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A OfE�SIVA PAR1AM����·
lARI)!A GETULIO l/ARGAS

Assis CHATEAtrBRIAND ___,..-o,_

ItIO. � -�- Es(.�;,u (�(,l'lo �p1iJ no poeira da ti'rra. >

orbe laiíno-amel'ican<) n âo há j No E1luador "') depúem gover
quem bata o ar. Gcl.ulo y-nTg-s PfjS todos os nH�5e::;. JD) o '?aís.
coroo derrubaodr de u.utol'ida--

{dO
hcmístértó, onde as autorida

des. Ele tero um rceord, que é des, sobrctu(�o a>l pl'c'"Jdcnciais,ínvencrver. Ningueln� nesta de�
se caracicriz�lln por 11n1a maior

TJlLEPONJ!' 1 I) 11 % -llJlOcraCia
.. rr-azou a massa de

I transit.oriedade. Pl'esití"lltt'S rle
_bd. Tel,: ",NAt;:AO" govornos �uc, com espada. zcm-

Rep-üblica. �overn;)do!'f's _de PJ·O·
Ca.tQ Pusta:J, 3. i gue e radío, ele fez morder a,

I vincins, míntstros. ali, sao como__""".....-=_...._...........__...... ._.;..;.,-_............_........._ ,-_.-;._.c...:...-,----..,--:- -;_:,_--'-'.,;_;_:,_......;_:,__.;...._--_.....__.... ;.,._......_.......--........,..-------_----------��-__-�_�__-_
I

cometas 011 e-.'ii.r"lns C{:Ú(lntcs.
F'O$f(JTe::t!n� c rnr·rr(1)). Nflo vln...

!:f:,ltll J1(�nl ,\<ça111.,

B::tlt' o SI'. Gutulío Vargas
qualquer lC:I.<I.,1· oquaLorj;}DO co

mo derrub�tdor de gOYCTllOS. E::n
iI!l, "1" ,lcl'ôs um. pr"si<l�'n.I�. t;es
vi('c-presiuelltc5 da Republlc��1
maís 1.lJ gOVC! nt1�lort·� C o ?rCfel'"
to .do- Distrito FedL'va1. alem �o
Congresso inte�11o. S1tH. sufra nae

1;Cl'ã mvnor- elO ,,7. Ele nn.quíta
um "icl'-Jll'l!sjdentf� da Itepúbli
dezenove gon)1'll1HJOl'I;$ (porque

lHa-o cobre a le-I de repouso e remuneraç""ao a �., d�)r�:j�::s c�:;;�nr.��,:\;��:�;:�i
e ma.ís ;1 CI·Ll1arQ e o Sel"'�!ldo.,

I, Existe, na nat.ureza, di' sr. Gf'-

'-' :,1 sup,erfl·c"·;;I:"'e sobre a açNa-o da le-I de aCllIdente ���Oe:a;;�:rU�;:� l:��;;:i'>\��lil:�
,

,

nacional tantas autci ídadcs, Ul�'·

tos Indívíduon cllc"rn:1mlO as

Julgou.' O Supremo Tribunal importante:'questão ����:��li,::::::::::� �f:,��,:f�:�:
.

. RIO, 13 (Meridional) - O I gar a importante questão re- I cobre a su.perfici: sobre o qu� �:��'l��/�vo�����,� Ql��:dO ad:,��
" -l-supremo

Tribunal vem de jul-
! lacio�ada com � não obser- I ;�era ,a Ieí de acídentes c, pOIS 1 depõe, ucsp'si.a, coma QUfll1?O

" '-,--- � vancra dos preceitos das leis l�laO _ha como preten�er se 11a- depõe Jogó, é porque o despis-,

fi rAr

ENffR�,10 de 1. 949, que manda rem:l- ja t.ldo alt�rado. o s�stema �s� tameuto não se tornou l't:;,',,�s:J.-
ncrar ao trabalhador os domín l pecíal de índenízação contido do,

SI', Gct\IJI',�� Orllii'\ W.m l'HOU ' Em sete anos o .�"l ElU Vli n gos. C feriados. O Ministério 1110 artigo 140 da referida lei
Vargas apeia. no :Brasil, maís de

Scat'bot'ough, JngltÜ.,'r,ra, 13 do Trabalho, respondendo a: de acidentes, que fixa o salá- 70 autoridades do pcimcira. li-
tUPi -� E' sll.tbfatorio o esta .. consulta das elnpresas de se-

-

rio anual para efeito da mes- nha, Isto contando Câmm:as te
do :llO pr-estlent.e \10, Pn' fielfl {'on- gu os pr-ivados e cajntallzação

.

.

d
. -

t- deraís e estaduais como ume'. � - - r
,

U ma 111 eruzaçao em quan .ia ,e_- ,unidade. E' 1IIll terr('mõto nu-I servador, ]onl \Val-than, "'ü!,: ,<;- de São Paulo, esclarecera que quívalente a trezentas diá- : mano o caudilho, que com _
tanta,t-t'd(l. ônt"rn, numa ('per;lG"'l UI-- 1

'

aquela ei tornara sem efeito rias. i \2vnf'lui na z.a pag, letra Arf;'eni{'. '\.Vorthon, que cor.L,' f:PS- ,

senta I) nove ano:; <I" J(í;HI�, '0- q disposto no artigo 19 do de- j II - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - -_.�

li�L:lf�:�f.�i{:::}���;�I' ;g�:t:i�?;�g::� :.' ITeriam as �8as super ..lorta_le zas!�ea elo seu quarto de 11','d pa1 a

����������ni�I�Pi��l,-� ::�:�����:�l lidO colbe'r p-Oftl1rg lP9dl·O'liVg:fados tambem as dlanas que I U ._ u ' u U U I U jcorresponderiam à remunera-
"II II li-

d d' f-o d IJ-çao os ommgos e CrIa 05_ AUCLAND, Nova Zehmdiu. l'111 dddtú no motor. em yiá-
No recurso extraordinário nú- 13' (UF) -- Elemento!:> da

I gem
de Guam para ;.13 Filipi

mero 21.000, procedente de Força Aérea néo-zelandcza co- nas; e os australianos fdz':ll1l
Alagôas e que versava na hi- mcniam a chegada a cidade de que Darwin fica cerca ele , ,

potese idêntica, sendo reco1'- Drawin, na Austrália, de duas 1.600 quilômetros fóra d:J. 1'0-

l-cnte o IAPETEC e relator o super-fortalezas voadoras n"r- ta entre aqueles dois lJOntos ...
te-amel'icanas que estavam
misteriosamente cíesapad{!ci
nas. E manifestam a .suspeita '.

VENDA DI';ciTE nIARIO
Nr>.. ENGR,AXATAIUA

P,ONTO CHIe

os norte-americanos

CONf'l';m,NCIA ftE UL'rl
MA HOR.A.

