
Reconheceram ccnvenro internacional ele a IFandes,

o;sculiu a Assembléia IfraDcêsa a lei de
anbtia aos êolaboradores da Alemanh a

� .------------�------------��--�-------------

1 A r8aDilita�ão do mo Grande I\ ASSIS ÇIlA:n�Al.l8Rii\.ND _"---
BORDO DO L.D.G. DO LorDE o motivo pOJ' que ,'O,,&S cxeluenl,

AEREO NACIONAL (Entre os rios nosso Rio Grande d-i Sul. dos pro

,Ju.iui c Canoas). 20 - Varias aml- grama, cas víaitas que promovem
gos gauchos me l)(,J'g\lnta\'arn SC1U- HO POVO do Br'1sU�' 'I !-'ão tinha ou

pre, no Rio e em São' Paulo: _ ira
-

n:.sP0s'a. senão a que ínvarta
"Per que quando os "Diarios As- velrnerrte dava; - '..<\ raita d..;!' so
socíados' trazem os seus hóspedes ciabllidade da gerrte de PortG A ...

do estrr-ngetro. só os mostram no legre para dar C'ont:1«:to dos de I!) ...

E�lO. ern ss- Paulo Bnhia, .Per... rôo lIa salões na capital do Rio

nambuco, Manaus c Bclem? Qual Grande. ,1:: salões que honrariam

qualquer grande cidade. 'Mas que

adianta se sito fechaelos? Se eles

""0 se abrem .105 vísítantes, ainda

que esses apareçaul na Guaiba com

boas credendais? Como vocês que
rem que importemos personagens
de escol para o Rio Grande. se �

Ics dcixé:�nl a sua hela cRpital sem
conhecer HIn inferior; sem se tê ....

r-em avístcdc com 25 mulheres

gnnchas, que s:1o das mais atraen

tes. das maís ricas de inteligcncia,
que tenho conhecido sobre a terra
c tampouco li pliNade dos seus- brí-

._____ _

��._______ Ihantes escritores, iodos também
- Al\lERIC/tNOS rjuunto caminham em direção "" l"tado, Unidos cnvíaram 13 .aViões I PROfUNDAMENTE M'-a-G U II O D D j re��;:J��: =u:ist��!e��sjgnar .com aPER,EG1tINOS aparelho. I C-54 da Furça ilérea a I:elfut e

I exclusão, dos nossos Jtínerar-íos. deMUÇUL7>f!\N()S _:. Peregr-ínos mu- \ "Est" é um auxilio enviado pur transno rta ram 3.163 pucgrinos ex- IMDRENSa tllMfRlftlNJI COM OS I d
.'

di' 'arteçulm.anos emba.ecam cm um avião
•.Hã", disse ao pilo1:o <lo avião nm I travíanos até Jid()a, de ond c po- ''- .� b ,����r �':.l1�:�::"�=S m:ism:r:n;bor_dcrtam cbcg-ar a i\feca ;1, tempo de

DISC RS 'ti t ue d do mapa es
,

-11á
passar os Dias Santos U OS DE HIIRRY TRUMIrIN i p��t�at:;s����;ic� �10 país. São �

II Ircscura dalma. o aroma do cora-
"l'ala11do em meu nome e no de Gentilezas Ido deler1cdo ,,:�II'ÇáO c a primavera da sensibílid�-quarenta mtínêcs (lç muçulmanos � "';::J '.� de que se exalam do verde torrão.

árabes", disse o "fufti Alaya, do l!�,� soviético na' ONU I r�og�alldense. do sul. páginas d.eli-; Líbano, djri�indt;l-se ao sr. Harold \;!:./' � I!! • !!! CIOsas da virgindade d05 nossos

I'
Minor. ministro nortc-amerrcano

I
.

I 1 J'J d d d rSAINT PAULO, Mlnessot-." U·
-

S
.,. ,::cntlLus, ou I )cr a c e peca,em Be

í

rut, ".m !lodcri�, dizer que
2 P -,'

a lllrHI_l OVleÜ?ii. c os _I��t�l- que nos permitimos. �omo da. íms-este é o ponto culmtnant.o das ru- a, 8 (U ) - Falando hoje d?s � Ill�OS, n.� �aso. r: IniCIO tui-idade de um Br:-\sll que so temIlações entre 05 norre-ame rreanos nesta cidade. o nrcsldcnte Har- [das couversaçoes of!clOsas en- .4;;0 anos de histoi ia.
I e o mundo muçulmano. llste aux í- ry Trm,nan. acusou a imnrensa ire os d01S ,:palses a m!lrgem 1\ Impuberdade gaúcha, tão es
pio não foi concedido ao ;;,ovcrno, norte-americana (que � qua- d� Assembleia das Nações U- pom.anea quão impetuosa e nríg'l-IDlI.S ao 110"°. Não 'i: militar, nem SI ln�ell;aInc.ntp, republicana) nídas.

_ , _ nal; é um "verniss?ge� a fazer. pa-

IlcconÕIDiC(I, mas espiritual". de ataca-lo injustamente SelTI-, Na? faz objeção o Iran. r:j quem quiser interpretar a va-

.. Em segulda, o Mufti ,\Iara deu pre que ele Cl::� fatt?s desíavo- Teerã.. 28 (1!P) - O gover- rrcdade psícológ íca do Brasil. Mas

I ;.avc13 ao gen.el c.� �ls(!nhower. ;110 l�a�llano nao. fa� .nenhuma . é preciso ter contactos dtrctos comuma urdem sern JlTeCed"llt�s: ortle- Nos seus .edltonals - .decla.- ! oP,OSlçao., .en.l pr.rlI1.clplO, a.o PC-lo gaucho l>ara nUC se possam ou-Inou aus peregrinos que inchllssem rou O l)re d t d' b to
"

I o pO\"1) norte-america.no em suas
. ,�l en e - OS JornaIs lS'O. n anlc? :,-eIto por In�'2r- \'ir 05 accnlos lln sua linguagem no

t oraçõcs.
se d_eclaram profundam�nt� I

medlO do mml!'tro da SUlsa,
I
""ro dns vozes que os "Di;;rios M·

I magoados, pOlque ous� res para manutençao, em lunçoes sociados' costumam reunir para
iHê l\1ullall li.ashalli. lide, r"li- ponder

. R? gencral cItan�o (Conclui na 2a }):\'" letra ln
I

I Conclui na Z,a p:'lg. l"I.1'a AIsuas propnas palavras". Apos ' • "'. ,

sioso do Irã e ferrenho adversiÍ.-
declarar que 1\a comparação

I - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - f

�;���:::!�::::!:::!i�:::!jS�:�:����: â��.�e_ r��ll�I��fcSat�CWà�" �lti���� I Ma�'org�gn dD��glgrl·as do gen"rdoas faces quando emlHl,reoU em um elelçoes e. o �encral Elsenho· U U UIJí�.(JU ti U Ub uo U
dos a."iões. (["oto USIS) wer, era lI1telramente vanta- �

:�;;!���ªF�:::;;;:;;;; com a &levaCão �o custo �a vi�a1 Reno'nqul"'s'ar�1b as forças allllllladas jornais, talvez eles tenham � , .

