Concordia. no'

qual se lavra veemente protesto,
contra a atitude do Delegado de

Poli�ia daquelc munidpio. qUe e�

taria in1p�dilldO õl :ibser\�ància de

lei "provado pelo Legishth-a Ioc:;.!.
Sob!�e e�sç telegrallla discorre o

deputado 'E,üvale! Pjre�, o qual
irúnnna que a Cãl11ara �Iuúi'clpal
observanda o dlSpostO na Lei Or ...

g,ánica dos l\1tll1icipios. aprovara

lei criando a Estação B.)d(ovi�ria

)\lun�cipal. Erguida a estaeUl), i) De

legado de policia não permiti! flue

os veículos alí estadónenl. :> oro�

dor obsen'a que () delegado de Po·
lícia é vereado,- pela UDN. e que.
como vereador. havia aprovado <t

proposta mais favoravel aoS co-

fr�'i municipais. apresentada {llll

conc(..;rrcnch. pública parl-l COll.;:"

I.Conclui' na 2a. l'ág-.. let.ra F' I

yocE PRECiSft no

I

Lar dos professores ca que �eria a hut:iJação; na 111c.;:{:-- co, Lajes. e Tubaro1c, cada unJa

FPOLIS., 17 (Ag. Mercuriol - O ma Estação Experk1ental. de um caIU um engenheiro a!'."onomo e

deputado Elpidio Barbosa comuni- campo de �lUltipH('a",ão de vid'"i- um auxiliar. e que teriam a ii,�a·
cou à Casa que a Fundação .. da Ca- ras e d�, árvores h"utireras de CL:"- lidade de melhor incentJvnr a carn..

-

sa dos Professores, dando cumpri- ma temperado. acentuando que a panna do trigo e, principalmente.
menta ao seU nobre programa de região possui, para tal, terras ex- impedir que os agricultores eonti
assisi.encia à." classe. acabava -de celentes,' 'cspecialmLntt' inQicada� nuem sendo ludibriados pelos in

adquirir. na rua Almirante Alvim" para ° cultivo da uva e de arvore. termediârios ganavcioscs:
um imovel. onde sera instalado o frutíferas. Por !ir:1, Jll0�trou a in! � Afim de ver concretizados tais n}(�

Lar dos Professores. desde que. co- periosa i1ccessida<l� de serem ins- lhorament.os, para os quais não se

lhidos peja velhicc. após longa jor- taladas, em Santa C'lt�.x·ina. no mí- riam necessários muitos gastos,
nhllo cin'co regiões de ü-igo. c')m pois li Esta.ção Experinlcntal de Ca
_,éde ein <;:açad.or . .Joaçaba. Ch..pe- çador possui amplas e maravilho-

----�--- ------

lE... )(a�tTo
antl-lI,eldo
contra ...

a:dll1l. Açllo
.uave e dura·
doura. Sem
...bol' e n!o
I\d.trillgeJde.

Requeridoí! habeas-corpus
em favor do' Tte. Bandeira

lJl!1 !,rodu". dq

US, LICOR Df CAU!l i.AniR SI.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rodoviário Expresso' BrnsqueosB .
HORARIOS ....

Linha lIajaí-Joinvile: ••
SAlDA DE ITAJAI - DE 2a.s a sábad(},aS; 7 e 15,15 horas
SAlDA DE JOINVILE - DE 2a'.s a sábado as 7;3 e 15,tlO hrs,

�nlllllm..mfmnmlmllmnnlllllJmmmllllmllmmllllmlmmmnU'5 Linhas N. Trento-fpolis. .-
.

- -

A =

O J
'

M d
II

V'"
II = SAIDA DE N. TRENTO - 2a.s 4a.s e 6a.s as '7 horas

::

r 'use e elros 'eira:: SAlDA DE FPOLIS· - 2a.s 4a.s e 6a.s feiras as lô·hrs.

FOMENTO 'A PRODUÇÃO ª _

.'

. l ª_ ---------�__,.;,..._......._..-

NACIONAL DO TRIGO - ...
- f

to aparteado pelos. deputados Piul�

Quanto ao problema trítíco- lê ADVOGADO § J cão Viana e Julio Çoelho de' Sou-

la nacional a única solução é = Rua 13 de Maio, n.o 16 :: truír a referida eatacão. Agora,
.

za, mas "apoiado ,::pelos deputados

O fomento racional, completo

1=
Caixa Postal 150 - Fone 245 :: inexplicavelmente, co�o Delegado I Ylmar .-corrêa, V.arg.RS.Ferreira

·,e.

e intensivo da produção bra- = Itajai _ Santa Catarina. :: de Polícia. usa da força para con-: Wald:mar G�ba. condena aquela

sileira. i= �. trari�r'a lei já -posta em vigor. aut?nd�de, diz:ndo: que va mesma

E' preciso não esquecer. que .illlIIlIUnnn lnllllllllllllUlJlllllllmlllllllllUmmllllllllllllUilmnmm o deputado EsÚvruet Pires mui. [estã agindo arbítraríamente, sé pa7:

a falta dos suprimentos argen- H ', __� __ _ _. __

'

ra atender correligionários: que

tinos colocou o problema da �BlIBImIm"Im""IIIEIIIIIIIIIIIIIIII"1I1I1I1I1II1III
importação do trigo no Bra- bem, a assinatura do deputado

-r
'

síl, em têrmos de divisas, num Waldemar Pabst. :JiJJ." .

nível de magnitude similar ao Podemos adiantar que o projeto <::,0
'

Q

A cJ···do petróleo, ao qual o govêr- de lei foi muito recebido em píe- gra eClmen tono vem dedicando sua melhor nario, podendo-se prever que obte

atenção. Em 1952 despendere- tá aprovação nnânime da Casa e

mos aproximadamente 200 mi- com isso maís urna vez lucrarão I A FAMILlA DAIhões de dólares com a aquisi- todos quantos, para melhor aten-

ção de trigo e cêrca de 250 deI' suas obrigações profis'Sionais, Viúva. ANNA SCHROEDER penhorada agradece a to-

milhões de dólares, . com, as se utilizam, como meio de trans- (los que a confortaram no doloroso transe, aos que en-

importações de derivados de porte, de bil;icletas. viaram flôres e corôas e que acompanharam o féretro
petróleo.' até sua última mora.da; ao Dr. Paulo l\1ayerle e Irmãs
E' preciso, portanto, apres- 1 ... do Hospital Santa Izabel, pela dedicação e esforço' dis-

sar a nossa emancipação trití- (' E 6 U R O S I pensados à falecida.
.

cola. Poder-se-á fazê-lo, bas-,) • Agradece tambem mui especialmente ao Snr. Pastor
tando para tanto que o govêr- B O A V 1ST A 1,,-

Fuchshuber pelas palavras de caridade cristã e ao côro
no aplique recursos substan- • da Igreja Lutherana de Indaial, peloh hinos entoados
ciais em grande parte em cru-

'I I_em
sufrágio à sua alma.

zeiros, menores do que os ql:e

E
Indaial, 6-9-1952.

Sltualmente nos deve a Argen
.tina (cérca de 70 milhões de
dólares, segundo os últimos centagem de "106" ...

dados. ofiCiais), ná criação de De �96.302.2�3 assinaturas

"S U L',tun SIstema de armazenagem, tantes conduzIU a uma p.er-
�de transportes, na jntensifica- q�c. a Tass a�ega. t.erem mdo

ção dos estudos de solo e ge- I �ole�tadas em Janeiro de 195�,
nética, na mecanização, na ln- I

e digno de notar-se que Sf:
tensificação da produção e IJa ! mente 5.378:000 for�m obh

ampliação da compra e distri. d�s nos seguintes palSes com

buição de sementes e, sobre- bmad_os:
tudo, ntuna política imigrató- Gra Bret.anha, Fran.ça, Ale-
ria que encaminhe e localize m��ha (Ol'Iex:t!l1 e OClde?-tal)
nas terras boas para o cultivo Itaha, AustralIa, Canada, In
de trigo do nosso país, que são dia, ,P�quistão, A'�rica do Sl!l,
imensas, braços experientes de A�ge!Ia, A!gentma, AustrIa,
agricultores alienígenas. Bel,gl.ca, Dmamarca, Egito,
(Do "DIARIO' CARIOCA") GrecIa, Holanda, Portugal,

Espanha, Suécia e Suiça.
Lafitte sente-se que alguem

tente desacreditar as estatísti
cas do Conselho Mundial de
"paz"· Mas é claro desta aná-

- - '""""' - - - - Use, que as cifras dadas t)t>la
Tass, quando se recorda c;' vo
tos obtidos na França, I)S mé
-todos duvidosos utilizados na

Bulgária, e a percentagem de
"106" alcançada na Coréia do
Norte, só podem despertar sus
peitas.

"

ftQUNDA PA'GJNA

OBGAO DOS "DIABIOS ASSOCIADOI"
PBOPmEDADB DAs

S/A c A N A Q A O»

NAÇÃO
Belb.çio. AcUmmtraçio e Oflcmu: Rua 8I.e PAlIl...
8UI - Fone 1092 - Caixa Postal, 31.

DIr�tor: H A U B I C 1 O X Á V I B B

,
_ .. EXPEDIENTE

Aulnaturu:

ANUAL • • • • • • • • • • • •. Cr$ 100;Ó'
8EME5�AL • • • • • • • • • •• Cr$ GO,O'
N. ÀvutSO. . • . • • • • • •. Cr$ 9,51

.
. .