NOVA IORQUE, 13 (UP).-,
secretario de Estado Dcan Acheson

l
convocou aqui uma conferencia de
última hor!!, cóm todos os mem

_:__ 'J.fCS c1!'.. dcJef�ac:fio nortc"illr,�rica ..

na â Assembléia Geral das Nações
Unida:;_ Essc encontro se destina
a comb-l11ar- oS' últimos pormenores
da 'estrategica a ser adotada em

InhesOR,
.

não poude
completar o seu

ainda
discurso

'RIO, J:J IM"l'-dional) __ . R�\'e-
la-se que o (lppuÍiulo 1\1a1"!o AI·
Uno, logo que o p,-o,ieto de,- Hl[
menta do !undQuàlisll1o entre
na Cârnar3 ,t1prCS0!1tará. tuna. f!�

IllüI1ida dete!'minando quI,; a.

n1clhoria .. �cja. pagr-I, :l paríir de
segurança de que forarn cer-

dc?;embro. eOlllo l:ma. e.spí'cie dH
cados os dois aviões, Aliá�:, üS ,,)Jono ([fi N-atal. O sr. Mar'o AI·

.
_ .,

I
tino rstà fazen.do ;I reve1açiio da

trrpulantes do a.parelhu qu"
provh<ão orç"ment.üria, af-m de,

desceu eUl DarwIn, alegaram com os '.0<111<10'; obtidos. atender
; ter sido forçados a descer por às despesa,; do (I nmcnt,]_

'riam averiguar _a natureza da
bomba inglêsa, isso é, se se

tratava de uma bomba de U
rânio, de Hidrogênio etc.. A

àesconlianc,'3 é reforçada pc
las extraordinárias medidas deNações Unidas. Nova lor- dando com o seu projéto, pa

'que, 13 (UP) - O sr. AndreY'I' ra que a Assembléia Gem1 0-

Vischinski chega hoje à tar- ... . '.
. ,D""

de pelo transatlântico "Queell1 ,
fel eça a paz a Pelplllg e , .' 0._-

El: b tI" 1 f- d 1, gyang. de modo que Achcson
lza c 1 para c 1e lar a c- _' ,

• - ,-

d A llao poude amda completar o
wgacao russa a sessao a s- -.

-1" GIl N
_

U seu dlscurso_semb ela era (as açoes -

uidas que se inaugura ama

nhã. E' visível o plano dos

_.�._-�--.----- �-

questão coreana. O secl-ctário
de Estado norte-americano,
-sr. Dean Aches::m, tinha pedi
,do para ser inscrito' em pri-

Enquanto os EH. D�.� e a 'Inglaterr('�estiYBrem I
unidos os �omuDistas não lentarãO ata&Bf

a g\.lcrra� man tiven,m-se e com eles

:�.'1 N::Jções Ocidcntaíst os con1unis
t3S não tentará" atacar. Adiantou

que qunnto ln�is �s dcrnocru'cias
intensificarem seus prep"rativos
bélicos, rnni5 afastadoR serão os

riscos da guerra.
Disse ainda o S1". l\'Junb: i\rngão

que no Oriente, onde a Política
rU5S:.1 é ofcnslvn. rosidl! o ponto
n.cvr;tlgico da RittHl�'ão 1l1\.Uldial. Na

Ell�opa e.:-:tn politic.:l acha-se lJrati
ean1.e,n1e contidn c :;era consolida
d:l. se as dCl11ocrocias conseguirem
unifkar ".:! rcanl1[Jl" a �'\lcf'nanha.
que {: UJllH, harreira llntur31 .:,untr-t!
fi (·:-:l'nnr-.;l('rd::::lno 1'11 ....��O.

(UP) Russia e França - qu.e, de chamando sua atenção sobre o
acordo com a famosa "decla- ';impasse" no ,qual se, aCham
ração de Moscou", exe.cutem oS negociados dos quadru-

RIO, 13' iMeritl.) .- Chegou ôn- atin!.�iu a idade litnite para �('r a

posentado, Sobre o momento ·inter
nacional, declarou que enquanto a

Inglaterra e os Est.:;dos Unidos

,

I

1 '

\Em plenaexecução O plano ele co!?nização:
Ifinanciaclo pelo Banco 'c/e DesentloIv;m.��n_to'

l'10S G-jlS

5\1(, ]3 (J\'Ieridional) - UnJ 1a:,d

atreo. 2.0 �te.rrisar n::l localidade
de Entre Rios. capotou,. lnccndian ...

do-se. Pereceram carbonizados o

piloto Nery Peixoto e o pecuarisié.
Jose IJ1úcio l'v'Iedeiros e sr. 4TQÜU

BHtistu.

Viag�n� rúpidas e seguras
só no

EXl'RESSO ANDORINHA

HUJi\lEN.'\U - JOINVILE
'j - --- -- --- -"-. .. ,,- - -- -f(

"i.dos rins Co Í111portará na vinda.. no náo poderia ton1ar a iniciativa
incl';'sive, de. aproxi';'adamen�e dO-' antes da5 e�eiçõe3. Não eons�a. naze mil famihas agricultoras liaHa- da a respeIto de que o mll11StrO
nas. Destina-se a primeira leva ao IHoracio Lafer tenha tratado disso
Estado do Rio c' para dois outros em sua viágem aos Estados Uni-
�stados do nordeste, dos,

[NST;).J,l\Çl�O IH) CON- REG-ImSSOU DE S. vrCEN-
GIlESSO DOS 1I1UNlCI- TE O I'RESUJIo;NTE VAlt-

----_-.�--

Condênáveli,rejudlclál a
politica de não intervenção

RIO 13 (Mcridion:>]) - Os jor- RIO,'13 Il\o1crid,) - Viajando de
-nais �brcm espaço para publicar aVi;]'), che',ou às onze horas e trül
o discurso dO sr. Getulio Vargas jtfl minutos. " esta Cüpital. [) prcsi'i
ónte111. por oca::;iáo dn Instalaçã.) � ciente Getulio, Vargas. que regressa
do Congresso �os Municípios, �al�en I de Silo Yicente, onde �ol �na1.!gUrf:rtundo ') prcswcntc d:! Repubhc:l. o congresso dos Munlelpws bra51-
que dcvc.·ao ser mobili2:ados recur- ! leiros. Em 5U" cnn'pnnh\Q "í"jOll o

sos para a ajuda .aos 111unjcipios. prefeito do Distrito Federal, sr.

Acentuou que dos 1. !lOO municípios JoCo Cal'lo� Vital.
bl:a�ilciros. mais de 1,500 são prl- AO ATERRIS.1.U O AYIAO
vados de ilgml. I\IZ e e,,<[!otr,s. 03 IXC!,NDIOU-SE
tópicos do dIscurso sobre a reior-
1111.1 agrária são; tambem. foeallta-

RIO. 13 O\Ier'dional) O
tempo, que d'f-sde ôntem 111an

tém-Sfl chm'oso (' frio. cor.tinú;;
(!ln ])r]:;sinuls con:liçõe�. Ch'J'l4.:!U
dur3,nte toda H. ,110't� de ônt('lll
])n.ra hoje e dG lnêlnhã�inh:t a

populn.cilo ��'iu-sc: F1U gr:-; nde �J í·
ficuldadPS para tnl.llSpol·Ü, "se ao'5

,seus locaici de _h;abalho C;�l ",.,.t

t.ude {lo tempo escuro e eng,t_--,
rafamento do trâ,1l3íio_ mOl va

Ido pelas chuvas ,c' aciden.t'-'s pn'- -

"oeados 'por derrapagens 110 as--

falt.o,
.' _ _:.

•

CAUSAM AS CHUVAS
TRANSTORNO}l NO RIO

dos Cln destaque.
'NJ\O TEl\I FtJND"tl\tEN
-TO ,'I. ltE\'ISAQ DO PItl�

ç:O DO Cil.:FE'
CHICAGO, 13 (UP) � .A. I -pelo gon�rno do

. mo. 13 (Mcridionall' - A re5-
I)olitica de não intervenção é � Feron ..