ó#
.�

.
li,' U III

. ��:'1��I��;1:e�r��:d��\et�le�� mj�;fd �1� (!������) _--;e�i�� I ���'h�e!��id�e d� C��í!� fr�c�:��

!I pOSI·ÇO
....

es,. C ,aves perdlC1ill as' OA n·te IPOiO'�ishinsld prOClmt apoio �l�� �:;�r1.�����C;Oel�S��m�t����� ��������.a�el��nJ�os���s e��
cnh'e colegas ' p.r;;>JC:los. Entr� os ?prov�dos, Antol1lo .Balbll10,' �Ol _aprova-

I Nações Unidas Nova Io1'- ÍJ."Ul.a o. d? SI. Btlac Pmto, do.o p1'�Jeto que dISpOe sobre
que. 28 (UP) _ 'O sr. Andrci qy� !l1stJltU ° aumento de sa- a stt�laçao do pesso,aI que tr�.

d f·' Vischinslti ministro do Exte· lanos, de acorc:l0 com o au- balha para a Supermtendencla
comero e uma o enslva riór da URSS, ofereceu ôn- �1ent.o progresslVo do custo das �mpr.esas In�orporadas �o"t tem à noite um jalitar íntimo ae Vida. O relato�, sr· .GodoY Patrlln�mlO NaCIOnaL Serao

a sir Mohamed Zafrullah I1h�, deu _parecer .1.avor?vel.ao mensalIstas o� que tra?alhemgualmente dois postos perdi-. chinês, contra o flanco direi- I te da frente central os aliados Khan, Ministro dio Exterior proJc!,o, }ulgando. pore2n, 111- para a Supe:I�1tendencIa,. emdos ôntem no sul de

pyong-I
to do setor ocidental· Salien- I repeliram fortes ataques dos do Paquistão, sr. Palldit, che- con�tltucl.onal a extensao da p.l'<;gados sUJeltos. aos _

dISPO
Yang e Gang, e lançaram um tou um porta-vos aliado que chinêses, apoiados pela arti· fe da delegação indiana na obrIgatol'leda�e do aum�J1to Sl�lVOS da consohdaçao d.ascontra-atague para reocupar os comunistas haviam realiza- lharia e dirigidos contra posi- Assembléia e sr. Padilla Ner- pa:a os ser':ld<?r�s publlc.os.. leIS do ü'abaIho. os que .Sl1'um terceiro posto na mesma do algumas infiltrações nas li- ções avançadas ao léste da

VQ, chefe da delegação mexi- pOIS a �0:1S.tJt�llçao determ1l1a vam',nas empresas su1;>ordma·regiã'O. lVIais ao leste os alia- nhas aliadas ontem de manhã, crista do "Dedo de Deus", a
cana e presidente da Assem-' que as ll1lcwtIvas de�se gene- das a Supel'lntendencla.dos repeliram, çliversos atõ"- porém ,em momento algum oéste do rio Pqukch.;m',.Ele- 'bléia no m1O ..�ssado',,·Obser- tXo".J\.Qmpetem exclusl;"a�(;ntu .

t-'
- 'd"" '1;"'qUL"S desf€éna'â6s"peIôs comu- esteve seriamente em perigcJ' mrmLos norte-coreanos que, na va-se nos círcUlos das Nações ao presldente da Rep:!bllca. :;:'1'0, ecao a .amlla ...

nistas chinêses e reocuparam o dispositivo de defesa das noite passada, haviam pene-- O sr. Dântas Junior deu pa-
N

-

Udt
.

t d l' h d l' d
Unidas que essas três perso- Seglmdo determina a pro- recer favoravel ao proJ'eto dodepois de nerdida, uma pe- açoes ni as no se ar OCl-; ra O' nas ln as os a la os, l'd d

-

'd d t l'
. -". na 1 a es sao consl era as co· pos a, os sa anos serao au·

sr. Herbert Levy. que. modifi-quena posição na crista do dental. As últimas Id'nforma- foram obrigados a recuar em
mo as mais susceptíveis de mentados do dobro da eleva- cando a lei de organização eCanardeurs: no nordeste de ções indicavam hoje e ma- (ConclL\� na 2a. pág. letra G) ser\'ir 'de intarmeé(iárío entre cão verificada em cada trimesKumwa. Á artilharia comu. nhã que tropas aUadas haviam

'
�

.. c -

proteção da familia, eleva pa-
nista disparou . aproximada- reconquistado' suas posições, � ra um milhão e quinhentos
rnente vinte e três mil obuses l1J�S que os CO!Ubdates p�<?ssel- S C �,. F""h h cI d' ',��lj'�����{\��Sti��t�rcom�il���contra as posições aliadas na gUIam erica�n,lça os. ma.- era' o sr a e I o ospe e eIS

. •

mal"or paI·te nOI'ltra os fusilei- n:c:nte, de acord.? com a,opl- _.
.

,

'

. ! da fami ia. ugenu, porem, a
"

o d t d O tavo -
. reducâo para um milhão de1'05 navais durante o ataque nm. .

o por a-vos o .1. •

Cl'l,.Z";I·I'O<:. O "'e.u Sllbstiiutl'VO'. ExerCito, os ataques chmeses ,,� -

em curso. ao que parece, não h
'

.. niio ch('�oll a ser votado por-
representam o começo de uma onra' 'O 9 O ver n o .,:,rgb�ntlno que (I sr. Ulisses Guimarães
ofensiva de grande enverga- g � requercu publicaç50 prévia do
dura, visio não serembastan-. parecer. Com o apoio da Co-
te importantes as forças empe- SEItA' O VICE.PRESIDENT E DO BltASIL H,ECEBIDO E:H i\UDIENCIA ESPECIAL missão

..
o sr. O:svaldo .Tri�uei-nhadas na luta. PE LO PRESIDENTE JUAN PE RON 1'0 co�slderol1.mC�)il�tltuclOnalRepelidas as investidas

.'
(I nr0.1c1o-que tl1shtm o ampa·

de três companhias B. AIRES. 28 {UP) - O SEOUL. 28 (DP) - A ra- panluas çOmUl1lstas COllll'éI ;l- 1''1 l'ínanccit·o da União ao en-

chinesas cmbaixadpr 'do Brasil infor· rio ele pyongiang declara hoje quc!a posição vital, dcnt�·o do

I :::inq p;1l'tic�ll�r do grau médio,
Frente da Coréia, 28 (UP) mou que em consequência das que o governo norte·coreano front, a noroeste de Chol\von, com o obleÍ1\'O de asse"'urar

_ Hoje de madrugada três. disposições adotadas à Última se opor� a qualquer inquér!to inflingindo ao adversárToper- a rcmuncI:açii.o condigna°para
companhias chinêsas forçaram hora, o vice'presidente do a respeIto da guerra bacteriO- das avaliadas em mil homens. os pl'oIessores.PARIS, 2fl (UF) ..,.:_ A ses-'I referida sessão foi assinalada ;�o da resistência que � andiS: a crista de Canardeurs. a nor- Brasil. sr. J'Oão Café Filho, lógica na Coréia do Nor�e, ca-são m.atutina da Assembléia por uma intervenção do sr, .la. - acentuou - nao e deste de Kumwa e depois de somente chegará a esta Capi· so seus representantes nao se-Nacional foi dedicada às pro-I Georges Bidault, ex�presiden- vena acu.s�r, '

. terem conseguido' penetrar um tal am!lnhã, yia aérea· A v!a- jam autorizados a participa.r

Necessa'rl'*a a IlIimporlaça--o
postas de lei, 'relativas à anis-I te do Conselho, ex-Ministro O sr. Bldault den�mclOu a

\POUCO
pelas posições aliadas, gemo ft?ra f�x?da par� hOJe. nos debates da_ ONU a �espel-tia aos colaboradores da Ale- I do Exterior e presidente do campanh� de �erta lmprensa foram repelídas. Noutra par-

O dlStll1tO v1aJa.n�e fOI dec�a-I
to �essa questa<? Re�erla-se amanha durante a ocupação. A I Conselho de Resistência, o que dubhcara ll1sultos contra rado hospede oflclal do gover- radiO de PyongJang a propos-- ---- -- qual fez aprovar por 431 con- o "emigrado Charles De Gaul- -

no argentino e será homena- ta feita pelos EE· UU. à ONU.

d b d
.
-.