. Sa.cul'$l\lS: 810:,.- Rua do OUTldol' n. 10e - Fones
: 43-'2634 fi 13-799'1. - �AO PAULO: - Bua '7 de
A:bril a, %,30 -- �.Q _nela!.' - Fones: 4-8277 fi 4-4181
BELO HOl\IZ(U'tTE: c- Buli. Goiás, 24� - PORTO A
LEGRE: -:-R• .Joí\o.·�ontauri. 15. CURITIBA: -
Baa::Qr. M,uiel, 703 - 2.0 andar - Sala 233. lOlN
YILE: � Bpa S. Pedro; 92.

VENDA DESTE DlARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO cmc

, Informações' Uleis
FA.RMACIA DI:

,.

PLANTA0
,Permanecerá de plantão,

.
de 15 a 21'do corrente, à
J'à.nnácia. ELLINGER, à

;Rua, 1.5 de Novembro, 588

TELEFONES MUITO
.

. C�S: .

POLIC:I4 •• •• .
.., 1016

;BOM:BElllOS • .; •• 11'8

H(,)SPITAlS:
.Santa Izabel •• •• 1196
Santa C'atar:in.a •• 'o.; 1133
MuniciPal _. o. ..; •• 1208

ASsistencia Publica.
N disposição da popu

lação local; encontra·se no
Hospital Santo Antonio.
a �bulância de "Assis
tenda Publica", que a

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgentes
de enfernrldade ou de
férimentos graves, à
qualquer hora do dia ou

da noite.

pomos DE ' ��f
AtJTOMOVEIS:

AI. Rio Branco • • 1200
Praça Dr. Blumenau 1102

e 11'18
Rua B. B-etlro "'01 [tiO; 1111
-oxe-

IDl!!!!!!,alar
MUNICIPAL

Durante este mês está
sendo cobrado o imposto
sobre indústrias e profis
sões - 2.0 semestre.

(

"Temos que ir a eles, ei

mostrar-lhes que nós sa

bemos .o que quer$os, co
nhecemos. nossa. situação e

entação política de nossa

,'temos uma idéia especifica
sobre comno resolver nossos
problemas."
Porlsso Walter Moreira,

«3alles mal tem tempo para
comer, sendo urna doS em

baixadores mais tlCupados
c ativos . aquí na capital
dos Estados· Unidos.

Vendem-se
Lole em ( A B E ç U DAS (situação central)
Loles na V I L A - N O V A (em presfacÕes)
Informações: E C A P LTDA. Edif· Mútua, 10. �ndar

Sala 14 va [uma lágrima nos olhos de ne-

H O J E! às 20,30 horas H O J E!
(INSTALADO NA ALAMEDA RIO BRANCO)

Finalmente �rã apresentado ao público dé Blumenau a gran
diosa

E . S T R E' I A do me Ihor e'mais conforfavel
leafro de emergencia que percorre o Brasil.

Será. encenada a grantle peça de Amaral Gutgel:

... Não julgueis para nãó serdes juJgados
Finalizará o esPetáculo um c()lossal Show eomandado pelo

eómico N. 1 do teatr(ll nacional: - NHõ BASTIÃO! •••

ARTE! . lUZ! MUSICA! lUXO l ALEGRIA!

la. CONVOCAÇÃO
De órdem do sr, úresidente e consoante. determina (I ar

tigl) 35, paragrafo 1.0, convoco- aos assceíados do Clube �áu
ttco América, para a Assembléia Geral, em la. convoeaçao, a

realizar-se na sêde soeíak.do Clube, às 20 (vinte) horas de 2à.

feira, dia 22 de setembro do corrente, com a seguinte
ORDEM DO DIA

1.0 _; Prestação de contas da Diretoria;
2.0. - Reforma 'd(lS Estatutos; .

3.0 - Eleição- do CO'Dselho Deliberativo;
4.0 - Assuntos diversos.
Blumenau, 9' de Setembro'de 1952. -

Martinho" Cardoso da Veiga - Secretario

UNIDA· COMPANHIA ·INDUSTRIAL
(OME RCIAl D E MADEIRAS

Assembléia Geral Extraordinaria

Pelo nresente fic«m convidados os senhores acionistas

d�sta 1 sociedade l;ar.1 a assembléia geral extraordinária, a

realizar-se às dez horas do dia 30 de Setembro do corrente,

ano, na séde social, CO!11 a seguinte
Ordem do Dia

1.0 - Estudos !;Iara aumento de capital, o, consequente
alteração dos estatutos;

2.0 � Assuntos de interesse da sociedade
Blumenau, 17 de, Setembro> de 1952.
Walter Probst - Diretor Presidente

'1:-J..-;J{-x-x-x ...... li: -- sr-X-l

ISófre? Tenha Fé'
Escreva detalhadamente para a Caixa Postal 7 9 1 2
- São Paulo - Junte envelope selado com endereço.
Não utilise registro para evitar demora na, retirada, em
horario improprio.

A M � RI C A"
Eu, abaixo assinado, inrno público ter perdido a apolice No.
906.618 cmiti(la �ela SUL AMERICA, Com_!)anhia Nacional de
Seguros fIe Vida, sobre a minha vida, pelo, que já me dirigi a
essa Com!lanhia solicitando a emissão de uma segunda via,
que anulará, para todos as efeitos, a anterior.

Blumenau, 1 .ade SetembrO' de 1952
SIDO WACHHOLZ

..

Terrenos á Prestações
os MAIS BEM LOCALIZADOS DA CIDADE

JARDIM CATARINENSE
RUA AMAZONAS ...-.;. PROXIMO AO HOSPITAL

-- STA. CATARINA. --

PLANTA S(HMIDT
RUA SCHl\UDT - VILA NOVA

PODENDO SER OCUPADO IMEDIATAMENTE

VENDAS SOB (ONTRATO

ma tenta, há 43 horas, coruscar co
mármore. Ministros: jnzigo perpe- mo um santeImo. Chefia uma origi-
tuo, de pedra. De ministro para naI revolta: a insUbordinação dos
baixo, carneiros e covas razas, com anjos do cerriiterio de Vargas, que
flores secas.

se obstinam· em não consentir que
Rã três meses que se anuncia a sejam enterrados. Há no ar dleiro

hecatombe de um Ministerio in- de enxofre (o Demonio Vargas) e
teiro. A' prImeira vista, parcdam nos ataudessanie de defuntos de
as vítImas designadas. Não se ou

via um queixume. Não se desenha-

Getulio Vargas não poderia es
llhum. Orbitas cnxutas, sorris,) nos tar ungido de maior dose de cor

labios, desdem na hora do transe dura. O campo santo histórico as

derradeiro, todos, m::.� todos sc síste, capitaneada, por um cadaver
mostravam superiores à propria de bons precedentes e melhor :fi
sorte. Dir-sc.iam condcnados it
morte do soviet - daqueles que

,. .

conheceu três defuntos que tinham
,) hábito de se sublevarcm. dentro
dos muros do seu cemiteriQ, Ernn

I'
Oswaldo Aranha Wàldomíro Lima
(! João Neves. (> primeiro, chefe
civico·militar da revolução de 30,
quando o dono da firma convida
va-o a baix.ar à sepultura, deíxa..

va-se enterrar trombudo, resmun

gnndo. Não era nem nunca foi um
defunto passivo, Recebia a ordem

I d� inhu�:nação em estadO. d? rebel�,

I dm, DeIxava-se enterrar, c certo,
1 mas como um enterrado vivo. pa-
ra quem a sentença que o condc
nava ao cemiterio (;ra um ato de
injustiça,
\Valdomiro Castilho de Lima foi

o defunto mais subversivo que viu
Vargas. Levantava-lIe do ataude,
no fun<lo da terra. P'uxava da ve

lha durindana de oficial reforma�
do. Praguejava. Batia com as botas

I
no chão. Arrancava beiradas do
Cllixão com as rosetas das ecrpo
rr.3. Era o demonio do eemiterio,
.Y",;,o,. Neves nem. se fala. Era o in
':cndiario do cemiterio, Ia para a

t'ova aos urros, sacudindo bombas
o'cllo chão�

Batendo, contudo, o record dos
I ÜlsUbmissos aí t!!mOS õll'OTll Frnn.

para por em revelo a sua beli";J..

espera que a iniciativa se-
Não devem pentear-se atôa,

porque· ter cabelos curtos é mais

j� tomada pelos norte-ame- comodo ou porque ter os cabe-
1'1CanOS. los presos sobré a nuca não a

"O propriOl Presidente o.briga a escová-los dez vezes ao K
Truman -:- diz O embaixa- dia.

I
CONDIÇÕES AO AI�CANCE DE 'rODOS

d t d'r
,. Cada uma deve ser o juiz do dos �residentes dos �iretorios ESC

INFORMAÇõES COM TODESCHINI

.

or -:- em 1 O' varIas.ve-l �eu penteado; mudá-lo corajosa- udemstas, que se realizou nes-
. EDIFICIO INCO - SALA, 3 - BLUMENAU

zes que os Estados Unldos.;-'mente não lhe fica bem. Se é ne- ta Capital, veiu o CeI. Ari::;ti· ��A�,�!!��!!����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!·!!·�-1<;( d" -� á
.

rt
-� .. _....2i

es_o. lSpoi>I.lUS a cooperar cess ria, co ar; esperar que cres- liano Ramos, un1 dos prcsti·
com as nações amigas que çam co·m paciencia, se é neC8.:iSa giados proceres daquele par-j B !
desaJ'am tal cooperação.

rio tê-Ias mais longos. tido. �Calda uma deve estar en1 grau O ilustre IJolítico tem 'd
"Nós .não. podemos, por- . . . .