"

peito d�s noticias de qUe (} Brasilcondenável, h'realista e pre-l! _
_ (.$!ann procural1do, junto ao 1$0-judie'ial às relações internaCio- Taml_Jem falou o p�eside�te_ v,-rno americano. a revisão ou aba-

'nais. -'

: , da SOCIedade, sr_ LUIZ FXl.lr'· lição do.p.rêç(}· t.eto do cllfé. o Prc-
Isto foi o que declarou !zíni, dÜ'etor de El Dia, de' sidei1te do Centro elo Comércio do

hoje, nu.m discur-s,? ante a ,50- j�o�tevidéo. -Disse,. o sr, .Fran- Ca(ti csc}<rr�ccu:
ciedade ll1ter-muen�ana de nU-I'

Zllll que. se. deveI la. rctJr?� v, "Não tem fundimlcnto os rumo
orensa. o sr. SprulIe Brallden reconnecrmen.to

_ dlploroatIco' res, Não se -cogitn do assunto.ex-secretario aé 'Estado adjün. IOU neg�r esse _r�conheCime_nto mesmo porque o govcmo alllerica
to. O sr. Branqcn criticou, a laos ,�lalses sUJeitos a l'�glmc ,

ultima conferencia J.nter-aine-Ide força, pelo mellos. ate que

1---'-----.,.-----rical1a de chanceleres por .não lesse� países �pl'esent�sse�n ga- VENDA. lJESTI;: m .I\RlQ
adotar uma átítude finne cou rantras de que respeItanam a NA. :ENGRAXATAlUA
tra o confisco de "Lá Prensa." liberdade de expressão. PONTO, (imo

-
. .
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�

�""";�..::::"--
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FABMAClA DJ!i
'.

PLANTA0
. Epcl?�tÍ".I.-se de plj1ntão,
4e

'

29 a 5 de Outubro. a

·'SUAFARMA". à rua 15

de
'

NovembroJ n1'. 748.'

H. O S P I TAl S:
'

Santa' Izabel •• •• 1196
s.nta Catarina •• •• 1133
�tihi�ipal •• •• •• 1208

AssJstencia Publica
,
Ai disposjçâo da popu

I:!l�o 1ócaJ, encontra-se no
H.o�pital Santo -Antonio.
a ambulância de "Assis
tepci� Pp.blica"; que'a
'i:ériderá, . gratuitamente,

. todos 'os casos' urgentes
de, 'enfer.nrldade ou de
,ferimentos graves, a

qualquer hora do dia' ou

1-
da

;;;0$ DE
§'U'l'OMOVEIS:

.'.
AJ, Rio Branco .• 1200
Praça' Dr. Blumenau 1102

e 1178 '

.

Rua :a. Retiro ."', ''''�; 1111
�o]t.-

ImposlBJ a pagar
NA FAZENDA '

,"

MUNICIPAL
Durante, este mês estã
sendo cobrado o imposto
sobre industrias e profis
sões.- 2.0 s-emestre.

muito 'mais difícil
leIte' 'crú (naturalmente
pásteurizado). E' necessá
xid então beber 10 leite pas
�iiado, quando ee deve

�er ingeJ;'ido'cru.

�re�rava um relatório sôbre

.0 progresso alcançado pelo
primeiro serviço aéreo a jato
da Grã Bretanha - e do mun
do.
MinlÚls "enquêtes" me leva

ram à base dos Comets da'

:sQAC �o Aer0p,0rto de Lon
dres.

'

e
' ao .

aeródromo de' lia
lIaUield 'CHei-tf�rdshire) onde
"B firma De liavilland cons

truiu '0$ ·Cômets.
.

' ,l""',',

'PAO QUENTE 'A TO·
'nA .HORA

OF:ERECE�LHE A

PANIFICADORA
TOE'NJES

Riia: 15 de Novembro
êomple� variedàde de pAes
I:I)�l1iíié -e <:speelais, fabrica
"o,. :por l'focessos ,moderno.
��E�t�NTE UNU\
VEZ E COMPRARA'

SEMPRE

f
g:ens para obtel' lu!:ro. A carga
pagllnte real do Comct durante
suas primeiras 15 semanas foi de
'18' por cento.

Desde que esses algarismos foram
calculados, a história do Comet

prossegue de forma tão. tranquila
qUanto seu próprio movimento sem

vibração a 12 quilómetros de alti
tude. O total de passageiros pa.

gantes
' atingiu a 3.500: foram fei

tns 38 viagens de ida e volta a J'o

hanriesburg: e a Companhia inau

gurou seu segundo percurso de
sistertuf, 'li'. . jato - o do Colombo.

-

-

I ARÃO REBELO
Advogado

HOJE 'AS 8 HORAS - Um elenco- d� grandes astros,
numa das maiores nroduções de'HAL WALLIS:
.,"\ s

:

'.r
-_.

-
-

,", ' �,' e«:

co-m TYRONE POWER
PLATE'A NUMERADA: , .,: Cri 15,00
BALeAi): ces 8,00

os INGRESSOS ESTAO' 'A VENDA NO ESCRITO'RIO
'-- ,C!NE-BUSCH --

,'!!!T. .::_,

LOna .Proibida
() primeiru grande drama desenrcíado nas áreas .diamantiferas
do'ecnttnénte

.

negro-!l! I} . '

, .. " zÓ: ,'o:' t

30 tiros a' 50 metros
Alvo Internacíonal

Em máquinas e motores Diesel e gasolina, de tmWs os

tipos, máquinas rodovíárías e Industriaes, OFERECE seus

serviços para trabalhar no oemérclo ou indústria, podendo
apresentar as melhores referências.

:;�nlllllllllll!1IlUIIlIIIIIlllIlllHlIIllU IIIIJIUI III 1111111 fim ImIHlI.1 \:'11 I jJ (I u�
=

, 'F O �R T U ri A ª
- FABRICA DE BALAS; CARAMELOS AÇUCfl...RADOS

-_. E CHJ}COLATES --
Escritório: Rua' 15 de �·oiVembro, 1090 - Telefone Nr. E

I
1050 --..;. BLUJ.\IfENAU

Fábrica: :...... SAL'I'O WEISSBACH _

.

- Ir R E C I S A: de, Jh{)Ç� e rapazes pa:ra. serviços de
._=

_ tt.·ubal.agenil· de C:iraíne1(;�'e Mrretatos. Desàecessãrí»
- .ter prática. 'Aprendizl:HtO na própria Fábrica. Tratar _,

= na mesma, aos domingosc das 9 'às 13 horas;
PRECISA ·i

=� de um representante para Santa Catarina ..
_;. - Tratar no::

Escritório, à Rua 15 de Novembro Nr. 10-90 - Fone lUSO =:
::' -- U'LUMEN A1U .-- ',' ::

1�lll�UlJllllmlllllllll:II;IJ;llln;�ilmUUHmmunnUUrlunIllUlj'nllllnlU�
" -- '"" - )$ .;»....,.:.;s. .....;... .ii. _' ... �,,..

6
Campeão Julio Zadrozny

de vermeíl , 75 pontes.
2,0 lugar Adii';Siiva Meâ. de pra-

ta 63 pontos.
.

3.0 lugar Ulmer Laffront Med.
de bronze ·59 p()ntos.

,

. Domlngo
s.a PROVA

Ao 'Exlno. Snr.
Alvaro MiIlen da Silveira

D . D • Delegado dá Confederação
Brasileira· de'Caça c Tiro.

T:qtO, AOS PRATOS

Homenngein 'ao Exm�. Snr; Jaime
Áruda R�m05 - Presidente da

Federação Catarinense de Caça e

Tiro"
. ' ..