H dfl"ng!:lpnra. f!!mbem er I tra um voto a emenda hom,e- le" e qualificar.a �)Utros resi�- Barcos p!:lra 4url"sfas no .gea?o com um ba�lquete ofe- tendo< em vista a realização de

e atatas� a";\� olan a
J � �u ii .! nagem, sob a formula do pre- tentes como 'cnmlllOSOS de dl- líI I recIdo pelo embaIxador Ba- um inquérito a respeito das f!i'�fe!'!f�l\ d'" farrl'l.f.·Smn I âmoulo, à lei de anistía à re- reito comum", demonstrando, •

A Itista
Luzardo. O sr. Café Fi- acusações comunistas relati-

__:� .;,�.&.t'-,_iii! H' "" v V \li sistência. esclarecendo que a finalmente, que a resistência fiO mazonas 'llro- será recebido em audiên- vas à guerra bacteriológica. � ""'.
srNGAPURA, 28 WPl __ No. \�l1ist!l� n�o ACOtlstit�ia uma .permitia que.s1cdcxcrcesse 110-

BEI..EM DO PAHA'. 28 (111(:· da especial pelo, pr:e�ídente H�nrosadlneníção ao he- COflP e CEXIM ultimam as-negociaçiestíCiaa \:!Q Est"do da J 1,,. til
1 eab! Itaçao. 0. <;lHe pareC€, Je -<l g�n�r(}Sl( a e.. riu.) _ O Serviço dê. Nave�3,çãl1 Juan Peron c seg�llra para l'(IlSIDU os ranceses

" ,lO l' ;l. d 0_11).�. e�sa emen.da fael1hará a vota- i O .muust1'o da Jlishça. s�. do Ama.zonas e Purto do
b

Fa: Cordoba, onde sera hospe.de SEOUL. 28 (UP) - "Foi RTO 28 (Mel'id.) _

z_.m que
_

)a11. ?� atacaram
çao da leI'

\
MartlOaud Deplat e o preSI'

r3.
de honra do goyerno prov1l1- conferida, hoje, ao Batalhão .

-,

uma cstaçao da" PolJcl.a de segl" Ouvido com muita atenção, dente da Comissão de Justiça. e�comendou; .na Holan'�a. tres na·
dai durante os dois dias de Francê" na Coréia. uma "ci- !e1!;-ll?o do Sindicato do Co

ran. ça em Pekan Ja.bl. matando

I' o sr. Bidau]t evocou o martí- sr. M. Giaferri, associaram-se VIaS para. li Irot�, amRZOnICa
..

Um
sua permanência. Posterior- tacão especial norte.america_,·nclcIO Atacadista de Gene-

d t f d t I d 1 I t d t �

I ros Alimentícios, o sr· NinoOIS ilgen es ':. �rH1 o ou r05
:1- . __ -I' à declaração do sr. Bidault. e es sera espe� a. men <! eS.IJl<1· mente o vke ..presidente do nu", pela sua '·corajosa deie-quatro. Os Pl:!llC:-f.IIS entretanto

D
_ .

\
Os debates a respcito da anis· do a� tral1sper�e de veraIllsta"

\BraSi!
seguirá para o Chile,

\sa
..

na ponta de flexa. anUl1-
GalO' comunicou que funcio

r2ag'ram, c. os ass�.ltantes ba.t:,· emonsfraçao orgam ..

11
tia for�m interrompidos só- na linha �elem-1\�_OFlquClr.o-Soure afim de assistir a transmissã.o cia-se oficialmente

.. Recordl!-'
nará na COFAP uma Junta

ram em rehr<;lda. nao se sabcnno
• • • mente as 12,30 horas. A ses- tendo as In3tala.çQcs mms m,,- de' cargo de presidente da CI- se que durante a nOlte de seIS Consuitiva de Cereais e Ge-quantas baixas tiveram. Este foi lada -dos pnSIOnel;'" s�o da

_

tarde foi de<;li�ada a d<:rnas, como:ir .cond:ci-onado'l tadu Repúbli�&. para �ete do c�rrenle, tropas neros, que se rpunirá uma vez
o prime!m ataque em gra,n::l-e, E:..;

. ,

dlscussoes orçamentanus. bar. /seteelOj,t:.ts e cmquem.a pojO) Opor-se·a (} governo co- inmcCSéls rel)ehram um ata- por mês e se destinará a pesocaJa dos terrbt;slas contra fOl:' f"S de 'KoJ'c Chegou à Coréia o trollas pullman, etc. t reano ao inquérito I
que desfechado por nove eom- . quisas em casos de raciona-

ças policiais, Y
. - - l:'eneral Mark Clark ----- ------- - - ,- - ------ .----

SEOUL, 28 (UP) - Chega- -----------,------------.......;--�---
SEOUL, 2í\ (UP) - A,,; NaçfJéS raro hoje à Coréín, via aérea, �.�."_"": Camara Municipal l'Upi:das informam (ju�· um pri'" (t. o general lVlar!c C:lark. eoman· ...,......

SUMA�RIO DO DIA I nciro coréano elo nortc morre.! I dante supremo das forças das

U
."

t d d J
�

D IM·'" III e 75 fjcaram feridos, quan'do os Nações lJnida� •.
e o sr. Robert

m prOle O O verea or nao urv� u er que'• c��e����:s: 1\ �:r::;rc��::d��ili�:cL·;�����id� I :d����i��b:�a;��·u���A��� "-' � I"Churd1ill c a l"nnba" lU. 1 pelos prisioneiros comunistas na

I S�lT. da _falta d� comental'�o.�o-

f
ti

d; I
..Lf!ite 'Filho) • ,3ha de Koje. Quando o conHH,' flClal,. a respeito de!'sa V1SI,a, .."

b '·Iactar as c a s a s e saude ocals
o'''i\. campallha. l){.eitQraJ ita.líll: rl'l-r�!} do ca;;!DI). ordenoil qu' {'.Cll acrcdlta-�c 9uC <: lT�eRma pos- vira ene '.

"

-

� '_. ,_

o
•

na (L. V. (H()vanIléUi)
sasscm, os pfí:JÍcneiros ohe'dceoç.! s,: c.::mtTl�\}:r md!rcta�1cnte _ -

"li. estrada (tle"l" (Alo Neto)
.