SI o

lmc.rdla
ao !,<;'il lado, sem lll'lÍl·r bu· <:isco Negrão de Lima. Esse era Ulll

Ide encontrar o seu pente'l.d�, E muito vIsitado e cumprunen· Ih". PrO(�ll-L'l'dos, os te"te�" e cons.

taut f,· d b
� - � anjo pascal de submissão. Era u-

O, lear e raços cru- a:ss�guro-Ihes que quando tive- tado. tatadas a ln'lPtidão para 03 trape-
d ..:l, rem f 't

.

t t
- .,

d d ma rola de obediencia à vontade do
za OS, eSpe!I."anu'O que os el o IS o, erao Ja a o um

-

I �jos, os aramfl� e os pic;:deiros do
.

d D

l
belo passo para a "belez ,. to Mestre. Mandado esperar ordem de

nossos amxn!C(s o eparta- a t
-

ASS I
circo, aos frustros se apresenta-

t d
5'

Est-'..:l'- di' daS\, 'Sem exceção, tem a possibili- INEM ESTE recolher-se ao seu túmulo, amoti-

men O e i:1lUV.a Vl- dade de fazê-lo. JORNAL ;����i:'�:�:'�:s :p:n�:�:�u:e�:= noucse dentro do cemiterio. Viram

D;hem nossas necessldades., _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I t t t t I'
,a revolta deste anjo? Está fora de

bl
c 1e, e oe- oe, 0-- oc, fl se ta •

t d
....,

t H' d
e pz:o emas. �,__, ......

(J cortejo, rumo do cemltêdo. Ge-
SI, e o aVIa Ja e espec ro. a, uas

semanas fogo fatuo. Negrão Íie Li
m'ral de �xército: tinha túmulo d�

ª'lllllllllllllllllllllllllUlnl1lllllllllllnnm IInlll li li II III 111111111 lIIIUIIIUIl�
:: ::

==_==- Bolos C·onfeletados =§ confessam 05 pc. dos, perante' os

MODELOS ARTISTICOS PARA CASAMENTOS
juizes, e pedem perdão" Stalin de

., .
-

1
haverem atentado contra a segu-

� ANIVERSA'RIOS, PRIMEIRA COMUNHÃO E
-

�����i:� Estado soviético e de seu

. Quantos estavam para �el" "nter-

� BATIZADOS
-

rados, não haviam revelado indi-
cios de insubmissão ã ser:tença do

- INFORMArÔES COM SR! MOL1Eft Mestré, Objetivos e screr.o:·, com-

= ". � � p'eendiam que a hora era ceada.
= 'Telefone 1 3' O 1 ::::: rinham que pular da órbita getu-
:: ,

-. '"
• Hana, por um fenômeno que reco-

_
- Ilheciam de inadequação.

_,�._""___:__._ _:_ J�lmUIJlIlIIJ!.'llImll!!mlUmllllllllllllmmlIJllnll"mm1111111111111111111 � No passado, Getulio Vargas só
-

Politeama ORIENTE
(TEATRO METAUCO)

WILMA RODRIGUES

..

, ..

compostos. recusando - por toda

a lei � descer à terra.

cha, conciliador, como Negrão ãe

Lima, à primeira revolta em massa

do seU "São João Baptista" parti
cular. Largando fogos fa�lIos p,Io
caminho, o ministro da Justiça é
um desesperado. Obstina-se em não
trocar o mundo ,mímico, em que vi

ve, pelo outro, telúrico, que lhe o

ferece o chefe.

Que V?Í econtecer an13nhã? O

fogo fatuo Negrão dc Lima 1,�v3rá
a melhor? Não desencar.nará:? O

grito de rebeH<ló,ido emboaba será
ouvido pelo resto da faul1.'l dos ca

dáveres de Getulio Vàrgas? Em
outros tempos, Negrão. de ·Lima
morreria sem ,�ar' um ai. Hoje, che
fia a revolta dos defuntos do cemi
terio particular de Varg.1S, _'mea

çando ós -coveiros. com unHl ousa

dia. que não se sabe se é lncóns
ciencía ou traquinada.
Seja como for, a necrópole de

Vargas exibe uma paisagem inédj.
tá. E' que. ela se acha em E&tado

subversivo, os defun'tos quebran<!o
lousas, rompendo .:JS paredes dos

jazigos p!!rpetuos,. e, amotinados,'
pedem liberdade, liberdade de se-

rem cadáveres insepultos.
.

-

.

Com que armas, de seu vasto ar

scnál. pretende Getulio Vargas a

bafar, essa curiosa rebelião, até :;_

qui desconhecida nas páginas .do
seu campo santo? O corpo mis!l.co
de Negrão de Lima. o sangue coa

gulado nas veias se desentrallhu
em fogos faiuos; no meio da quac
ta-feira de trevas que atravéssa
mos. Ati-ás dele,.o ministrQ·do",Ex"
teri:>I:, recidiva vinte vezes de re

beliões na porta do cemiterio,. de
tal' modo reage' ao processo 'de: in-'
humação, c,,".le

-

a neçrópo]e se vê .a
meaçada de não tUllcloo'ar estes
meses, por escassez de defuntos'
que lie deixem. enterrar por amor

<III glorio do rirmo· do' n�go('io.

UM 'fERRENO, 11lx31 a 900 metros

'di�timte da Rua 15 de Novembro.
.. Informações à. Rua Amazonas n,

530, com o· proprietário da Bar

bearia GLOBO. sr.:Willy. •• •• .•

Ilabilit;l.dlJ, com carteira. 'profissio�
nal, oferece-se para· trabalhar. ·0-

fertas paiá João, Rocha, ao cuida-

do do:' sr. Cas!o-io Rochai à Rua 15

As melhoces marcas de pro
cedencía alemã pata as Jnâuâ
trias Textis 0_ Saccarías -

Confecção de Couro' - Rou
pas .13ranças .�etc. "etc«Ór.Ó,

Màquinas esquefcias e' díreí-
tas pata 'sapateírós."

..

Maquinas tipo Sirtger 31-15
. p�ra 'AHaíates.

.

Maquinas Zick-Zack com 1.
ou 2 agülhlts,,',

.' .

Maquinas de alta rotação-
3.200/5.:000 pontos,

.
� v

-p�R· O-é u· R A -:-.fE�
A Compalihla BlÍavÍSta de. Segu

ros � sucJrsal d� BlumeJÍàu -
prpcuFlvUm cóf;!17,dor e. um.Inspe
to i. regio)}.al.

.

()Certas à_ caixa. postal 253..

Urq, jcep americano em.õf;ima esta

da e' s��ito a qUfÍqV.H prova. Pre
ço bom. 'Ver e tratar

ã

Rua S20

Paulo, -331.
'

ria.
O deputado Estivalet Pires acen

tuou que possui farta documenta
ção sobre arbitrariedades que' vem
se�do praticadas em Concordia pe
lo Drlegado de Poiíeia e prometeu
voltar ao tema dentro. de algumas
sessões, para de tudo inteirar seus

nobres pares.

Pl'oeura. co�oca.çãi c0l!l" D:llCJlllls
ta. 'ou cômo ' auxiliar' em' escrítorto.
Poder! entrar lrilc'iUatamenie pára"

10 emprego. - Oferta, 'lelo teterc-

!
ne 1:0-92, nesta redação. -

Urna, casa de material, nova; ,com
9 comodos e m:o:ls 2 Y","rand<>�s -

InsWaçõ�s
.

sanitárias completas.
Preço de oéitsiãà �. Tainbem acei

ta -em trócá .. de a,utomovel ou· ter
renQ. _ -Tratar com Oswaldo Fie�

dler. à. praça Cine Blumenau, fone

1456.

S E

uni armazem de
sito '30 Rua Amadeu Luz, 240. Trá�
tar no locaI com ó propriet:irio.·

Leite de Magnesla COMPOSTO
Laxativo anti-ácido

contra as az1a3.

Ação suave e duradoura.

Sem sabor e nã9

ad§tringent�.

UM PRODUTO 0.0

LABORATÓRIO LICOR DE CACAU XAVIER �
f) • A.

ro N f O RIO S f G O'R ANÇ A
Viagens entre FLORIANO'POLIS e ltlO l} E JANEIRO

Escalas intermediárias. cn}, Itajai' e 8antoo, :rendo neste último apenas para
o movimento de passagei ros.·

., .

.

PRO'XIlVT_AS SArDAS:
'1 D A

de Fpolis
12/outubro
24/0utubm
:'l/Novembro
17/Noverribro
aO/Novembro
12/Dezembro

v O l,T A
'd� ltajaÍ

14/0utubro
26/0utubro
7/NQvembro
IS/Novembro
2/Dezembro·

,H/Dezembro

de Santo�
20/0utubl'O

.1:"/Novetnbr.o
laiNovembro,
25iNovembre
S/Dezembro
20/Dezembro

,Para lllais informações 4i.ri�a:r:n-.se;aos agentes. em: .. .... '. .'
.

Bltunenau, Johi'ville,.S. Francisco: CARLOS HOEPCKE S.A. COM. lND,
ltajaí:

..
Cormpanhia C,n:Ílercio e. Indústria' . MALBURG.

.
.

Florianópó�s::Emp};'êsà Nadomll de' Navégação Hoepcke-
Rua Deodoro ,Caixa ,Postal n. 92·· - Telefone: 1.212.