;i'.mãquinas - 5 podanas 60 pra
tos a 15 metros -;:,m 6 séries alO.

Campeão- Ealf Otte Med. de ver

meil 39 pratos
2.0 Iug . Hugo Schritke Med. de

prata 39 .pratos: 3.0 Iugar Erich

Karmarm Med. de bronze 38 pra
tos; 4.0 lugar Rudí Weickert Med •

de bronzé 34 p�::�os; 5.0' lugar
Wo'lf Hoette Med,"de bronze 32,

pri.t�s; 6'.0 "Iugar' 'Guenthér Stci�-

Homenagem ao EXUlO. Srrr. Os
waldo Ohe
Carabina eatíure 22 - Nas 3 posíções

(10' tiros" a' 50 metros
Alvo Internacional
VENCEDORES:

Campeão j;:milio '

J'ürk Mcd.
vermeil 529 pontos.

X 2.0 lugar Arno Probst Med.
prata 528 pontos,

�,o lugar' Ati Rodrigues Med.
de bronze 477 pontos.

. E.quipe,Campeã é Blumenauense
x;· ."

.'
.

---

X

A

quai -proeura justificar o que
má" de defesa' da ' produção
guardente.'

,

Vva. OCLIDIA· SIEMANN e fillwl5l profundamente
conSternadós. cótn '0 'fiÜeeÍlÍl�nto d��Seu esgÔSG é pÍli

�/- ,ABNER SlfMANH
,Vêm agradecer a todos que os'co-nfonaram nesse do

loroso transe e 'acumparíha.rarn o entérfO; especialmente
aos bolieiros que nUlD gestO digno-' da classe se uniram
pa:ra aeompalihar seu. 'colega 'à sua: última morada.

...
'

J ..

scguranc;� põe no chão um nll- identifÍcava com o UWltcro eon.
mero assim consideraval de dutor riograndense.
con':ltruções políticas e a.1minis· Mas, annal, o sr. Getulio
trativas.

us. lICOR Df CAcaU XAVIER SII
Var

gas, cansado de. um prt'sklencia
lismo intolerável, que o obriga :\'
ver 3il mesmas caras. todos os
dias, evoluiu parm o sistema
fráfieêses. Faz oito dias. agarrou a

bandeira do regime pariámentar,
e' com ela em punho en.yerédoil
pela DJ)N l:. dentro, convocando
o;> udenistas-, que Já tatito Ilír
tam com ele. a implant8.�· tl no·

va Ordem Bra.'lil�ira.
.

Mo'méntaneáme'ntC<, o 'H', pjjia
(l't.:í. deposto.' Não se fa'a Tlw.:;,
l'en: uma vêz, ao numos lia s;.:;

autQridadc de chefe do Partido
I,ibertador. Parlamentarista, s�n'
sacionalmente' 'parlamentarista; o
Fresidente Vargas to!U;)U

.

11>J.,S

ni'ãos a51 rédeas da Cau,;·,. Sem
a maior cerImonia. eonv:d'1. O"

5rs, Pilla. e Odilon Brag.l ;t 1:)1"
marem ministério, ebJ;l1. 00' '1utrOl'
chefes dos' partidos, contanto <ine

se faça. mc.tTlI.�eon:.;Utuciol)'.Ü1W!lll'
te um governu d; gal)iIlf'(".
Pronunciou o IH'. Filia. 'lltl ex·

c!'lente e hábíl ílil:eurBo ;it'lln a

o'C'ação do presidente'Varl;a:;. � ::\"Zio
Ef.1 ,ouve falar nele. Os, joro,ti.
r.ublicarrun-no, ma..i ili.ng·1.'(;lll tJ

'lê.
'

Para que ler litcrai.u·n� p'll".
kTfHin'tari':,ta. do deputado Fllla'
i:1ie toca uma ada sabIda. ,lO

,!-.u·so que o sr. Getúlio
·

...:ar;;tls
é li s.cnsação de uma adésáo Ut'S
tabocada., ao ar Ilvre '?

E' a derrar.!ti'ra ·no\rida·.!e: li

presidento do F'_ L. 1.1epostá,
(('m a: sua cadeira, rep;mpand .... ,·

1
cc·m a ba!lc1c�l':a do po.Tt·clo <'In

punho, o a:nbgo Iêader "'·,�:o,'.t.:l·
":0,

--�-�---�----��-------
Por mail' habit.uadosl quo ('S'

lejamos aos golpes de, sensação
do' caudilho ituano. liac1a reY<!ste
o cunho de originalidade, nos iII
timos tempos, dessa deposição
.que o sr. Geullo Vargas 'Irem

de fazer do nobre '\Tarão' que é
. o- s•. ,R�ul Filia, no posto de li

der pal'lamcntarista brasileiro.

Quando se falava em pãrlamcJl
tarisffio, nesta. República presi
dcn,cialista, o nome do 'Sr. Raul

surgia como (} detentor do fogo
sagrado. Era ele queln tinha, no

bolso, ":as c!n.zas ainda qUént�s.
ele Gaspar lda Silveira Martins.
Toda."á: .idéia· pai'lámentaristá. se

:!UATRIZ: BJ.Ul\-lENAU - STA. CATl{RINA

ASSEMBLE'Il\ GERAL EXTRA()RDINA'RIa
PIUMEIltA CONVOCAÇãO

Terrenos á Presí.çõeSl
,oS �AIS BE.ll-l LOCALIZADOS DA CIDADE

JARDIM CATARIHENSE
RUA Al\lAZONAS :..... PROXnlO AO UOSl'l'l'AL

--- BTA. CATARINA _....:.

PtANJA SCHMIDT

vo
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ntdos . dos seus afiados, !U:-

diante a "insidia". .f"_.s 1':>

zoos que teriam Ievado (!

Kremlin a projetlu' essa

=vndança de conduta são,
segun{lf) o sr' Aehescn, os

mesm,f)S :á dl.'sigrnrla<: �)f�'::s
analises europêías do as

sunto: 1)< creseente forble';'·
menta do mundo livre dian
te de todas as tentativa� so

viéticas e comunistas para
des'ntclrrá-Io e desfruí-lo.

Os Indíeíos de que isso
<'?1:'i para acontecer <;:; o, !"P

pito, numerosos. 2er1' r:"
ciso 1�� espaço mutto ma ior

{lo -qú� este de �Q�;'E'- �"ii�,o_
nho a�ui para l'chwiená-Jus

! -=-_-_._.- -- ,- -.'- __

. \ f'pr'f1t:,1
ehas, 'Ulcera!'
mo..

InformaçÕN :iôtno vjuscn5 ao Uruguay, nQ!i

agências de turismo 011 nos éuritórlo$_ da Ra ..

rescntação Turística Urugllaià pam o Bra,i1;

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Br�nc:o, 20.18.· andar
SÃO PAU LO: Av. {plronga, 795 • 1.° and�r
CURITIBA: Rua Carlos Carvalho, 414 • 1.· andor

Rea Cel. Monno Barreto Mandaro, 461
PÔRTO AlEGREl R. dos Andr�dcu. 1290 • 1." gnd.
BELO HORIZONTE: R, Sto, Catarina, 334 t!p-t.� 62

•

I
I
1
I
i

I
,
i
I..
I

.' ._ 1. .; �.