.

di tamente ",,+�') !para rcduzu a tensa.o eXlsten-
"VitcHa e Lagun", pro(ln- ram, mas lme ao . , te entre a Coréia do Sul e O
7-em 5e;5 � meio milhões <i" grupo começou a fazl!1!' . �� 'Japão desde que cntraran1 '. Sob :'. prcsideneia do sr. 1ngo ,resposla a indieaçi\o do vereador os balance!.es dn Prefeitura tviuni·
cruzeiros em minérios" c os. 'I'ornou-,;e, a,s,llm, ilv!dên,,� I Cln ü;passc as eonversações Hering, reuniu-S"! ontem a Cãma- i li'ectcrico Carlos Allende; ofício elo ! cipal. referentes aO mês de Setem·

que.. havia uma, demons_traçãü> ?T I
entre os dois países, no senti- i'I'l Municipal, com a Pl'e�cnça dos 'I sr. �rc!cito M.uniciPa:, junt<�ndo �s 1>1'0.

gam:;;ada; e dOI�, pelotoes de ln do do tratado de paz. O, sr

'l"e;lUintes
vereadores: JORO Dur�al ,proJ�IOS de leIS .111'. g". e. �fl:,,2:.Ofl' 'l'el'min;1do () expeeliente. usou da

fantaria n::>rF-americana foram. Murphy deverá encontrar-se Müller Antonio Reinert. Arno Gle· CIO ao sr. PrefeIto MUniCIpal, Jun· palavra o vereador Pedro Zim·
mandados penetrar no L1JmpO !la 1 com o presidente Shynghman low, Victor Wcege, Emílio ,TlIrk. tando um abaixo assinado dos mo- mel'm;tnn. que: em lJréves palavras.
ra l'cstaw!ecel' a ól'dem. 1 Rhee Cln Pusan. Christiano Theiss. Weneeslau COI1S- r.ndores do n.r�ço 1:10 Sul e 13 de I cientificou a Casa sobre a missão

I ümsk:r. iVfnio, pedindo fi abertura de Urna dos vereadores (Iue tomal'am parte
-----'"---"---"'.;;...-'-'"-'""'-.....,..---_.,......-..,.--'-------:-�.,

o e"trada entre estas duas ]ocalida- no recente Congrésso Munieipalis·

R ) cI 54!
ltüdadlls os tr"-')::\lho�, _�l spgun·

eles. juntando um projéto de lei nr, i tn de São Vicente. informando..

t
' no secretáriO leu o cxped.",n!e da

97152: p�recer d? Comissáo de Fi. que será entregue à Cúmara um

I ,O r r O g.3. iJ a,a . �'essi\o a�tcrior, o qu� fOI apro,v�- na�ças, ilprovando o pedidó de au· relatório sobre os trabnlhos da·g 'I';t 'lo. �e,umdo-s" a j"dura do .'_x- :dUo ao Serviço N3cional ele M". quele conclave.

I pcelíente. qllC constou do scgulI1�e� 'láda, de Cr$ 15.000,00; par"C3r d;' O Secretário Executivo da Cárna-

L d I
. I· �artão de agrac'ecimcnto da RadiO

ra. em nome dos funcíOl'lliriOS pú·
..:to n ,. O nqU·'· li In .3 to Nacional; oficio do Kcnnel Clube

blícns municip:lis. convidou os ve·

� �. i � ;10 Sa.nta C(ltarina, convida.ndo a
readorcs pa!"3 urna churrascada fi

Casa para a ln. Exposição CaninA.
rculizar ...se hoje, às 18 horas. na

.rcalizada di". 26 do corrente; cir-
séde do G, E. Olímpico. em hom,�-RIO, 28 'íl.\tleridional) -11954, {) prazo a que se re- cular do I)epartameoto <le Estatis·
nageni ii data elo Dia do Funcioná-Ü presidente Getúlio Var� fere o artigo 22 da lei n.o tica, enviando cartazes de propa- rio Público.

gf'S sancionou lei, dispondo ·\1.300, de 28 de dezelnbro gaÍlda do Drama da Paixão, a rea-
O vereador Wcnceslan Constalls

-

d
.

d 19�O liz�r-se no dia 9 de Novembro-:"'ein ky requereu que constasse em a-sobre a pro�ogaç�o �. Vl-

\
e, ;).

Florianópolis: onda do sr. Prefei- ta um voto ele' congro.tulações ao

gencia da let do inquilina- to Municipal. enviando os projétos funcionalismo :pela passagem do
tO. E' O seguinte, na Ínte- Art. 2.0 -- Esta lei en- dc leis nrs. 92 e 93,52; oficio d", Dia do Funcionário. Foram 5ubme-

Il;frH.
O texto da lei ora san:'

\
t.raní em. vig_or na data de l.r.

Prefcito Municipal, juntn1'!dfl lidos à discussão c aprovação os
'='

b duma cilrta de Hugo Radl;e, pcdin-

I
pareceres da Comissão de Finanças.c;ünada: sua pu hCU9<t-o, revoga �s do a denominação de uma rua da dando uma ajuela de custa ao Ser·

"Art, Lo E' prorroga.- ,as disposições em contra�
I cidade de Herman Radke; ofíe�o viço Nacional da lVlaliiria. na im-

Cl>{l, até 31 de dezembro de rio", Jdo sr. Preteito Municipa! dando portancia de Cr$ 15.!l[l!),Ü!) e aproo

DOS DIA' RIOS ASSOCIADOS,

Catarina) - Quarta-feira, 29 de

OUTUBRO de 1952 - - - I
TJ!.LJurOl,rB' 1 li t %
_lU1. Tel,: "NAÇãO"
C.ua Portal, n

u

njsnção, (JS leais e dedicados servi-'
dores da sua administração. enal
tecendo o espirita, de sacrifícios, dc
lutas e efetiva coopéràçiio' no clt;
vado n1istér de auxiliar o governo
do município na tarMa de engran.
decer a coletividade. Recordou fi

SUa proméssa de atender aoS Jus
tos anseios dos funcionários 111U

nicipaís. (lU seja o reajustamento
dos vencilnentos� di.zendo que, elU
oora e;sse reajusta'1,entb não tenha
"ido previsto no orçamento de 1953.
acreditava que ess,e probléma po·
deria ser solucionado dentro das
verb1!.s excedentes daquele
menta.

2,a pga" letra

C-54, (los E'�tados Unido •. em De'- dos peregrinos ao embarcar. "Bsla
rllt., com !le.tino a Jidda, quc fi- I InfJS ligados . pelo amor e pela,
ca PNtO da cidade Santa de Me-

j
rê".

ca. Alguns deles lêm o :\lcol'ã? en- .\. pcdid') do go\'crno libanês, os

Em n0111e dos vereadores muni- cantadora fest.a. fazendo votos paracipa;" faloL! O si:.' Pedro �il!1mer- que, no futuro, os funcionários mu
mnnn. qUe, congraiuI1indo-se com
n passagem da significativa' data
comemorativa. cxaltou o trabalho
honesto e inteligente dos abnegaelos
f,ervidores públicos e fez scnÜr 05

impcrativo:;Í de .lu3tiça aos apêlo;
e rcivindicações da classe que pIei
tcn o reG.) ustnrnento dos seus
lários.