19/0utubru'
31/0ulubro
12/Novembro
24/Novembro
'4/lMlzembro
lv/Dezembro
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utentti a e55CUcÍa da questão.
Em face dessa devastaeâó

que a demagogia ultra-na
eíonallsta de fundo reaeiu
narlo está produzindo nos

regimes democráticos latino
americanos, (I !lal'r! do Bra
si! cresce dia a dia de ím
portancia. A f'irmeza, :l con
tinultlarle e a coragem tia
nossa política externa darão
ao mundo, daqui po-r díun
te mais do que nunca, 1101:"
efeito do contraste, a medi
rJn do nosso SCl\l"Q de res

ponsabilidade internacional.
Os países jovens, mas orga
nizados e maduros. como o

o semauárro politico nor

te-amertcano "The Natiou",
que ,é um dos orgãos mais
avancados da Imprensa pe
riodiéa dos Estados Unidos,
pUblicou um artigo sobre a

vltorht do gunera! Canlos
Ibanez, sol) o título "Ad
verteneia chilena". no (lUal
SI! mostra, com razão, den
tru do:" seus argumentos,
extremamente pessimista. a

rcspett« das rclações entre
as duas partes do HemisferiQ
Ocidental, diante do que
descreve como "essa vaga
de "anti-íanquísluo", que
varre a A.mérica Latina"·
"Ibanc:l:,", observa "The Na

t1.ou", "será o quinto presi
dente latino-americano que
ê Hjlersona non grata" para
o Departamento de Estado.
Os outros são; Perôn, da Ar
gentina; Estensos-o, da Boli
\'ia, Velasco Ibarra, do E
quador, e Arbenz, da Guate
mala".

O fato de que uma. re

vista como essa, que se ca

racteriza pelo seu não-con
rorrnísmo e pela critica mais
ousada aos aspectos reacío
nartos da política norte-a
mericana, reaja da maneira
indicada pelo seu edítnríal,
significativo. Se há uma

----�------------------------�-------,�

f&

raSI
eoísa de que "'1'llC Nlliion"
não possa ser aeusada. é de
defender os interesses do

"impcriaHlilfio noete-amert
cano". A sua tnqutetude, in
dubitavelmente justificada,
se inspira. na noção dos pe
rigos que essa vaga de Han
tí-Ianquísmo". cuja caracte
rização mais apropriada é
vaga de demagogia fascw-
ta, está criando para as ins

tituições livres, nesta parte
do continente, com as cor

respondentes repercussões,
Inevítaveís nos nossos dias,
sobre o sistema mundial de
defesa da democracia em fa

ce da agressividade totalita
ria russa, Daquela constata
cão acima citada, que a fa
;nosa. revista de Nova York
desenvolve em outras inter
pretações menos justifica-

da� tle fatos (l!'iIITido::i, 31111'
exemplo, lia }Hllitica IH':.!

gu:t.ia, o artigo a que me es

tou; referindo cxtzái aliás,
Ufa:il áspera censura :l cnn

<lu�t uo- Departamento de
Estado, sobrctuúo na eunte
reneia de chanceleres que
se .reuníu em Washinr,tiJll,
há cerca de dois anos. Niul
e, portanto, para defende!'
quaisquer interesses egoh,tas
dos Estados Unidos, mas

'Para. insistir no sentido de

que seja impresso um ma

ior vigor à Política de JBo:\

Vizinbanç:t, que "The Na
tion" se mantresta.

O que ocorre em I:I:'1't05
países latino-americanos é
um f,t;nôlneno em muitos
senttdos análogo ao que se

vertüoa no Oriente Medio,
embora êle se revista aqui

dI' tuna 'lparelwía lIU'l111S vi
i·H�e.atí ,ld (!!H� hi.. I:i' nUI C5'"

({H'�'!I (lllS intcrcsscs e das
�HJ1Hi{'m; tlc países atrasaüos
P;�,:i �'e assegurar do poder
1)01' métodos demagógicos,
rlesvtaudo em outra direção
a {,(}!�i'a das massas popu
b 1'('5, [ogadas à miséria pc
la inflação e uaío Impacto
das dificuldades econômicas
sobre um. sistema de pro
rill.';i\o fr:\gil. Pensar que Pe
r ón, ou Paz Estensoro, ou
iilanc7. possam ser o instru
mento de qualquer luta de
emancipação nacional con
tra a opressão de qualquer
hll!Jcl.'ialismo, nertc-amerí-

I
cano e outro dos denuncia
dos pelos ag ltadures de to-

das as extra liões, é como

pensar que Mossado,,11 ou

Fuad Serae Ed-Diu seiam
os paladinos d>(j. 1'0\'0 Ira
niano ou do egípcio. De um
ponto de vista mais geral;.
os resultados são, porem, os

mesmos- com variantes em

ultima análise secundarias,
Comentando a vitoria :le
Ibanez, "The Times" , de
Londres. assinala a derrota
do candidato comunista,
mas conclue, com muito 111'0-
péslte, que "no estado atual
t1a política latino-americana
os interesses soviéticos são
nrovavelmeute melhor ser

vidos pelo êxito das influ
encias nacionalistas anti
americanas". Esta é real-

Canadá, a pequena Nova Ze

Iandia, I) Uruguai ou outros
(lo mesmo teor, não ofere
cem espetaculos de frenesi
demagógico como o do Izan,
da Argentina peronísta, da
Africa do 8..1 racista. Ago�
ra mals do que nunca o pa
l)cl de Ieader sul-americana
que o Brasil sempre reivin
dicou e exerceu em todas as

grandes cr-ises mundiais, se

impõe como uma necessida
de imperiosa, no interesse
geral <la liberdade.

Fundado em

81&140) n�DU'$TRIA E (OME'RCIO DE SANTA (ATARINA s.
- Malriz: I T A J A r

2J de Fevereiro de 1935BASTIDORES DO MUNDO

Brasil nos Estados Unidos .. 1
t

Endereço Tclcg HINCO"

c-s 22.500.000,00
27.500.000,00

Capital integralizado
Aumento de Capital

c-s 50.000.000,00
30.000.000,00Fundo de reserva ..

Total do não exigível c-s 80.000.000,00

Total dos depósitos em 30.6.523 .. ., .... _. .. . . Cr$ 680.000.000,00
AGENCIAS E ESCRI'.rORIOS NAS PRINCIP AIS .r!RAÇ \S DO ES
TADO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURITIBA

'I'axas de Depó.:Hos
Deposttos a vista (sem lnníte) 270 DEPO'SITOS A PRAZO FIXO
DEPO'SITOS LlMl'rADOS Prazo mínimo de I) mêses 5,li2%
Limite de Cr$ 2'i10.000,OO 4,lí2% Prazo mínimo de 12 mêses 6re
Limite de Cr� MO.OOO,OO 4'10 DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO
DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dias 4%
Limite de Cr$ 100.000,00 5�o Aviso de 90 dias 4, 1I21G
(Retiradas semanais Cr$ 20.000,00) AVISO de 120 dias 5%

CAIlITALIZACAO SEMESTRAL ---
ABRA UMA CONTA NO "{N C O" E PAG UE COM CHEQUE

requer nova política Iriticola Não poderemos gastar 500,0
de dólares.. em irês aaas, na c ompra de frigo -- Fala ao olle" I
deputado leoberto leal, autor do Plano Nacional do Trigo

A.
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::.

.
.. '

.

._
' == natalteio a sr-tá- Matilde

ª .: ,: '

. ª Heiden, filha do sr, ,T.óão

ê'- .

.' ã Heíden, residente nesta

::
.

. Tradu!;ã" de Yvouise lVI. 5 cidade.

:;illlHlmlllflImlHl� .. : . :., .'
mlf!nllmllll!!mmlm!l� - Fazem anos hoje:

'" "'.. Conselhos p.ralicosH ." ... ..,
--a menina Rose MU1'Y, fi-

.

lha do casal Dalclo-Elfrlda

.Esfregando-se os trincos de portas e j.anelas com 1:1. meta- Ferreira.;
de de uma-batata crua, lustrando-se depois com um pano se- -

,. R-lI' ,"
.

co, o brilho se conservará por muito tempo. I
t-- a SI.1. c" I, 1 . Ruediger,

___ 00000 esposa do ur. Víetor Rue-

As manchas de v.elas 110S candelabros. tiram-se com facl- diger; I
Iídade, «Ierramando por cima deles, um pouco de agua fer- - o menino Helio, filho do

vendo e .esfregando cm seguida com um pano seco. sr- 'Nelio c sra, Adeltna
������ !loOOU ��.-�

O f 1
,J:i'ontan�'l:' [1., Srlva:

.

:; copos iram Iimpos e transparentes, limpando-os com
""�., -!� >;;>

borra de café, recurso bem econnnuco.
-� (l sr. Artur Wanlse, re-

--- !.IOOOO �--- sidento em Indaial:

.

A agua com vinagre, li o que melhor se recomenda para - (} sr, MariJO Gabriél de'

se Iimpar as esponjas de banho. pois POSSl1E' a propriedade de

etírnínar totalmente as graxas que n.'c;nn aderidas nela, Araujo, residente em na-

=��� 00000= jaí, e

Umas gotas de agua-ráz ou benzlna. é o sufieiente nara �-' O sr. Dc1erio Mafr-a, re
amolecer as graxas, para sanatos, qUE lJodelll ter ficado endu- sidente em Itoupuva Norte.
recídas P01' efeilu. do calor.

.

,

-- 00000 ---- �asdmemel
Uma gQl� 1)([ punhos de veludo, 011 outro enfeite. COIl

feccíonado com dita fazenda, que hajam perdido o bom aspec

to, parecendo como velhos; são faceis de remoça-los, expondo
os ao vapor d'água durante um momento. Em seguida, se no

tará um novo aspecto.
--- 00000 --

,

Com agua c vinagre. Lirarn-sc as manchas dos floreros de

crtstal, ocasionadas peIo' cfei to da decomposição da agua e dos
talos de flores.

--- 00000 ---

. Agua.e sabão são suficientes para limpar as jóias de fan

ta�la. Por:_m essa oparaçâo requer muita pacicncía e cuidado,
afim de nao afrouxar as pedras que as enfeitam. Finalmente,
eleve-se seca-Ias com toda minunciosidade.