� .:::: 11 � � \
. r- �J. \ ,. {J;

1
,

}
f'

�#� !..:.-:n::v�s, tumultos e

J �,s�� �-'i·t�i<;.rics, e i1ela SU3. ten
h ti>.. [k anroveítar a pzi
• -! ,. ;!Ol' '1m:! Iinha agressí
_�_�tfJ "'�n... !�uclo�.; para tornar o

�:::l :;,h nas suas preprlas
,'ir.. s e Iançá-Io sem reser

v: s ',n sentido apnntado em

:'1',_'W::l desafio inclusive a

;"!<:s'la de Tnore;r, e à orten

h�ãlJ mais moderada que,
s ··�J.!ll(lo EC' adianta , este
_ ,-.;rÍl de LI'10S.:!l)1l quando
n!h31' da sua longa estação
�. cura, <) que por sua vez

�,/:� annneíado para breve.
li partido .l'r.ancês sempre

'-"i a vitima principal das
,· .. ,'r;-avoItns políticas do

Kremlin, e cada uma delas
'Eyariavehnente acarreta o

sacriiicio de varios dos seus

militantes, qualquer que
",rja a categoria destes.
J',1!.llrty, o famoso marujo da
_'";"oIta do Mar Negro, tor
-ê<l'l-Se, por temperamento
'): '101' fidelidade a esta
nHliçáo, um dos "bra.vi" do

. ,:'flflo, um dos seus espe-
,:iaiís;tas em ações violentas,
� cem o tempo isto subiu
:h� à cabeça, transíorman-
_ -,-o no carrc:sco maníaco de

que deixou

..

....sonho

! • Conclui na 23..

de terror

assegurando
vez UDl serviço re-

tes úteis",
nos partidos comunistas. E in

felizmente, não acreditam es

'Ses "inocentes úteis", na rea ..

num campo
ou. apenas
da Rússia,
crédo ver-

E (OME'RCIO DE SANTA (AtARINA' S.: I.
- l\-tatrb� I T ii J A l'

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935
Capital integralizado
Aumento de Capital

Endereço Teleg "INCO"
Cr$ 22.500.000,00

27 .500.000,00

FLl ndo de reserva ..

Tnbl dos depósitos em 30.6.523 Cr$ 680.000.000,00
�GgNCIAS l� ESCRITORIOS NAS PRINCIP ;\IS J!RAÇ \S DO ES
Tl\DO DE SANTA CATARINA, NO RIO DE JANEIRO E CURlTmA

Ta1iills de Depó-itos
_ ,

20/'" DEPO'SlTOS A PRAZO FlXO
Prazo mínímo de 6 mêses 5,1/2% _

4,112% Prazo J:nininlo de 12 mêses 6%
4% DEPO'SlTOS DE AVISO PRE'VIO

Aviso de 60 dias 4%
Aviso de 90 dias 4. 112%
AV1S0 d€;' 1�0 dias 5'%

CHEQUE
�

�------------------------------�----------
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«o 'Sol. e ':.8 . Saudei)
A flor necessíta pará um desabrochar magnifico c esplên

dido, da amplidão do bafejo dos ventos, dos raios saudaveís do
sol c do ar maravilhoso dós lindos dias.

Como a flor, também a criança, para crescer bonita e ro

sada, perfeita e saudável. 'necessita do milagre vivificador dos
raios solares. E quando se teima cm cria-las, tuna e outra, em
ambientes confinados, as escondidas do' sol, crescem mingua
das e raquiticas, com essa fragilidade que se classifica as "f10-
"res de estufa", Inúmeros são os perigos que cercam a vida da
criança. Em todos os lugares, aproveitando as oportunidades
os rnícrobíos de difteria, da coqueluche, da, catapora; do sa

rampo, da tuberculose, c multes outros, 'medram e pululam
Dentre os mais perigosos do bando sinistro. está o da tubereu
lose. Astuto" falso. insinua-se de mansinho sem nenhum alar
de, aproxima-se da criança, c trava' com ela relações por oca
sião do sarampo, da coqueluche, da catapora, da gripes, dos
resfriados' "sem ímportãncía", da pneumonia, infecções estas
que vão numa ação continua, diminuindo e anulando a resis
tencía do pequenino' ser.'.

Não raro são as mães, as dedicadas mães, as maiores cum

plices da :perigosa doença. Com carinho extremoso, na conva

Iaeença daquelas molestías, em vez de levarem seus filhinhos
para o' sol, para a luz, para o ar livre, essas mães numa ímpre
videncia inocente, ocultam-n'os dos raios benéficos e' reconsti
tuintes do sol, do estimulo reconfortante da luz e do ar livre,
fechando-cs nas alcovas abafadas. pelo receio das recaídas.

"MÃES CARINHOSAS: - não vos deixeis sugestionar - Na Secção de" Mater-
pelos remedios caseiros, pelas consultas anônimas, pelos eonse- riidade do, Hospital "Santa
.Ihos das vizinhas, aniquilando esperanças e promessas de

ama-,
'

nhã. Quando vosso filhinho estiver na convalescença de uma

S E O R' O S Idessas molestías Infecciosas, conservai-o sempre ao ar livre, I 6 '.

proporcíonando-Ihe passeios sob os raios solares, não deixeis I 8 O A V"I S' J' A' 11,.que ele durma em aposentos fechados e abafados". •

,i;ãri�ii'j'õãíiIIÜI"leiit
=- .'

�

"

�

,=::. 'rJ
•

'-;'
•

'.
•

,- e
ª Traà.u(�ão de Yvonise M. §,
:mntllummulUm:" IJIUJlllUllllllllmmmm;:

•

J:, ,_'\

Schuetz,
do comedcio local, e
- qi sr.: Henrique _Rahn·

Nascimentos

- Na Igreja Matriz, des
ta cidade, .realizaram-ee

domingo, os seguintes bati:
sados:
- do menino Valdemar,

filho do sr, João e sra. Lae
titia Roedel;
- do . menino Alcides,

filho do sr. Manoél e sra:

Maria da Luz;
:

- da menina: Rosemaríe,
filha do' sr. João Pereira de,
'Araujo e sra. Maura Silva,
de Araujei;

o Seu Mundo

No cscvítorto, muito moderno no e-tílo e cu!' dos movels

:--'----!!) i:'
H. E. li:
no !\linistério da Educa- !l

II ção e Saúde: _ Português, In- n
ii glês, lUatemática. Estenografia, li,
ii Datilografia, Cozrespondeneía \I i

I I; e Geografia. !i'
I II Res.: Alamêda Rio Branco, lií
I li Bêco depois da Rua lIfaranhão, Ij�
li Casa, 89. ':i\
I!- _ - _ - - - _ - - -:�1

Como Em
(Conto de l\i. PARMA> : viar:1. Po�co d�poís foi tambcm ,l)o'ns;;w!!L por ela..

Quando o homem desceu a <)5- ,I posstvcl dtsttnguí-Ios. Eram ho
cadínha , de madeira a sala no merrs com cães, que sublain �:YJ
rés-do-cnão não estava, mais gé- direção a, eles.
lida, fria como a havia deixo;.-, - Meu amor não de'xareí :J'l'�
do. O fogo estava aceso D,_ grlll-, te levem - disse o ,médico -..,oc'
u!! lareira c uma jovem muther.: mente abraçando a mulher,
vestida de escuro, estava ao la- Não tcmas.; ,i'
u" dêle. Quem €"ra? O médíco Ela, porém, não o escul.ava.
não conhecia ntngucm naoueíos Os seus olnos se haviam dílace-
lugares e a casa onde se rctira- rado num olhal' de terror.
ra para um periodo de repouso,
estava quase perdida no meio da
montanha.