F)

Seguiu-se COlll a "palavra o �r.
Prefeito Municipal, que íe;o; sentir
sua satisfação por enCOntrar ali
reunidos. nUlTI'l fésta de' confrater·

Não represéntâm os ataques chineses o
Frente da Coréia, 28 (UP)

--,:, �usileir;os pavais norte-a
mencanos recuperaram e
mantêm sólidamente as duas
posições chaves aliadas nas e

levações no- noroeste' de Ka
rangpori, perdidas ôntem, �
outras ferças aliadas', Tecon�'
quistaram um outro 'posto In

vanguarda do Cavalo U2 Fel'
1'0, no vale. de Chorwon. Es
s�s tropas reconquistaram

Finalisou o H. Rercilio
por agradecer eln
de sua esposa, a

leza do convite com que foram
distinguidos p<u:-a participar ,da en·

CONDENADOS OS INSULTO S DA IMPRENSA CONTRA O GENERAL C. DEGAULLE

flll<TVÍl.do, () <:':. Nino Ga
--

----------,
lo atlía�_.tou esbu' infonnaü.,

vando os )nllancc1e5 ela Prefeitura. d�, ;-que a.��)FAP (> a .�EX�l',1:
referentes ao mes oe Set"mlJro, (>

I (':�:�{] . U].tJl).ül.��O.;"1)tOV.lUer��I�s
que foi aprovaelo, p,Il.1 ,1 llnpo, t.1l;clO 1 eíeudd,

rl;mdo JlI'pferencia i't Holanda,
Exgotaeln " ordem <lo di" "11;<0

I
único p"ís quc garante ba!il

havendo orador, o 51'. Prc�idrml" t:l.� f;"1l1 :1 "pongospOJ'fl SUlJtCl:.deu por cncerrlloa " �c5si'ío, conVI)- ranCé''', parasil o que poderf:lcando Dua'" pnl'a r) ojn 1 de
I n!'(�jlldi"ar O dcsenvolvÍlnen'q

No'.'eml,ro. dOI produção nacÍomrI.

menta. Será composta por de
lpgados de comerciantes ata
cadistas e varejistas, de fei··
rantes e de comissários e C011-

signatários. Sugeriu que o SLn
dicato tenha como seu repre
sent3ntp o sr. Orlando Ferrei
ra Mar(i!ls.

l!:m seguida, os 51'S. Hercu-
1BI10 Schiavo. Orlando l!'errei
ra Martins e Hicardo Anel!'a ..

de debateram a eseassez de
ba f õ' tas no merendo carioca,
declarando qUI! Q 5,1(:0 desse
al imcllto j,j sllbiu em cerll

I cruzeiros -devido à sua :fedia
I nas renies produtoras, de on

de procede o encarecimento.
'U';:nn a necessidade ,b

>icrCl'1 il)ll1ortados pelo Ineno:>
!"ü(l,OOO :ién'o;5 de batatas.

Na

Voltaram à normalidade os
. -

-

trabalhos na Camara carióca
ItIO . .:!R f Í\'TI_ll'irlion�t i {J"; tr.1 f�;\ a P' :pr·.jt_n, o ""f'f':; _! ! I!:, t t1a.:ls

b"lhos da Cámara Munieip,,1 vol- ! tO!!;; ChilVCS Melo, que se OClIl':l.
taram à normalidade após ilS n· I 10m particular do ';CH;1',S j!robll"
gitaçõ€:s decol'!'�ntes da "ur_3_< ãu
t!J projeto 1\TTI.. , o qu;1] I-'!.._:: CWllC'

J1HI r{o [)ü:;lrito l�"'e �_'l·!l. r-nCt ""'

ti �,�;�1"j\ I,;,rlirhh'in (h� .I'.:':-:;c._·l1ir�l-..e� n:l. conli5sfto l_'UTn rcd�I�'nt) p:)-
Z!_l(;HO 1irbatli� itir",ve!.t (La crial;3/_1

l', ilS úlf1l1l;tó< Io:·ma1ida'I,·" �l·
ti,. :_;nb-l'r,.r _jf nl"F. H'l. .if.!.;!r,t'-'·S

p ..... :., o que :-.:cni F�\�1;tdrJ' a', PI::'lICl_
1' • .:3 pura apro\"uçã<-.� r>_dJ_.�àc fi-II tr!i.H�nnl f�tYor�:..vr 1 _t ;�Hdan�.l ur ...

nnI " subirã. ii. CO'lsi,hl'açãv do gf.!me da CUI;Jt::l. _ eOll!.) ::1>3 iet·!l'

pr.-::ieito. Ontc!!! �\1tr �:�l1tol ain- �
rr_:r��l :l t:�)n;:tIb1!/�H.oI)
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C I: NEM A S

usch �. Cine
._

HOJ:Íi1:'AS 8 HORAS: '"'-'-'!'DIVIRTA-SE GANHANDO", com
o sql'tl;!i{i de Cr$ 1·300,00, oferta, patrocínio e resnorisatiífídade
da Caii'â Econômica Federal, Agencia de Blumerrau.
PAUL DOUGLAS -pctAW BEIYNETT - Ll1íD�� DARNELL
DON DE FORE em.." ,', ,,�

" O ,)J lJ I ,.tO. JO '(1 Q tI

�rstória do apogeu e decadenêía" de um. favorito das multi
dões! - Ele teve que' escolher entre-o amor da; espôsa ea se-

. dução da, outra ... A história do futeból nos. Estados Undios! -
Acomp..Cóftlp1. _:_, shoH e À NOVA ItEPORTAGEM ESPE-
CIAL SOBRE 0S FUNERAIS ,DE FRANCISCO ALVES. -
Preços de: costume. � A ln a n h ã: Meu adorado João - Sa
bado: Sapatinhos vermelhos _:_ Domingo: Maria Madalena.

.11---------------------11
c

. A .

·l�� melhor cOnh��m�n{o �a 'nog�� sua filha. A seguir, o desembaraçoi;"dividuálidade. Que fresca página -corn que conversam. :ferindo ora
musical é o primitivo do homem 4.1 um, ora outro problema, sempre
Rio "Grande! Quando diZemos (iUC em tom elevado.·. El, por fim, as
ele ,é uni' telúrico, ·lhe descobrimos toüettes e a beleza dos conjuntos
o eaéhet ida 'sua orÍginalidaden •. , de níulheres"derramadas pot' todas
costumo dízer que não hã, no as mesas.

';,,0550 pais. muiher com a in�Íi- Poucas vezes tenho visto no Bra
gencia, com o espírito social, com sli ou' fora do Brasil, tantas mu-
B paixão da eousa pública, e mais lheres bonitas, mas de urna bele
o intett,sse do que é coletivo que za de chamar à atenção a iodos os
possuem as do Rio Grande. Cito que não são do Rio Grander: entre
sempre .nôna Darcy Vargas, Dona os vfnte-e cinco da nossa comitiva. I
Vindinha Aranha:' Dona Alzira do Não eram só hem vestidas, :l'asci- I
Amaral Peixoto. Dá prazer par t!- nautes, nas toilettes. que traziam, \
'cipar de um debate com os �le- mas sedutoras pelos dotes- físicos. ;

mettios:'fem!nlho� dó"�Ô� G:iand::. t<1�o s�l'ã uma-iniquidade ·que uma IComo as amerléah'as, . as elilli'!niís, nação que fém-um matertal huma- ,

,,<> espatrliolaS é' as egipclas 'do' Cai- ,no desses. para se valorÍ'Zar aos 0-
I

lu e au
HOJE 'AS fi HORAS: '-o.; FRANK LOVEJOY, ·KATHLEEN
RYAN, RICHARD CARLSON E LLOYD BRIDGES, cm:

"A JUSlltA INJUSTA"•

Você precisa ver, o�lvir e�sentir este sensacional drama!'! O
que poderá acontecer quando' a Justiça é injusta'? '

..