. _-'-' ,.
I

ida

- o nascimento de um

robusto menino, ocorr-ido

dia 14 do mês em curso,
na Secção de Maternidade

do Hcspital "Santa Isabel",
é o motivo do engaíanamento

do lar do sr. Adolfo Lu
ders e sra, Cecilia Luders.

- Acha-se em festas desde

-

;Cantlg'a� .ae
Q4:�C;>; D,AMA.S)CENO .

----,..-[( ," .
11--.-----

De Lunar, senhora,
Mor-ro df: amor.

Jnformacões Uteis
,

Está comprovado que as massagens são tonícos. porque

aumentam o numero de globulos vermelhos. Exercem tarn

bem um efeito benéfico sobre os nervos.

A insuficiencia de vitaminas, pode originar a queda do

ca�elo. J?� c�rtos casos, um princípio de calvície obedece a u

ma nutr-ição inadequada ou deficiente. Porisso deve-se con

sultar o medico.

EMPRESA AUTO VIAtAO RIO DO TESTO
SAID.'\.S DE RIO DO 'l't':WHJ; 'I'\S:

(;,15. 7,15 e 1:�.30 HORAS. 1\OS DOMINGO;);

6,15,. 7,15 U�,30, lG c 17 lH.)RA�
SAI'D�\S DE BJ_UMENAU: Defronte dü prédio da

Mútu�t Catarfnense:
DIAS DE SEMANA: � às 9, 11, HUW nORAS

AOS UOlUINGOS: - às 8,:tO, 11, 1,j, 18 e 19 horaa,

ELEGANTE OFERTA PARA A 1l-1EIA ESTAÇAO

-,-- ROUPAS :pE

Corte

_------�OOI--------

];CoN01VrÍzE; .NO PREÇO
GANHE NA QUALIDADE

.

C01\1PIl,ANDO NA AL:b'AIA'l'AIUA
__ L-ADISLAU-

RUA 15 DE NOVEMBRO, Na, 58.8 a 596
--- BJ;.U1lENAU -----
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que :,apre$,�n�cfrã'Q
i%��l��:::���'!:tE. PilY:iandú",.Fu�pó� quando f'inalmen- ,

te, ,�vai 'R torcida do yare' OlímpiclJi tem
-

araplas ,p;:;�'.1 'me, máximo d�, LB}!'. Ao
I

Novos e valorosos ele
Itajái .ter OI seu desejado $ibilidades de conquistarj que;_ tudo indica, contará. O mentes formarão no con

cel'tame, não seria desinte- o campeôllatlo de�e;,.que, clube.: ,da Alameda iUo) junto do Palmeiras, que
ressante uma ránída análise' poróm,: os .seus jogadores!, BranC\y com os

. seguintes I apresentará uma e�lu�p'e'
'do -que pedem fazer, os 'juStificando OI cartaz e 0-r�lemept'C's: ---:-:-, Lange, Wal-,' remodelada. Liuo, técnico,
seis Clubes concorrentes: ao. valor de que ão possuidores, I dir,: .{-i.duci, Arécío, Jalmo, da

_ equipe, está submeteu
título máximo.

, " tenham a Cioimpenetfaçã:D Carvalho, Iaeger," Gastão, dõ"os: seus pupilos a seve-

,
Em todos os clubes exis- e,x a t a

- de seus deveres, Na(ljnno" Jonas, Nicolau, ros treinos,' dis!>9sto que
te plena confiança quanto Dentro desse espir�to;, e ;yuara, N�d41ho, Correa, está a surpreender, no cor-

á [ornada do corrente ano,'. 'possiveI que venha óOlím- TicoJ� -Renk_ ' rente ano. Efetivamente,
sendo que, uns confiam pico a conquistarro cç.rta�, < '\:PALMEIR-AS 'O alvi-vetdé poCIEiI'á bri�
mais i:me outros, Mas .ve-

J·amo's. em síntese, -a situa-
" ção atual de todos os eon-

�orrentes..
'OLíMPICO·

��
...

=
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-
-
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-
-
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-
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-
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-
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A NAÇAo
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DC)mi,n.gQ�i�€)"Ol�m.piço, o torneio iniciodaLB.E·
--------�--�--------�--------------------.--------------------------

OI impico,f} Palmei�às.. l
Grande n-umero .de

'�
·11

Guarani.
r

jogadores novos

TUPi.. RenauxCarlos 'e
os seguintes elementos:
Godoft-edo, Sauer, Muller,
Donato, Marinho e Silas
110 Guaraní c Osvaldo, .Be-

GU.�ItANI E P.AY§AND�lll11or, Branco, Chico, Heínz
Nao se pode ameIa. preci-

I
na Paysulldú.

sãr a ferça das equipes do No rápido apanhado que
Guarani c Paysandú, já fazemos assim, bem se po
que realizam elas diversas de verificar o que será o,
experiencias de novos jo- campeonato da L.E.F. do

gadores. Sabe-se que ne- corrente ano.
lar formarão entre outros,

forte candidato ao titulo
Tudo indica que a forma

çâo do quadro sera a sc

guinte: Mosimann, ou Lu
dim, . Alonsínho e Ivo; Te-

soura, Bclonini e Pilolo;
Petruskí, Aderbal, Otavio,
Teixeira e Jony,

-

-

__;;_O*·**�

PARA DIAGNÓS.TICO E TRATAMENTO DAS

:c Molestias DE. OLHOS .. OUVIDOS
NARIZ e"GARGANTA

:::

-

-

-

-

:fiste Thstituto Especlalisa'do está l\'f.agnifica
mente Montado e Instalado com a mais

'

Moderna' Aparelhagem para todo e

Qualquer Tratamento da sua'
especialidade

Todo o seu Instrumental-foi Recentemenle
AdquiridO e Importado da Sutça

Alemanha e America do
Norte.

·GABINETE DE,RAIO X
__

VIb**
__

APARELHO MODERN'O SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN·

ÇAS DA-CABEÇA.

PARA O CONCERTO DO SEU RADIO SO° A OFICINAl

I .FU E'. �.,'
.�..

GRANDE SORTIMENTO EM V.ALVULAS AMERICA.
NAS E EUROPE'AS.

'

Gabinete de .fisiôterapia
- PEÇAS E ACESSORIOS, RADIOS NOVOS

"_" SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO',moo
Eua. '2 de Setembro, oi � •

BISTURI ELETRICO' (piua operações sem
sangue),

'

ONDAS-CURTAS (Ultraterm Siemens
modelo 52).

iNFRA-VEJ,tMELBO"
AEROSOL,<Apl;Uélhó--fu;; ,.

glez para nebulisaçã«! no, tratamento das_sina
sintes sem operaçai),). Electrocoagulaçao.

Diafanoscopi� etc. '

guíntes autoridades.
Em Gaspar - Represen-:

tante Renato Benito',·'
Juizes Orlando Pamplona
e Lelis da Costa � Apon
tador - Ay1ton GOll.Z?-ga.,
No Duque - Represen

tante - Vtctor Garbe' �

PARA EXAME DOS 'OLHOS·
(EQUIP()-BAPSCI.I:-LQMB)

PARA RECEITAS, DE OCULOS E
RESPECTIVO:. ,CONTROLE

DAS LEN'l'ES RF;CEI
TADAS C{VERl'O

·'METRIA.
' Juizes, Salvador Lemos

dos Santcs - Apontador
Ernesto Deschamps.

Gabinete de lrau'mafÔlogia Ocular
EXCLUSIVAMENTE PARA TRATAR ACI
DENTADOS DE OLHQS:;;' ,EXÉCUTA PERI
eIAS - CONFECCIONA LATI,DOS E DESMAS-

CARA SIMULADORES.

Dr. Aires Gonçalves'
- ADVOGADO _;., '.,'

Ile=:�dencia e escrltórl.'
� BLUMENAU-

i:tua BrUJl!1ue, 95 - F«>ne: U'lt

SEGUROS!
BOAVISTA!

,

-.

iI - __;' ...... - _ .._ - _ - ...... � - - -- .- -- -- .- -- H
;;. "Jflmnn.'mnnmJmmnnlmnnlrmnnI1IU1lJnrmmIUmmmm,�

ª IUMEMTE O VOLUME '

:', �,
,EDE, snus NEGOCIOS EM BRUSQUE E REGIõES CIR- E
:CUNVIZIN:HAS, Fl�ENDO U"drA PUBLICIDJI...DE EFI-::
ECIENTE ATRAVÉS A ONDA DA ::
:: RADIO ARAGUAIA DE lnWSQUE LTDA. li
:: z Y T-20 - 1.580 Klc!J. ::
ªInformações e unúneíes nesta 'cidade: RADIO CLUBE, Rua S
: 15 de Novembro, 415 :::

.•dllUlllmnlllllfllllllm!llllllllllllflllllllnlltlllllllInlllllllllllnUlmlrlll�

BLUMENAU
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'TENSIVA
I NÇÃO

A TODOS· OS TRA
REGISTRO DE

I· Coluna Calo' IllIIIIca I Substitutivo mais amplo ao projeto
---II 11-,--_1 de lei do dep .. Otacili.o Nascimento

A R�nUR�tl(AO DE (lf'm:yo E o ESPIRITlfMO FPOLIS., 17 (Agencja lItcrcurio) rio, lJencHciados com taxas menus

I
mcnto das lJÍcicleta5 ficam sujeitos

_II.;.)J li" fR 1R.IJ '" ,J - A "Camara Municipal de lHume- pesadas.
II

apenas às seguintes despesas:

nau, cónsldernnüo exccsslvas as ta- Posto, ontem, o l':ujeto, na or- Ta"'1- de registro: Cr� Z,OO; Pla-

xas cobradas pelo l',stado, para em- dem do d13, o Dep�.tado Cassio M,,- ca ; Cr� 5,00; 'Emolument{)s do De

placamentQ de bicid�tas, d1rigIu n- deiros, plenamente (le acordo eom legado: Cr$ 1,50;· Emolumentos do

pêlo à Assembléia Lc�h!ativa, no a iniciativa, foi de parecer que os escrivão: CrS 1,50.
.

sentido de serem menos sacrifica- benertcros previstos não fossem a. li 1.6 - {}
.

requerimento será

dos os operarios proprfetarfos õe penas para os onerarto s, mas todo, isento de seio e a repartição tox

tais ve ículos, O dei>ullldo otaclli,) os trabalhadores. necerâ o impresso neecssarro para Fpol.is-, 17 (Ag. Mercurio) os deputados Wanderley .Tu-lyid.�dO O dr. Telmo Ribeiro,
Nascimento, estudando a mate ria, Seu' ponto de .vísta . foi consuus- que a parte Inue ressada o preencha.