.Ao ruido que fizeram os ultí
mos dEgraus a jovem se vírou e

sôbre o seu Ilridíastrno rosto pas
sou um lampejo do alegria, ra

diosa:

que é forúl,da, dr> Fcido bríquo, uma Iampada que pode ser movimenta e rc-

bulada cm altura. tem I) quebru-luz em meta 1 laqueado ou cromado

e mesmo na cadcíru,

No cnrrcrto r. oli na {'ntr;tda, dllb apflqu e s de víd ro üan:shtcidl} vu

de ahútlinin com unncios e rev est ido de mat.el'ia lllu!'itit·a. são co

Joca dus lIa Jli' rerie. aI' Jarln d,' Un1 CSjlCJllO, onde. além de tlJo"'na
rem l1U_iSi\"f�1 1IUla blla n�rinca{:{lo do arrnnjo pessoal. ilunlinan.. 4.10-
temente" lucal, dando ruais �t1ayídade e mais be lezu aos Objetos

'tllc o compõem e adornam

Na sala.,de-estar, uma liulllÕ'ada cotn tri's pcs, eUl madeira. c:;cura.

com suarnH;ijv� de metalt tem {)refletor movímenta,vel. realizado

mel·fI!" lr'Iue;1!10 ou llcrl'lIlll!llho.

Dia' ,� e'fI�éça�'I!!
PA1tA o CONCERTO Do SEU RADIO SOl A OtrlC1NAl

- .. ":. � /. �
.

{ . .'

RADID.FUNKE
GRANDE SORTIMENTOm V.ALVULAS AMERICA·

NAS E EUROP�'AS.
_ nçAS'E ACESSORIOS. RADJOS NOVOS -

U_;''' SERVIÇO RAPIDO POR PREÇO MO'DICO "_"
,

Bua ': ié Setembr•• , , •
.

Luzes
casa modderna. como

esta quer ser esencialmen
te confortavel, racial e re

pousante, assim as "luzes",
tambem na 'harmonia dos
acessorios (sustento, que
bra-luz) querem apresen
tar-se com os requisitos de
um bom funcionamento.
A cada aposento a sua

luz, a cada canto a sua

luz, a cada função a sua

luz, eis o que é necessario.

E não pensem que isto é
Iuxo ou desperdiçio, Não,
a boa Huminação·'pbr parte
da 'higien"'Â da 'casa. ,

"'Vocês' sabem '

quanto os

olhes' 'envéhécem à limá
luz que não é bem coloca

da, bem escolhida. Sabe

quanto os olhos' se cansam

com uma Iluminação vío
Ienta. Então,
tes exemplos

_ 'Dísseram-me que havias

morrido - prossêguiu depois,
: -_ Mas eu não acred�tei neles.
Sabia. que navías ido 'Para. longe

HORIZONTAIS :

1 - Esquad['a.
2 - Plataucão de goh·os.
3 - A.rrasa;
4 - Part<l - SIm1Jolo {Juim'co

do amónío.
J --- I.letra, gT€_·ga.
(i; -- lI:;ica..la:\"rár.
7 -- Da. cór da.ra;;a I [em ).

VER'I'ICAIS:
1 - Mur\lllar:
2 - Mulher formosa -, Shubo

lo químico do boro.
., 3 __ o Mesquinho '(pl.)'

4 - Insignificância - lntedel
ção. ,li.

fi -- Desfiladeil'o - P,refix:o.
ti �- Alamo. negro.

I BLtTl\r1EN'A.U - JO'lNVIDE

t
Viagens rápidas e 'segUra:;

, ',. ' "

�ó'no
EXt"IWSSO /\,N,I1ÍJRINiiA
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ao aos
Equipe Campuã: C,C,T, Couto

M:lgalhiies com 465 pontos
Eqllipe Vice-Campeã: C, Blume

nsucnsc C,T. com 424 pontos:

:.!O tiros a 25 metros

Alvo In1erJl�cional
YI;Xt'SlIOP.BS:

CLltllpefio Dirceu Jcndiroha 1'1'1cd.
de yermeil lH1 pontos.

Ar- I :!,o lugar: Antonio M. de SOtl-

1""
Med, ele prata Ui'. pontos; :;,0

ue lugar, J;lime Anula H,'mos Metl .

de "bronze lj�� ponto'.

2.a I·ROVA

ilOlnel1!lgcm ao 'Extno. ·snr."Yé1ix
liering

.:

Carabtnn ealibrc !!3 - l'?5içãÚ.
deiti�da

.

��O ti ros i.! 5(1'met ros � _. �I
�o 1iY�\5 fi 1 UO met ros

.

Alvo rntOl·nac'o"...l,'
'\·EN<.'EDORES:

Cam;>c;lO: Emilio Jurk :,Med" 'de
vc-rruet l 572 pontos.

. �:'
2,0 lugar Herbert ,furk J\1ed·'. :de

, "

2.'1 l}ga,. letra G) [Conclue na :�.a pga., letra' J�

Lin4as Brusque-Fpolis. .
.

: ",'

Saída de Brusque (2.as à Sábados às 6, 8, 15 e 15;15' ,fuso
Saída de Fpolis. (De 2.as a 6.asfeiras às 7, 16�e·J;'i,'hl:s.

,

(Aos sábados, às 7, 14 e 16 hrs, :

Linhas 'Brusque-ltajaí
Saída de Brusque - 2.as à Sábados às 7 e 16 horas,
Saída àe-Itajaí - 2.as à Sábados s 8, e 13 horas

, ,
,

1"1111�'I':�;:;�;II::;�i:;'III;""U;;:;::'"ihIHI'I·
�� Casa de' Saúde Nosla- SCDllora da • Glo�la---:- �
:: ._. , _." . , :.: ..

-,-�":
.....

� I .._.

E A5l:HST!ENCL'l, ME'D!C A P'ER)j1ANEN'I'r; 11 CARGO nE ES!'ECIAL4S'!'A§
;, ';�/,:,! =_=ABmtTA AOS A:!E'DICOS EX1'ERNOf)

i>:,16
11-
.� =
'1-
!� =
!i=
ii=1!.=
1.=
;,=
',-

::=
�! ::
-1=

i�illmllll;il;lt!JHlll!lnHlllllmIIlIIIlIIIIUlllm!lllnlll1i11l1mlnmllnIIllll!llllllHl'l�l!jfl'illl'llrmmmIHIII!n�

ELE'.rIUClDAlH� l\m;DI C"'\, ' REPOUSO :::..:,' DESINTOXICA'.'ÕES _ ALCOO-
LISl\'IO - TRAT,il.l\l�NTOS ESPE·CIAI"IZADOS. _: '_,......_, ,

AVENIDA -lVÜJNHOZ DA ROCHA N. 1247 �. Fone 305:)
ENDERÉÇO' TELEGRA'FICO: PSIQUIATRA'

C U R I T I B A P A R A N A'

.',

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



LEi
I!--_,.....--

USEMOS DA

ESCO
RA O GE'

Elogia�a
1: Pv .. iS .. 11 f Ai:';'. '�/I-,rclfriO) .� - ,�11 çãn d urn

) povo ;lllijo, <Ia tomar ";0 rhccí- {11m d·z"." (::'iel'Íl.',(I1Hil' o ,?O!rlO' 1

monto da estrunhn e odiosa ,1[1'! COAP, f lh e tenhr cl:td() Ll.t:<.:>.
tudo do sr. Apolonio BOJ' ct, (O· i poderes para. combater o CU,;ü
ocarIo-se n·:.' c-aso r�a car:.. :!. ;1' 'la vida. e ainda rnaís. que para
lado dos alttstas contra o ccnsn ua mnnutenção t'en!::l g!lstando
_Ll.VJ, H.Ú.<r"Íl-�l' forlernen1c (i��o;; ant.o rl:nhc;ro pl·dl·!l.,�en-t ,'o
:,Jn::pnit· C0!'1 :tqu h' u' il;(' r. .o[rr'.- l·úb';(�O� -vcnh:
Todos . cons.dcrnrn uma :lH.).1 eu PI (':; Uf'I'.',e h.zC't" jná1(\íll •."Ll.'
a <1:-, .... 110.;.;Oi brios, ) jogo obscuro do l'r. B,mja"!',
... por ele lllJI'<15clltaf[:" clt· serer- :::ab '110, e que ccnaíste em favo-
reservados, por to', 10 c;uilos U' -ecer os "tubarões".