Uma explosão emocional que o ernpo.lgarâ nrofundamenteut
"A JUSTIÇA INJUSTA" - Preços de costumo.

.

���t#{.,�§��������t;...����$í:;·t;:..,,1,�$����':! ..������.j

i Trabalhos onunis i
�� Pr():curo' entendimento' com: pessoas fornecedoras de srenilas e trabalhos manuais de Santa Catarina, especial- S'mente Laguna- �
(� ;1\'1. PIRES - Av. Protásio Alves, 584 - PORTO ALE- �S�G�R�E��R�G�S�.�������� .�.... ����:

MOEltMANN
Dr.' João '1\oIaÍ"Íano Santos Juni'Oir', e seus filhos: Lulz
Carlos, Jairo, Odim, Julia, Marta, J\<Iaria e Emília sen
s;bH�<;ados ainda com e desaparecimento de sua éxt;el1lo- I�" n�:e e esposa, vêm, pormeio dêste, externar o seu pro- I!"�fnn�ao agràdeeimenta a rodes quantos enviaram i!.õres, [i:",
coroas e compareceram ao seu sejiultamento.

IOutrosstm, convidam a todos os narentas e amigos 1
para. assisth:em a Missa de 7,0' Iila: que será rezada na

I�{eJa ;'\Iafrtz de Blumenau, .as 7 112 horas da. manhã dodta 29 do corrente.

�;-;-f#l@'f!"!

PÃO QUENTE 'A TO
DA HORA

OFERECE-LHE A

pANIFICADORA
TOENJES

.,-Rua 15 de Novembro

pouco acima. Nos cHios '2 'nas sc,
brancelhas deve usar rimeI azul
O resultado será qúe os olhos
parecerão ·mais ellCurõs. '

Para os olhos salféntes, OU ".,s
lhas claras, racomenda-se '!J US"::

- do rimeI e da sombra. Depn:s
com' um lapis pàru sobra:ncefha
escurece-se a linha dos eilíos E'1-

pcqurüos parec"ri'.·)
ma.1ores se se aplicar( O) rimeI .:!i.l

abuIlldâ:ncia, pondo-s.e um toqlle
1ig�iro. nos cHios inferlores. Em
tal casg, não s'c deve usar sOIn
bra.
Para Os olnos salentes, ou "i';'

.

'bugalhados", o aconselhável é '1-

ma sombra marron. aplicada
todaJ a pálpebra e rjmel pre�<)

,; 'fibS eilios e 1lia.S s.obrancelhás.
. : Quando se trata d-e olhos :!:un'..
dos," III sombra .só devê ser ap�icD�
da sôbre metade da pálpebra, ou
l1ido

.

40 fora.

NA 'COI,ETORIA
I<'EDER,U,

Durante éste mês, !5erá
feito o adicional restitui
veIo

.II!! ,loDura DO

uaoiAJOllO I.ICOIl DI CACAU XAVIII

cbeira

INDICADOR . DE VIAGENS.. .

. )

EM P R E SAM O R E I R A & W E.R N E R
VIÁGENS'DIÀ'R1AS ENTRE ITAJAI' E'BLUMENAU

HORA'RIO ;oOS ONIBUS:
PARTIDAS PARA ITAJAI': 7, 10 e 15,3i) horas;
PARTIDAS PARA j3'LUl'rIENAU: 6, 8 e 15 Horas.

HOR'A'RIO DAS CAMIONETEoS:
PARTIDAS PARA BLUMENAU: '1 e 12,30 ·horas;
PARTIDAS PARA lTAJAI': 9 e\ 17 horas.

PASSAGEM: Cr$ 1[},QO nos ônibus e' Cr:;'l 20,00 nas camionetes'
AGÉNCIA EM lTAJAl': Rua. Hercilio Luz - '(Ao la110 da Icreja
Matriz) - Fone; 373
AGi:NCIA EM BLUMENAU: Travessa 4: de Fevereiro � (A
gência Bra.-Blú) - Fone, 126()

...__*':__: _o_ _._0·

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSOUENSE
LINHA DE ONIBUS ENTRE:
LINHAS BLUMENAU-BRUSQU'E

.

SAIDA DE BLUMENAU: - (De 2.as às 6.as féiras'às 7, 10, 13,
14 e 16 horas) - (AoS sábados às 7, 111, 13, e 14 horas) - Aos

Domingos às' 10 hOrR.s.
SALDA DE BRUSQUE: - (Dias úteis às 7, 10, 16' e 20 hOl'aJ)

(Aos Domingos' às 18. horas).,
LINHAS BRUSQt!E-FLoR!ANO'!'OLI5

SAlDA DE BRUSQUE: � (z.as à sáüàdos àS) 6, 'S, 15 t:_15,15 h.
SAlDA DE 1"LORJANO'POLJ5: _. (De Z.as à 6.as· félras às
7,16 e 17 hrs.) - (Aos sãbados, às 7, 14 c 16 hl's.)

LINHAS BRUS<tUE-ITAJAl'
SAlDA DE BRUSQUl5: - Z.lIS ii. Sã1Jados ás 7 e 16 horas.
SAlDA DE ITAJAl': - 2.as à Sábados às ii " li horas.

LINHA n.·AJAl'-JOINV!LE:
fi O R A R lOS:

SAlDA DE l'J'AJAl': - De :!.as a. 5ábado as 1. e 15,15 huw.
SAlDA DE JOINVILE: - De· <!.as a sábado as 7,30 e. 15,011 rus.

ILINHAS NOVA T.&ENTO-.FLOBIANO'POLIS
SAIPA DE;N. TRENTO _·2.as, 4.as c,6;as feita:>"iis.7 horas.

SÁIDA DE t'P'OLIS. - 2.as, 4.a5 c 6.as feiras' à5 16 hóras,
_-__ •

__*-

A U T O V I A (Ã O- H A:S SE
.

.

Atcnd�ndo às necessidades e convcÍlHmcia dos srs. passageirOS,
a �to Viação Rasse, acaba de estabelecer novo horar�o dos

seus tl'anspones coletivos, os quais já entraram em vlgor c

que obedecerão ao seguinte:
PARTIDAS DE BLUMENAU: .(diáriamentel: G horas,._,. ônibus:

9 horas - onlbus; 13,30 - onibus; 14,311 onlbus (via Ibirama);
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente) 5,30 horas -llni�

bus (via Ibirama\; 9 horas -:- onibus; 12 horas - onibus; 15
horas - onibus.

_*___. --*- .,_

SAlDA DE RIO DO TES'.rO: A's 6,15, 7,15 l! 12,30' HORAS.
AOS DOlVUNGOS: 6;15, 7,Íá, 12,30, 16 e:17 RoRAs.
SAlDAS DE BLUMENiÚJ: (Defrontl)· ao 'llrédio- �da Mút.ua. Ca,..
ta�inense); .

DIAS DE SEMANA: - à. 9, 11, 16(JO RORAS.
AOS DONlINGOS: - à� 8.30, 11. H, 13 e 19 RORAS.

EXPRESSO BLUMniAU�(UIUTlBI.