_ Falando à Agencia Mercu- níor e Waldemar Rupp, aos proressor da nossa Faculdade
3,presentou um proj"to de lei em tancíado no seguinte substítuttvo: JUSTIFICAÇAO rio, o deputado Nelson Brasil quais foí prestada expressiva de Direito'. que' sé houve com

que se l)edí�.m fossem ditos opera- Art, l.o - o registro- e emptaea- A bicicleta é o veículo usado pril1- disse que se processaraln na homenagem durante o almoço g1.:ande' erudição "no desenvol-
---�"---;---'----....,.-----------------;-- �lllaJmente pelos OIJerarios e comer- maíof- harmonia e dentro de de confraternizacão havido no vimento da matéria.

P
·

II �O OS
cturtos, para o seu transporte ao 'um alto espírito de compreen- 'dia de óntem.

-

.1'. ,conferencia' realizou-se

fOfOS VSflOS '1119 r, que trabalho. E' justo, l'ort:>.nto, 'lth� S�
são partidária, os- trabalhos da Segurido o nosso ilustre in- ! nos salões do Democrata cro-.

O U U U reduzam as taxas cobradas pelo Es,
reunião de Delegados dos Di- formante· houve, em todos os I be e .contou com numerosa

i taüo, e, igualmente os emolume,�- retorios Munícípats da Urüâo debates, � mais 'perfeita união I pre:;ença de. correfígtonárjos
.

I'
'

�"
tos a pagar aOS DelegadoS e escrr- Democrática Nacional ele San- de vistas e o mais sincero en- do Ilustrado or�qor.

vãrios lugares c a várías pessoas. S. I'aulo diz que uma das úlU;n;.S""'i..; IDCI aDI as greves DO rognall
vãos d:. pollci"J.. Os proP'rietarios. de ta Catarina. tusiasmo .ern torno dos postu- Homenagem a um

rições foi testemunh ...da por mais de quinhentas pessoas: "Depois apa-'
; nícíctetas pagam, atualmente, ç:r�. Compareceram (iS prcsi- lados elo' Partido. sacerdote'

receu a mais de quinhentos irmãos .Ie uma vez, [los qU"'i" murtosainda. "�,20 por ;tn�, tom o i:n�ilS:o df'- de;;tes e os secretários de to- DEBATES PUBLICOS Fpolis, 17 (Ag_: Mercurio)

i 1 'á
- _.

vído às PrefeIturas mumerpais. 1'a- dos os Dj're"-o'-rl'''s Municipal � SOBRE A PLURALIDA- Faz anos ,amanha, o Rev. Pe,
v vem c a guns J sao mortos" (I Cor. 15, 16). lVrONTEVIDEO, 18 (UP) -- verno declarou que os agtta ra o seu registro na rep:1rbção po- . ,'.v ·.11.t �l' DE SINDICAL Toão Alfredo Rahr Diretor do

COII-l ('UE FUNDAMENTO AFIRi\fAiI'I AGOR,'l., AI,GUNS ESPIRI- • . . . .. . -
. .. . c maIs os ol'efclÍQs e elOS ''')) '. .'

�

TAS QU., o CORPÜ DE CRISTO BIt,"- /,/PARENTE?! E' precIso ignorar
A Polícia anuncia a prrsao de I dores detidos serao postos ·�'-d uciat, mmta.s vezes os mtel'e�sa�os a Legendá-do mesmo

partidO'j
Interessante tertuHa pro- Co Ieg io Catarmense. Sacerdo-

a verdade para se tuxer tal .lfirmação! 'Um espíriw, disse Jesus reSSU.5- vários agitadores trabalhlstasl Iibcrdade, dentro de alguns perdem muitas noras d"

>et"v�ço'l Nas diversas sessões prepa- movida pela Mocidade te de larga cultura, grande au-

citado, não tem carne nem ossos como '\'mdes que cu tenho!" Onde va- por motivo das gxéves que dias, quando a situação se nor- í sofr:ndo descontos -em seu� saIam,,,... ratóriãs como nas sessões pIe-, Trabalhista I
toridade em botânica pois a

_ l' M t
.

'dé D
I A dlrcrcn�a 11e arrecadaçao para Q

'I nas todas realízadas 'em con- Fpolis., 17 (Ag. Mercurío) ,nossa flora lhe deve. a desco-
mos enc<,ntrar palavras mais ctaras e categóricas?! f'stao se ala$trando por tndu a ma Izar em on eVl o. í S Estado em se concedendo a redu- '

. A M 'd d T b Ih' t 'berta de nov"s espécIes de -·e·

Cristo re�suscltou yerdadeJramcnte com o mesmo corpo 'lue teve
.

� .
. u'bl'cos '-/.', ,_ 'd _. Junto com a bancada udems- � OCI a e ra a IS a

. . -. ':' v

C 't 1 E gl'é- .,CIVIÇOS P 1 .....SlCOS. CO" çao das cspesils. "ao trara iu:nlmDl
t d A bl" L

.

1 t· I promoveu interessante debate "etf.lls prm(upalmente no se-

apI a uruguaIa. ssas
á

. .

f 'hl'
a assem' ela egls a tV;l <

�"d '

na Paixão, Não era,
VêS se iniciaram com l.i. para-

mo os de g s, agua, frigoX'ili- prCJUlZO par:� :,s t'" r�s P�I lC>1S
do Estado foram discutidos público em torno ria pluraH- ,t::Jr das orqul eas, o estilllado,

cos e distribuição de combus-
nem representara quan�.� .�10. ��e-I problema� de interesse int'-'!"-I dade sindical, h;je em foco

I'
e e�ímio edueac�onista rece-

]ização doS transportes. O gJ- _

" ".,I _

vada que pó.ssa reduzlr ",l1s",I-
no do partido. em virtude de um proJ'eto de b.el:a. nesse enseJo, as E;spc-.

I' tíveis, estao sendo m..nb �o", mente a receIta estadual. ° I f' h d
I

1
.

C 1'T "lalS homenagens dos ruUl1JS
" I -" cone ave 01 onra o com' el em curso no ongresso �'w-

_

.

,apesar na greve do pessoal, Nao C JUsto que se reduza 1\S t�- .

a presença de membros do! cionaL daquele reno:nado estabelecl-,
1 xas " :1.5 despesas somente das 111-1'

.

E d 1 p
.'mento de ensmo

' '

t d d
. 8

t l f
que os serve. .'. nlxútorlO sta ua -'- entre el'2S1 ara expor a tese. _fOI con- I

.

, .. . '.,',

a en e a proposta O mlnlf} ro
.

a e r'
!'1r.Jet.1.S pertencentes aos opera- ._o--o�:.:..:o�o-o-o-o-o-o-o-o..:...o--o--o.-o--_' ° programa tera 1111C.10 no-

4) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
rios, I'ois feriril',IDOS os intl'<"esst's,'

.

i je, .com a represent�ção
' -da

.

d f'
. I'

de <iutros tra1Jalhndores, tam!Jem de IVl-rOU O fel"tl- rtO Ipeça Holandeses no B:tasil. A-

as reais n e C e S S I·· d a d e s os unClonarlOS' -_ ----- !,rOfiSSões modestas, bem I:�m�, _0, ., � ,

" !manhã, �averá missa, hora U-

i R A- O R E B E L O � Lo do !'.Tt. 141, d:o: ConstJtmçao , " I tero-muslcal e à tarde, tor-

RIO, 18 (Merid,) - Estou dos funcionários. empréstimos de dinheiro, cal-j j\ .:��d:i:a�er;:�etere:�:Lei::,T�d��m05�:: contra o feiticeiD�-,nl�ios de·dba.sqdueteb,·t�nliSte :;.;:}�
há vários dias estudando o aS- U I d Ad d ,u, el, corn as e lCIC e as e

m co ega e al'1l1as o culando-se que os Seus lucrrs , voga. o Leis devem ter camter ger::!l, se-
. . . ,

'

. .

.

outros jogos.
sunto do ponto de visia finan- maior credor de Felipe tenham também sido fabdú-I ria injustiça favorecessemos 50- R.IO, 18 (Mel'ldlOnal)( - 0,' leite, por ter emltldo para a

., .. CeI· Aristiliano Ramos
ceiro, sobretudo, e espero que Atende em quaisquer CO�, J

.

Bd' St 1 _f" CCPL' h
.

até o fim do mês o sr. Getúlio RIO, 18 (Merid.) - Surgiü sos, havendo quem diga (,ue. marcas da Estado
mente uma. classe.