'

carne p:>p!llar, carne 8:0' -a '1\1' Esperarse que díante do:. des-
�.3,O seria nem ruais nem n"l(!l'(:� ;'

_� ..11 oIN·;Jt r-d.'-a não.�\ dizer
Jo que restos refugadas até ,,0' ;mli;;n,'l;ão, provocade, :P�,«(. SI'

los cachorros .. , Apotento Bouret, o mesmo' se

E' inacreditável OU(! o Cn,.. (.Fmita do cargo ou do :mesm()
grasso tenha autcrízado a ínstl- t venha a ser dísperxsado, 'S� e que

Coluna Católica
UU\:t. coisa é a Imprensa, outra a l)Ornogl·afia ímpressa, A ímprensn

au: -nttca deVi! ser )\"1"'e para br-rn cumprtr sua alta míssão social de ví
gilante sentinela dos direito; e tia s instituiçiies. A pornografia. Impressa,
ao invés, deve ser condenada e' proscrita, porque só produz tisicos e sul
cidas.

A primeira delas ê saneadora, a segUnd� agente d� corrupção, Por
aquela se garante o vígor cívico de um povo, ao passo que pela última
�e arrastá ,3, nação para. a vergonha e o declitrlo em todas as suas Íõr�as
e virtudes. '.

Em s'uma, uma. é direito, e _a outra nã.o passa de ação, criminosa.

_

.' o que é direito, se há de assegurar o respeito. A.o que é crime, .ím
poe-se a sanção da. lei, qll� é o modo de coibIr Os agravos aos bens pü
blicos e pri....!'do�, coletivos C llldlviduais.

Quando reclamamos contra a ação demotídura (là ímnrensa e dos

"rop'"raJrul.s radíofõnícos imorais, queremos a aplicação das sanções pre
·c�.as do Cõrligo Penal e outras lt!is. baseadas também no preceito cons

"�a' do que "é llvre a manifestação do pensamento.... respondendo
on -ios casos e na forma <lue a lei preceituar, pelns abusos que co

m'!ler". (. rt. 141, § 5." da. const, (le 1.946).
P�rll. os casos já previstos cm lei, hasta, pois, {·I)sl'rvar o estatuído.

Para {Os demais, façam-se as leis que o interesse da socie<lade reclama.

O ,!ue não pode é continuar verüadeíra licença para o crime de

corrupção e alegar-se ainda. que tal se faz em nome da. liberdadc.
Já se pretendeu emendar a Constituição, para que se presen'asse a

boa formação da melltalida<ic dos Jovens brasileiros, assaltada por histó

rias de crimes e '<'Íolências e pela imoralidade. 1\las foi entendido que

essa emenda era desneeessãría, eís que no prõprio texto do parágrafO
5.° do art. J 41 se encontra autorização para legislar naquele se,ltidco.

A nação lião sõ possue leis a aplicar para. saneamento da Iít.erat'ura

e repressão aos crimes que por meio dela se praticam, mas também o po
der de criar as leis que se Impuserem,

Cumpram-se, pois, as. leis existente!'; ou Jaçam-se novas, mas não se

permitam (' crime, a imoralidade e a c()rruJ1�ão ..

E' (> 'lue se espera de nossos homens públicos.
("Jornal do Dia") - Port.o Alel:rc

'"l'lcira nec, SB dade � r, -;'(1 lHl •• ,:i"

los que se curvam â-,q pr mclrae

investidas doa atttstns .'. ..

ELOGIADA A ATITlilJE
DO JORNALISTA

FPOLIS., J1 rAg, }1etcl:"io 1

carne, todos são unânimes em

,}g.:il· o .íornai sta Jairo Co.lla·

o Que não co.ncold'lnno com o

.'ulXHmto do precíoso alimento,

TOQFIO. 13 (UP) - A ra-

dio de Pvorigyang declarou

hoje que sete bombardeiros
ccrnunístas efetuaram, ôntem
� noite, um. bombardeio de
dU2S horas contra uma base

militar das Nações Unidas em

Chodo. aCi.·cscentando que os

aviões corrrun istas haviam dei

xado a cítadn cidade em cha-
rn:1S. Scri� csse ° primeiro

Conquistou o Clube Náutico
merecida vitória no conceito social

rer�lr. �sc;' �.i i r:::! 111 l'1onj(�pioE de

Dentre t.l!-:. :,üi_':� id.\des l2'Ü ..ne- Y_':: ;t.�_'''_\.:...) t': Il;P I _ _ .L_'J.'n.- ernor.-50 f� intp.f1S::l �:ihra(:�o eorn

moralL',13 .-r.! n:r'gn" d[!ta, con- l';s:ES no,·tt' e la( UO-3n1l"'dc!u\OL �f J��·o�rl�,������·�e�� {��l;�:�ga�
VE.111 l"€�;T��t .. _, n .�,!:!tnoso e � H?' r�1.i..lle:ll hoj,�, .L1'1. Ota-;a (;o� de Itçupa"',�a Séca.

�r�:;��r���;::.I :��ê.�':,�,:�::����::r:�� i ��:���·t:����.l��t��.l. c��d� .A��;::���� elt��i(�f�1t�l��n�!, �u�illQ���:�: cruzei"rosfa�,:= i..lCi�I�·?d:rcs. do. glori;:>so : �a iJ. !lbc.da�le, dI' impren",�. I!e· com "'tS �om�moraçõ(!s d� su-,�- ...... "J.t':...:._,q 'l �J .'''"1'11- ;_') t:.,:· �"e- f 'Ia,+ole-; ? d;re ore� cl verao v;- hado e aOnU!lf!O. conquIstou

basLi,ào ('r L:'Z. t,'a,";;("orrendc es- ! 31' �c:·bl'e uraa re.·olu,�ão, q!f' \ o lugar n:('rpcido no con- 1\:pr pós't d recente de-
sa el0gante festa nmn ambi- N,<.)tende ve'lar a admissão e' ceito da "ociedade bca1, o ql:e . _

o 1 � a

O,'k de' h'inca o.!ordialidade mesmo cxp�lsa.r daquela Assoe.a- i lhe valeu como uma vitória I CIsao dI} Instltuto da All:!(/ol,
'o ,:';";'!(;smo até altas horas çii.o os plYódicos já mp.ml.>:"08 1 inconteste para maior orgulho .