BLUMENAU ..JOIHVllE .�
V!AGENS ·Rll.'l'IDAS E SEGURAS

__

.

- SO' .NO _'-

ANOORllNnA.·

Tambem usaram da palavra os.

51'S. José Pereira, chcfe do Depar
tamento de Águas e o vereador
Fulvio 'l'1mmendoerfer. que discor
reram sobre a significação da da

Iheres Se vão tornar, na Italia. na ta. Indubitavelmente. a fésta de
Europa; nos Estados Unídos, duas corirraterrrísacão dos f1!nci"n,;r;��
agentes graciosas 'de propaganda da públicos m.unicipllis transcorreu,
110ssa . terra. Homens e mulheres t num ambiente' de franca cordiall'
gauchos nos ganharrun dos olhos l dade ·e solidariedade. tendo a srta.
ao ·cOràção. O Club 35 é iuna' das Anémarie TechéntÍn. Secretária do
imagens mais caras que tambem Gabinete do Prefeito Municipal. e
carregàmos' na ..islão 'amplificada d sr. Deobaldino Andrade. chefe do
das" �lossas cousas. Outrotanto, o Dcpartamento de Contabilidade da
panorama pinturesco da" cavalga- Prefeitura, organisadores da festa,
da dos gauchos .

que trotaram, 11a recebido as felicitações pela ma
Estrada Nazareth. C0111 Electra a neira com' 'que transcorreu o chul'
seu lado. !l CAvalo, 'envergando o rasco.
tiniforme' do homem do campo.'

. Sou uma sensibilidade .concilia
da com a sociedadê gaucha pela
galhardia' do show que ela apre
sentou à esposa � à filha de Mar
coni, as 'quais se deram ao traba
lho de vir da Italia ao Brasil para
inaugurar uma estação de radio do
pampa. A gratidão dos riogranden
ses· cStéve;'à .; altura' dl::i �sa:crificio
feito pelos. nossos hóspedes., ,

sua sociedade c da paisagem aní
rnícav "

A estada ontem e hoje aqui, da

Marquesa Marconi e sua filha E

lectra, deu ensejo para o que eu

chamo uma reviravolta na velha
sociedade gaucha que conhecemos.
As onças e as oncinhas saíram to
das das suas furnas. Começaram
p.or oferecer um panorama adora
vel de"bons' costumes.' Vieram' ao
aeroporto reeebér as suas hôspedcs,
Não lhes' digo o quanto sensibili
zou a MarqueSa que é uma mulher
de grande sociedade;' essa atitude
das danias gauchas, vindo agasa
lhâ-Ia c à filha, no a'el:'oportO'. Mas
Q �Clou"" do festival foiam o· bai
le no Countt'Y Club de' Porto Ale-

PAGAMENTOS A"LÔNGO PRAZO
mIA 15 :DE NOVEMBRO Nr: 332

. sidade, .:de equid-ade justiceira, co

'ID'O justos tên1 sido os seUs ·ato;;;· e
ações' 4entro da órbita adminísuati
va; . em que se obedecendo. ordem
Tiatural' e hierárquica' de uma '1Jr
ganização politico-administrativa,
valorizando �s funções' téênicas e

.especiáÍizadas•. olhando com !!ari
nllo as résponsabmdades - do cargo

,.
com a capacidàde fúticiórtal :1'; ca
da funcionário lendo 'coroo ponto

!
principal' o- dc.:justl<;a geral, sairá

. um reajilsunnclito que bem defini
rá a elevada e' digna pleiatlc oe

funciori'ár!os que compõe' a milm
. cipand�de'"'6Jum�nlluénse:4 '. '. '. c,

Éxmo. Sénllôr Prófclto e Senlío-'

11110 irreiutavel do seu alto espíri
to' de' .compreensão e 'solidariedade
confortadora. presença eSSa que
eristalisou o encanto da nossa fes
ta intima. Quero por .outro lado sa·

lientar a presença das Exmas. Se
nhoras Esposas do Senhor Prefeito
e do Senhor Pr�sidentc da 'Cámara,
cujo comparecinlento à nossa chur
rascada traduz nota de relevo c de

destaqUe c mesmo de honra a êste
dfã.. consagrado· ao funcionário pú
blico.
Quero finalmente em nome de

tados agradecer' ao Chefe do Exe- f

cuÚvo blumenauense, homem afei-Ito ao trabalho, honrado e .de uma

visão admiIlistrativa a ·tlJda prova.
coração voltado às Cllusas justas e

nobres, pelo seu comparecimento,
c que aqui comungando conosco,
num ambiente tão festivo, veio"-
trazer o seu apoio incondicional,
como sempre o faz àqueles que
com ele ajudam a Blumenllu pelo,
seU G<>verno. pela sua administra
r,ã<) ·tão salutar e benéfica.
AgTadeço ··à. imprensa :aqui pre

sente, em nome de todos os meus

coiegas, pela carinho e apreço com

que acudiu ao nosso apelo, e :íinal
mente à ilustre Secretãria de nossa

l I E B:{
,
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DE DtUTS (HlAt�DS! $
Bitte kommen Sie zu einem geseílígen Beísammenseln, �
aro Sonnabend den 1. November- um 20 tno-, in den i
Raeumen des Teatro Carlos Gomes. �

�x
xDr. PAMPERRIEN

Generalkonsul

aqucte exemplo
e conrraternisa-

VENDA DESTE DlARIO
NA ENGRAXATARIA

PONTO CHm

ção.

fie cunsul geral inglês ncst«
Capital. do sr. John Hughes,
declarou o sr. Hossein Fate
mi, ministro dos Negócios Es
trangeiros, numa entrevista à
imprensa. O ministro precí
sou que a última leva de fun
clcnários da embaixada brítá
nica. deixará o Irã no próxi
mo sábado. O sr' Mossadegh,
precisou o sr. Fatemí, entre
g�!rá, então. ao encarregado
dos negócios. sr. George Mid
dletoll. u·;). mensagem que l'e
cordará as causas elo r0111pi
ment.o e refu1.ál:á o argumen·
to da Anglo Il'anüm OU Com
pan�'.
,.�.,.�.,.�1�r�--'f'iS"='''''

.
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§--- ME'DICO ESPECIALISTA ;i

Cliiliclt Geral de Homens. Mulheres e .Cria.m;!" :=
-

.
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:; nOUPAVA SECA.: 9 b 11 e 15 as i1 h9'. BLUMENAU
.
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nAS PERNAS: curas sem operação
Ol8PEPlSiAS, f'RISAO DE VENTRE, COI.!'.l'ES,
I\,MI!:HIANA, FISSURAS, COCE1RA NO ANUS .