" I
UlZ an eira ee e. pro erm' C111CO c eques sem fun-

..,

Para _participa: da rcunlãó·/::':':·
Vargas terú em mãos os e1e- o maior credor do tenente pelo menos, oito, milhões clt:'

_
....L·U'''.-EN .... U·

Sala d!l.s Scssóés em 16 de :se-

i a sentenç�, do processo .d:C?·1 dos 'num montante de 875,643 �onclUl na 2a. pag. letra K
oe> m. '1 temhro de 1952. 1 C I P

n;entos qlle faltam para o el1- I Luiz Felipe. Trata-se de um cruzeiros ele tenha consegui- Edificio uINCO" Este sllbstitutiv<i olJtl've, t�m-
qua era reu o sr. ar os ln- cruzeiros: A decisão concluí

vw da mensagem ;1 C.ãmara, 'I outro tenente também da Ae- do com as comissões. (Conclui na 2a, pág. letra Il)� to. diretor tesourçiro da 'Uni-
pela absol\'l'ça-o do aC'lsado e Em' poder do sr .

dec[:n'oP-IlOs o sr. ]\I[ano AI- .' _ _ _� . _ _ _

-

�-
, ,U ' •.

1.i�lé' .: ""[)"wif() (l'lS ínJarm�- l'ollaubca, o sr. Moses Anto- ----- ,,' . .

II
.

<:�';.;' r"i '�:ni�'cl',r "I\:crginalcÍ'o lnia Rosa, que se habilitou em Noticias do Pais Ia re:�ponSab!,lIdade dos, �ue r�- It.no a fabel�
(,',"::,'''''1)1 <I r('�p('it.a da de- D<1c]a menos de 3 milhões, 855

ceberam o titulo bancarlO, SISo ...

/,;'�" C,!I,·j;:.,,�].'�()!lJ(�:�S::i:�í�� mil e 370 cruzeiros. O ;,r. Mo- Te�l·a oBa'ncoOfl·c·lal'daAlemanha í�csar Píres �ed MtelO e Paulo do alimenta
-

"
"",,"'. -" " ,.. ces ':'r<1 Ull1 dos correlores das; ;:, I' --" .

l' onsce<l. prCSI CD e e g('r�ntc I,i "
'

,".;, é11Y' ,"::1'<1 adotada': - . .
.

�
,

.
RIO. 18 IMert'lional)

.c:<",' '.i" ,�\],' �::;.: 1

I���:{l:joa��: �:l(�f::;:' ��:l'�:�::Ci��:S ill��� I .

II
. �: l����d:�:�;�od���l�c:a��� I :;���d�oq��n��on��s�

::" "�:';:'1'�--'/"�!':l�i:]�;�1:�:�:SCI�:�í� 1::t:O!1l0V::iS. a��rtamentos
"

resolVi-do desv'alorl·zar o cru'zelllro' '����r�'iÇ:��cI�;��1:. autores �le

.,. , "."le,-'t�lo nao esla II :":F'&��?"I�m€n�11\ r\'a�a ',,'
I

._ '_:_":L! !: .._! lrtlt11 .. i\.o prf;-
U <i���'Rl:,l!ft,_ It ;",I'I�V � •

' t
s"j'_".'k L,;' ."iam e:cmento'c pa- ,

n. n'''!>rtn rlp (:Illn�ns
'

l'a <1J';;8-'-: :lé'�' :1 mensagem. Com I l!"f i"'V 1iV --�.... ..t'lA:�H<.;

I
RIO· 18 (Meridional) - A- se completa�cl.üe mais nove milhõe�, _?e acôr?o I cO�lalld,i1lte da :::.a R:í\�.

o o!'.10t; ",' ,-k <llJH'ssar o tra- nundou-se hoje que o Banco I mento atnbUldo com o plano em v1gor, A nu,,-: P. ALEGRE, 13 (!.ViCl'IdlO-

balh:�. '<;(tm. coli.g1ndo os da- r .

RF'l, '; ';;{e!�j:li.'J.mil' '.> nr_": Ofícinl .da Alen:anha Ocidel�- Deutch.e I;a�nder. . _

são austríaca chegada ao Rio; nal) - En:possou·se o g'�ne-

d�s UH.'lJ(·l'lraS de m�do que I
Sl(!cnlt" �" �'CPU!)lIU1. "Jlr'" PU

__�� J tal havla r�SolVldo desvalor,l-1 A�mgll'a a 17 roJlhocs de de Janeiro entrou em contá<!- I rai Coriolano -Anc', _Ide nu co-

nao se Y!.'nlJa nm.;:mha emitir 'i?COmC'l'l�"�OCS (k t. "'t.�.""" 17.<11' o cruzeiros por conta pra- , dolarcs c' nOVQ acordo o com o sr, João Alb�rta O<}- rmando ela Têrceira Regif,). Foi

dinheiro p�ll'a o pagamento Mixt� EI'U:d.l-E ;:.2�:.:: l'n�tl;).�
.. �'-I pria, bloqt:c:ando .ci,l1quenta i austro-brasi�eiro ra a preparação das cc.nv·er- I lido o boletim alusivo a;:' ato'

,., .

.'
, • ,

,,�,'ez n" ('xnc "" li" i\lOil"u:: I por cento das CambJalS pagm; 1 RIO, 18 (Mend,) - O no' sações
_

sobre ,0 novo acúrdo.

II
com a� d�spedidas do gc::..eI-al i __:__ _

dI} Minislro:} da Fa7,cnd:t' no =PT:, r pelo Brasil relativas, às suas vo a�ôrdo CQmei'?ial· �nt�e, o VaI) corobate.r o- FalcOl'u.erl. Fa1ou' na OCé'faao o';

C'
..

'

.·D' ,',.
,

tido da oblenção do

finanCiamCI1-limporfações,
Na Carteira (h� Bras!l e a Austna atIngira a aumento do unposto sr, Conolano, o qual dedarou

urlosa reve:1
-

'h"to de cc;:-('�'l, de 4 m:lhões de 0':;" Câmbio do Banco do Bra::;q

I
soma de 17,5 milhões de dó- RIO, 18' (Meridional) -- O i que conservaiià em �,'U5 :;&5- açao SO rela1'e" para C'ó mel'llol'amcnto" r;" I não havia nenhum� informa- lares, de �ada lado� o. que re- comércio, a.través seus orgãos I tos os oficiais que :-;:'!rviram

,

' .

",
porto de Santos. 'dio a tal respeito, Ignorando- presentara um acreSClmo de representntlvos de classe, os-I com o antecessor. I,

"

A����:�?vo ��:SS:!��lS:� L'st� Dm�olllando a socl'Odgde 111umenauBose o �rgnde ��I��cC�����J�{�����d��rylj�l�'��i, m��ef�S�t:���1�i�:�i��IG?!\! acr""deo'les 80'S [�.. UO-IO'O"<,data da Independencia Nacio- n u D U üUuU U I! U e COI1Slgnaçocs, HOJe realIzar- bancada de lmpr::nsa n;1 Cu. fI!Il ,.1 .

nal no dia 7 do t s,: á uma re�riiã.o das {ediTa- �l(� Depulados. formada
br' .

f t
.

corren e, 80-
•

('I � '� � d' 27 � I G
ço�s e dos s.md.lcatos. palr.o- '.' por trinta e dois jornalistas,

CHICAGO 18 'UPJ --- O C')!)

-I
envolvidos nos ncidc.nte", ,nlli-,'

e CUJCS cs eJos realiza{lo"

dOS e e nu ar s ornes
na d d' t

sclho Nacional de Segurança �lfjl algum defeito ou in"ufic;"llCi.], t -

�;ic:::o�ore�:;�:Sci�Ol:oC:r�;��' li I mo as o Ia _

« O. » 1'���1��:� ��I����t:��i;;:��i�,��� I; ���l��}:l�q������;il�����f,r�!�� 7;:a��;e�1Il�1�:;:: ,::5a��o��i�v�O�,1 :���'oEd:S:�t!O�O�B���b!: ':(�t �:.
t··

- dt'stna opl1lam qlle o "l',11]"n- I dos da tIl
.

1
verificddos, durante o a.no pa�sa' diga ou a tcr o IDQtorí"-' � 'L,'or· ':<

par lClpaçao da cantora Leo-
" � a ua ef1"ls ahll'a A.'. '- """ -,., ."

.

Vem empolgando os meios V�ln despertando essa "bítJ" I b}umenaucnse não regat�a- Ito resultará no agr'lvawento f'J",,,,,,i-fiPaci'io do";, cíeputad(:s do nos Estados .Umdos, r�;reJ� mecido ao volante. Tambe::1. do'�;·
nor Lydia Fucks, recebemos'

n ra o seu aplauso e o seu ln- do C1J"to da vida. -== =� =dO, que um de cada 18 motofl'stas

déssa a.plautliíla artista a se-
sociais da cidade a realização. parada de modas, em qu", '. PI 't

-

l' 11JldlS operosos iOl a sf'gumte'

Ido grande desfile de módas· destacadas beldades do nosso I tcgral apoio moral e matenal, .

Cl erao l<:ença para , Primeiro luO'ar: Afonso '\ri�
-. -----

gUÍnte carta de agratlecimen-
que a Casa Peite:: em COl1-

I "g�and mond" ostentarão os I "estigíando um empreendi-. RIIoml)lo�a(rl\I})��dn�u:,I!!)!'< 'nos e Alioma; Balceiro; "em, Sabofal!lem OU óbra
to: "lImo. Snr. Redator-chefe '

I I
_.' l' .' - lt' t'

, " r"eJ J .onch) - O segul1d�' Annando F 1
-

I
!3

junto com a Soci"'dade Dra- 'uais ricos ('> luxuo.:os vestidos md1l0 "uvavel e a rms ICO. comércio de artíeos rJ" Nat-l . -'. c a cao c,
d dide liA N�São" - Fonnulo a

< � 1 < - �

'O � t ,,' d' '.

di'
.

-
.. "! LUClO BIttcncourt. E a <:".- I e emnr"'''a tnl.."smático-Musical "Carlos GQ- confeccionados por famosos

.