,�Iue instituiu a taxa de dois
da madrugada de domingo. qc'e te"ham tendências totalitá- i do seu patrimonio social c ci- ! " ' ,

DUl':'mte o dia de domingo, rias.
'

')01',,\'0.
. cruzeiros por litro de

REVERTIRAl\I-SE DO MAIO � RRI'LIL4.NTISl\'IO OS FES TEJOS COMEMORATIVOS
DO 32·0 :'l.N!YERS.YRIO DE FUN- DAÇãO

barracas para a venda de b'�-
bidas, chul'1'clSCCS E' leilão de
orcndas e outros divcrtrmel'

tos, qut' )lroporcionaram no

;',HlT1U'OSO �"úbl1co qnc ali cori1-
!', �í:IA. �.l,.H· _.S é:lgr�,._:._t:lvl!Üi. aD

me'�LlO tt:npo que os t01Tt'do
Te.;; e entusiasl.a3 do c,.:port,' dé)

picaI do Brasil e cantora ex�

clusiva das emissoras "associa

das" e da televisão e Alcides

Girardí, o cantor "gentle,eman"
�xdusivo das "Associadas" c

dos discos "Odcon".

_._-- ._---�._----

de Rio do �ul

conjuntos
mais completos da Ligoa Riosulen
se de Desportos.
Com Benedito Campos na arbi

tragem assistimos uma peleja onde
o Duque foi mais conjunto c após
o tempo regUlamentar abateu o seu

seria rival pela contagem mínima,
O lance do tento foi algo de exfra

ordinário, uma ....ez que Zê AlllUaes
driblou 5 defensores e frente a

frente com o urqueiro concor<lia
no, <lUTOU sem f'.pela<;ão. Restnnml
apenas 11 minutos para o término
da p�rtida <: Q Duque soube mauter
a vitória liquida e indiscuti,'cl.
A Taç:o. Errncmbergo Pellizzetti

Sá .se encontra ao lado da Taça Al
fredo J"002t, 11a séde do Duque de
Caxias. O sr, Alfredo J"O\1st, gentil
mente C1>uYid.:do, procedeu a en-;
trega da taça qUe tem o �eu nome

l

e logo a seguir os representantes
duquistas declararam que os nomes
dos trofeus conquistados tinham
UlTICl significação especial, _E9 que
o saudoso Ermcmbergo Pellizz?tti
e o nosso Alfredo .'oost, sempre
lutaram COlHO inircpidos pioneiros
õ" progresso de Rio do Sul. Ao
Duqlle as nO"�a5 caloro"as felicita
ções extcn:':'lva.5 aos atletas COllt.�or
dlanns que SOUhel�;nn h�tur senl11rc
corn ardor e cn1u::.i;l!"lnr)) I'Ci11�'an
do desta f6nnft o signJficado do'
triunfo d'_lqu.ista.

.\.NI\'f:nS.,l'RIOS
RIO DO SUl,. la (Do Corrc�jJon�

dente) � Nát'J :t.!"cno!) para 0$ l11Ctll'"'

BTIUXELAS. ::) I, (UPI

'ue só pnderia s-er fixada por
,;50 conheci?o5 os result'1.do,; d.e

• .••. GBrCa do tres qllartO's dos munI,
Catarlna eYltana ; <'Í"o·OS. n"', clf.!icõ�s corrtln';'s

'lssim tributos no valor SU}le-
• [)�1["n."l de ôntem. Os 5o,,' rdista.3

vinte milhões de CTU- f:ÇUU111l.ram entre dez e quinze

para o cofres defe-

intcr€'s�e por esta

r�osso;:: ..ir.ceros p.c;.r3.;lc.n�.

Dia 14 C'Qlnplcta nlais unl ano

J de�t,::1"",,-fLf� i:Jlotorista Lucas de

anti �o ftmcion;'rio da firm'l

iesa dos mais justos illtercSFcs d"

cltJ,.5sc.. que l"Cpl'esenta COln acerto

c ponderação.
1";5 porque na data de hoje, por

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

Temem os republicanos
a frama dos dem()cr�'r.;)S
Em 'liUI.gmll e,I!lI Elli'-Hlhowcr,

13 (tTP) _. O sr. D'\_"dght E!se.
nnower resolvem tnrml.l' püblicn
a sua, �itun:çf!o f�naIlt"e�l'a ]l'-'.;:;
soaI, di-y'ttlgaado �'eus renJ nH'n

tos ou então Feus paS'all.1c;<to�
'do imposto sobl'u a l'l'UUO.. l\ra'

os rt:irigenV'), da 9ua CtLiHp·)l!ll:1
polític� estií.o muito menos i,l

tONl�sados na. l-:percusroo púhI:
ca desse'- a.'.::>. que 06 pos,;h �'"

.novos acon.h'C;mcn' OS rcla�ioron

do" com Ó ql.l�·tjdat[) à viec-pn

idC:lcla: H,itlla.ru Nixon . .De fa�o.

o dcmocratas ultimament9
dit'ig.ram noVOS ata.ques contr."

l'l"i',OTI; mas 0'''; l'f'puhlicanos F'

mNU que ::;cUS a.dversários.p;;t
..

jnJl.l tr:t1n'1t1'to I]U:.1tlt1P)" {'(lI,;:1<

-,","�·�.t�
• "" .•'$.'

C&MISAS
BRANCAS e de
CORES artigos

tlníss'Dlos
da'

Gonleceão "��I"DISTINCTa"
são dislríbuidas pela

ral1�H:l"CveI" uma das tRntn.s afir
macões contidas na oração do dr.
Jo�é Lou ['eiro da Silva, na quaI se

e" idel'lcia ., h;.icnção do Govcrll.O dei
:não deSmClllbrêlr o nosso- m<\ior es ..

(abelcclmento de crédito. confonne

Cuecas .... Pijamas

FPOLIS., 11 (A. Mercurio) Zona Aerea solicitará verbas
- A nossa reportagem conse- �para conclusão dos. aeroportAo.:
guiu conl1ecimento de um te-! de Tuba;:ao, Canomhas.

, !rarangua, Joaçapa, Caçador,
legrama altamente. expressIvo 'Campos Novos, Curitibanos,
para o desenvolVImento de São 'Joaquim, Videira e Ca-
10.5S0 Estado. Trata-se de uma pinzal,
comunicação enviada pelo de� I O telegrama do

mtado Paulo Marques, lider I ......._._�_,._,..,._.;...,....;.....;..;.,,;.,..._.;..,-....,.-........,-----....;...;;;...--'-......,;---:..---'-----'---- -------�-'"

lo Partido Trcbalhista Brasi
leiro na Assembléia Legislati-'"a. o qual, depois de diversos f
'ntendimentos em Porto A�

.

egl"e seguiu para Chap.:'cõ
�com'panhado do sr, Coronel
Helio Brugman, Major Cintra
� do cngenheiro Girafa bem co

'110 de outros oficiais da Ac
ronautica, os (tuaís foram estu
dar in loco as necessidades da
quele municipio relativamen
te a campos de pouso.

. Depois de diversas

.ficou delib�rado que SQrimn
concluidas as pislas .de eha�
pecó, de Vila Oeste, Dionlliio
Cerqueira e construido o C't'IT.
po de Campoerê.

O CeI. Brugmann, viva
mente interessado em atendcr
J Estadú de Santa. Catariíla,
;>rometeu eonseguir 20 mil n
'ros de 01eo, um trator e um

:aminháo tombeira, alem de
mtros beneficios, isso tudo de
'lcordo 'com O ativo prefeito de
Chapecó, dr· Miranda Ramos,
) qual :ficou incumbido de su

perintender os trabalhos que
lerão a'tacados, isto em eola
:lOTação com o Aereo Clube.
Adjantóu, mais, o CeI. Brug

Unll1\. qll{' :1(1 Cnm:1llfln da fi,;]

..4! __

Casa A '!ICAPITAL
!n

Capas .. Ternos - Blusões, elc.

II
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