�n U�lasmo cmon.sua o era se movlm,=nüm�lo );0 �en-
.

guir. Antonio Balbina', J�;é I .

H� Ci)'r .U",
presente para agradecer-lhe

mes" levará a efeito no pró-I costureiros de São Paulo e! r,te agora por esse desflle, 1e- t do ,da obtençao -,?Cta .�.EXIM, Bonifácio. Bilac Pinto ."(

t--Ias elogiosas referencias ao meu
,< -

, , - , de licenças para liPpor'al'ão ' \,FUS ..

TO
.

ximo dia 27 sábado nos ma- Rio de Janeiro. iva-nos a crer que sera essa I ° . 'd� t ri,' S.
l

:... \'o.Capanema, Merbert Lcvy N VA IORQUE: �8 (UP) -

recital de canto, no seu con-. � '_. I ,> .,

I
uma se unda "fésta de algo- !)le;<;l :--n c ,)., mdl"dto e Nelson Carneiro. I

AutOridades do exercito e do

ceiiuado jornal, no numero
gOSlOSOS saloes do gremw da Tr:,taJ�(lo-se de uma Slmpa-

_ �. . .

do ComerclO Atacadista, de' Eureau f(>deral de iny"'!',,"' ,.-.'.,

de 9 de Setembro, o que mui-
rua XV. I tica iniciativa da conceitua- dao Sendo", re�lrzada na Cl- âêncros a_li-�:ne�tício�,�atend�n- II Feridas, Espinhas l\1a _ II

:lizem qu" sabotadores ";��"C�;��
to me desvanece e ser"ira' de

Dado o cunho in"'cUto dr:: da Casa Peiter (secção de dade de Cobervllle, na Fran- dOsaSeSo.hcl:açoes ,do:s aSSOCIa- II chas. Uleeral! e Ré�ati�- II
,) cabo telcfonico entre ;L ),a'2c

Y , t' t', ça, cujo sucesso constituiu o o, sta _ncamluhando (JS 'I mo le tre'l1'i.mento de Port Slokul' ('

estim I " . que se revestira esse aconte- módas), que cve por ln 1.\1.0 entendimentos J'unto i'l dI"'!
• '"

. .

u I) para apertelçoar-me do acontecimento de relevo nos a-o da CEXIM '�." .�- III l�uxm DE NOGUIO'TOA [I Nova Iorque, Jl.Ia,s declat'.'I,m nito
. cimento. justifica-se a inten:;:;, nromove-1a cm benefício ç em . senti "'.u...

sempre mais na dificil arte meios sociais do velho mun- d
<o., .

-

II Grande DepuratlTo "I Isabel' se os cor.tadores éram �r�-
que abracei. Sandacões cor-

curiosidade e intere!'5e que Asilo dos Velhos, a sociedade o.
li do sangue 'I

m n0SOS, o·� ';';lUlplesi engraçadl-

di
. do, muito embora a fésta do Empossou-se o novo nhos.

ais - Leonor Lydia Fucks",

o Apóstolo S. T01l1e, que se achava ausente, no saber ,lo fato da Ues

surretção, permaneceu incrédulo, até que Jesus lhe apareceu e lhe mos

trou as chagas, mandando-lhe que tocasse nelas: "Mas Tomé, um dos

doze, chamado Didimo, não estava com êtes quando veio Jesus. Os ou

tros dlscípufos, pois, disseram-Ihe t Vjmos O Senhor. lUas êle replicou-lhes:
Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, c não puser meu dedo no

lugar, e não Introduztr minha mão no seu lado, não acreditarei. E oito

dias depois estavam seus díse ípufos em casa outra vez, e Tomé cóm êles,

Jesus velo, estando trancadas as portas, põs-se no meio dêlcs e disse: A

l,az seja convoscot Depois diz a. Tomé: Chega aqui com teu d!!do e �i
as minhas mãos; e vem com tua. mãe e mete-a no meu lado, e não sejas

íncredulo, mas fieL Tomé resnondeu-tne: Meu Senhor e meus Deus! ,Je

sus disse-lhe: Créste. Tomé, porque me viste; bem-axcnturados OS fjUe
não viram e creram" (Jo. 20, 24-29).

As aparições de Jesus se repetiram pnr espaço de quarenta dias, em

nesta vida. e com as mesmas chagas que recebeu

portanto, um simples "espírito materializado".
P. J. S. DOS ANJOS, S. J.

("Jorn(ll do Dia', Porto Alegre)

NãO

(OLU�!4 DO LEITOR
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Um coração generoso
lIá cerca de um mês 1mbli

ca.mQS. pmo solicitação da Cai
xa Beneficente do Sanatório
de Lcprosos dc Cocais, Estado
de São Paulo, um alléIo ao�

corações genel'osos, no senti
do de- scr enviado 11m óbulo
em fuyor daqueles que so

frem e vivcm relegados à mar
gem da vida, isolados da so

ciedade, sém (} conforto mo
ral e o carinho dos seus entes.
-r.:is que, c{)mpl'eendendo, sen
tindo; ó lado humano e olhan"
do, cum os 01110S d'alma, {} ura
ma IH!llg-.mte daqueles infeli
z",;:, um alHluhno acnba de di

rigi)_' ,I redação deste jornal.
11,,-r;'. t�"é seJa encaminhad() aos
d�';:�'.i_';;'; ���lqilele Icpj"(l�á\�i()r �t

:�"U"rI.;;"i:i-! de Cr� !O,IlU,
� ',,�i íá filie todo:; afilIeIc!>

"Carlos Gomcs tenha caractc-

VISTA-S� B�M
rísUcas em menorcs propor

I ções. Todavia, também é de

I
se acreditar que esse aconte

,cimento terá larga repercus

! são nos demais municípios
I

'

, zinhos.

Anselmo Duarte, foi acusado
tenfado contra o pudor de u'a menor
I Ydlima fez uma «ponla» 00 fllm

�. estr�lado'pelo fanloso ator nacional
RIO, 18 (lV�QI'Jd.) - Na C1-_

.

dade de São Paulo uma me- Diz a .menina que quando
nor de qui n z e anos se filmava a produção estre
residente em São Bernardo d� lada por Anselmo Duarte e
Campo, nas proximidades do
Estúdio da Ver'a Cruz, eompa
l'eeell à Delegada de Polícia
elalí, a_fü:n ele apresentar quei
:'\.<1 contra Anselmo Du<,rte.
"onhecido ator cinematográfi:
co e integrante do "cast" da
qucia empresa.

sor'es ''''verd.es'' con:,sÍgaln 1�·r1x
unidades inie'il'aSi atravez do .ri':>.
muito embora as unida.des de[pJ1'

'-l:vas "azuis" tenham como Ir.is-·

i!ão principal' impedit· eSsa tra·
.

\"essia. O cQnla.ndante suprenll)
a!üLo g-aJ. Ridg\rav c 'outras al

ta:,;; patentes seguem atcntamen·
te eS'::;as manobras.

t:-:; {:.;': "'i.l.:� ;'e_(lnOJnja� SOI1-

t-!�'l.�," "

; .• ':i�;;;' n h�!11 'lllC� 1;\.

;:J�-'�. i' . �;a ,.l J�'í�l' !if���{"'R :)ortcc}o·

:'!";, [(1;" -�'('l �'i'Cm ('vmpai.xât.
(� ., �: �n}�arn :ynügo (� �CIlr-rost.

<l'-',i l'\;r:',.<·�"; lJen'1 formad{)s.

�:ç_��" ";'�.. T;::
�

':r.� �- .���

Sr-mpre ··nov,;dades

Artigos de.

QU � LIO A I:t\;;

Ao que estamus informados,
são bem poucas as mesas a

f Jerem l'eservadas pelos 3Ó

,cios do "Carlos Gomes", sen

do que a renda dessas reser

!as reverterá inteiramente em

.:>cnefício do Asilo dos VeÜlUE.
"ara o mesmo fim ..será lei

oado um vestido d0'5 qur fo
rem exibidos no Ge�fJJe.

Após o desfile, lerá lu�ar
um grande baile, abl'ilh,H1t,,�

;lo pelo famoso jazz: "Lira",
:te Florianopo!is,

Cou, Os AI' tigOiSi

Adqull"id )�

Casa "A CAPITAL"
na qual a qüeixosa fez
'�rl�nta". foi abordada,
tarde. mim recanto do

S .E fi U R OS!
BOAVISTA!

il"ruqucza Em Geral
CRr�OSOTADO
Silveira

�'lpetr'or

COHTRA CASPa.
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AHCÇOES DO

COURO CABElUDO.

Afim de participar da

reu-l
�ap1tão Euclides Simões de Al

nião elos 'rovnnudorc,'l dos rncida, chefe interino da :ma

':stados da bacia dos rios Pa- ! C;:;sa Militar, dr. Vitor Pelu

':má e Uruguai, a inaugurar- í 50, diretor da Diretoria de

�c hoje em Porto Alegre, se-l Terms e Coiol1isação,
gue ,!_);.ra aquela capital.

Ivia aérea. o sr.' governador No grande conclave, que
Irineu Bornhausen, que far- . reunirfl os governadores de

,
.

. I .

� a acompanhar do seCl'cta-1 sete Estados, serão ventilados

rio da Fazenda, dr. João Baycr I
di\'érsos aspéct1)s da economia

-'ilho, deputado federal Wal-l c outros problemas que inte

:!emar Rupp, jornalista Nereu! ressam às
I
c�letividades

�OJ'l"{':\, !';ecl'ctário particular,! giOlllli... ,

�.

,

fi

CervfZJcl"riaCafarinense S._1ft.:
loinvIlle

..
c

.10NICO CAPILAR

POR f)(CHHI(IA
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