CORAÇAO, PULMõES, RINS, BEXIGA, FIGADO

·-DR,. AR'Y'TABORDA-=

'\
{;4IGREJA. CRISTO REI DA

Resultado da extração da Tombola em beneficio da mesmaí rio dia da festa do Padroeiro Crist(} Rei cm- Z6.1 1).52:

1.0 prêmío nr· 1903 -Emilio Bierr
2.0 prêmio nr. 1790 - Ursula Reuter
3.0 prêmio nr. 1829 - Oswaldo Orth
4.0 ln'êmio nr· 1168 _ Banca Miro
5.0 prêmio nr. 654 - Ivam Oscar Pie
0.0 prêmio nr. 171U - Olvi Glau
7.0 prêmio nr. 657 - IVilm Oscar Pie
8.0 prémio nr. 1953 - Lucia Felix - Benedito Nuvo
tl.o prêmio nr. 1341 - Rita Budag
10.0 prêmio nr· 1219 - Helmuth Melcher
11.0 prêmio n1'· 1460 - Alex Boehringer
12.0 prêmio nr. 329 - Maria Krambeck
111.0 prêmio nr. 1208 _ Willy Scheidemantcl
14.0 prêmio nr· 965 - Dolores e Oscar Dcgoug15.0 prêmio 111'. 415 - Gustavo Oberg16.0' prêinío m, 305 - Ul1'ich Bar
17.0 prêmio nr, 617 _ Sérgio Braum
18.0 prêmio m. 189B - Arnoldo R�gis
19.0 prêmio nr. 1148 - Dionizio B. SaUel'
2{}·o prêmio nr. 985 - Norberto BachmorJll
21·0 prêmio m. 733 _ Ilegível
22'0 prêmio nr. 93a..- Silvério Schatz
23.0 prêmio nr. 1822 _ Orani Oeschsler
24'0 prêmio nr. 382 - Leonardo Falaster
25,0 prêmio nr. 231 - Ingo RoedeI.

qs.!?ren�íos poderão ser procurados na casa do sr AfonsoScI1relber, ao lado da Capela Crisio-Rei na Velha
B!tUllCnau, 26.1O.52.' .

"E' Dão se e!queça" ! ! !
p.A.RAO CONCER�O DO SEU RADIO SO' A.OIrICINA •

RABI .,
GllANDE SORT�NTO EM V.t\LVUL.t!l.S AMERICA.NAS E EUROP]!;'AS.

.

- PECf\.S 11: ACESSORIOS, RAD.105 NOVo:;;.._" SERVIÇO RAPIDO PÕR PREÇO MO'incó &o_r>
.

. :Sua '1 de Setembro, 4. f. , .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



revelar os seus segredos a

res de Estad&Maior de 1Vas-

zões, pois já se passaram

,

htngton houvesse falado ano,

tes d� explosão.

Vitória e laguna produzem seis· e
meio milhões �e! cruzeiros. minér.io
Ampla Exposição dos Governadores lrineu Bornhausen e Jenes ,dos'
Santos Neves .... Divulgação do Plano Elaborado pelo CeI. Iberê dé
MaIos - -Iemplete Rela fório a Ser Entregue ao Presidente G. Vargas.'

-

-
-

�

OUmo
runtc.
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IOf. José MedeiroS" Vieira I
....
E:;::='

.

, ADVOGADO
..

=�_ªRua 13 de ,Maio, D.O 16 _

- Caixa Postal150 .....:.. Fône 245 -.

ª Itaja! - Santa Catarina. 5
�11111!lmJlnJI11�11111!lJlllllmllllln!nnUnnliulilmllliUiUIIIIJlJmlmllJ.�'

rnhl

.: ô àdvento de um ro

busto menino, que na pia
batismal receberá O' nome

de Erico, .

� ó" :inotiyO' da
: alegria cue reina no lar do

'sr"'Eriêõ Vinoti � sra.'Ma
Víncttí.

14,0 - Se você deseja col,.",,_

entretela po ra armar a lgume "

partes. pique-a, depois que a e«

pa for Ürada. Qtra.nclo fizer íst o

retire somente alfinet.Es de ::! €0'11

bordos da p8 rt e de eima, que 1.'- 2. A 'entrctela' 'tlev� ser i::oldéa{�,'

Iva;ã um cordão por' dentro. ao longo da linha dos alfinetes,

1,0 .- Coloque o pedaço sobre, mas não nas partes que vão cal-

o encosto i e calce-o um pouco no çadas no assento.
encosto e no assenzo. para sus-

_

tentá-to. mas duixe Os bordos

'PU'l
lv.o ---: ,A_ntes _

de começar a (".:

ra, fora de modo que os lados e o
ser derínâtfvam'ante, torne' � "a

assento possam ser sujeitadoS ao
k.car a.capa sobre a cadetrr e

mesmo por meio de alfinetes. se houver- r?!,as. pode fazer alg)l-
1 mas pregas e ajústàr. para obte-

5.0 - Corte o tecido para a_ um calço mais pérfeíto:
parte postertor da poltrona, co- 16.0 - Se há. atmof'adões.
piando a forma aproxlrnada c dei- o em separado, cariando

xarido 3 cmj 3, mais para as eos- }'l'1'te para. cima e outra
tas. Sújeite a parte iÍl,ferior prt- baixo e uma. ttra, para os 4 .a-

n.eíro, e estenda-o par-i cima, an dos, Arme-o com alfnetes: de.xarr
tcs de sujeltá-Io com alrtnetes. a- do o suücíente para as c05�ur�s

,

té a frente doi encosto. E: um lado aberto, para tirar s,

6,0 - Coloque agora o tecído capa,
sobre o assento c copie ')s con.

tornos, corte-os. mas deixando ro

e marque o er.�osto sobre a te,

cdo. O ma tcrla l é colocado sem

pro com o avesso para fora. ex
ceto quando o tecido é Igual de
ambos os lados.

3.0 - Coloque O tecido RGOrC

uma mesa; COUl uma regua "trace

linhas retas, onde as mar-cas não:

esFjam bem '(refinidas c' corte
deixando aproximadamente 1')

centimatros fora das 1 rsnas que,

cor'réspondnnJ ii parte baíxa eI 1a-,
tios. para pode']' fazer as dobras

e �: a 5 ccnt írnetros em todós os

, BI<;GFlt-;DO e�ta3 vlnt.e

ills:ru'l
t f'rent'c do a�'Gentu

';Õf'3 básicas. voco poderá razer 1 Ln ---' Prcpar« ;Jrlm tJr� pa

novaa capas para dar um novo ra .» frclltn do �ssento u cm.

aspecto as auaa polt rnnas já. 1fC! •• (maior CIIl toaR a' volta' para :'11';
lhas. ." ','4':1 � costuras, Too,l a sobra' do te(!l_âo

1.(J - 'I'oruo a;:; medidas de lJ sm redor dos lados do' eneoõto,

'cordo com o 'lia;-mmlJ.- da fig'ura caíca-ac para dentro c ,t'1daó'l
'

1 e acrear;e1It" il�; medidas . dos [untas se ursetn agora Com !).!�i·

extremos dois centiruetros e uicío r;ctes.
'

'

e às medidas das partes que de- 12.0 - Há. diferentes maneirus

vem ser intrr!üuzidas, em redor de realizar as costuras ; é re co

do assento. 20 centímetros; dei- mandavct recorrer' à colocação de

xe urna sobra para poder pren- um cordão. Um cordão comum

uer .o molde com alfinetes, pode ser sujeitado com alr:net':5

2.q - Coloque, o material sobr s nas costuras, enquanto o, ca.,a

o assento, centrando as medidas se encontra sobre a' pottr .)J1,t.
Lembre-se que até agora você

colocou sempre o tecido com o fi'

vosso para fora, <

13.0 - Para pod�r tirar a ca

;la, será necessar-ío retira.\' os at

fineL�s da parta das eostas. até p

altura Indrspensavel. Dexe O COl

:ião preso sobre um dos )?dos. Po+êncio na barra de tração. 32 HP
Potência no frêio 3� �HP

e-Para pronta ENTREG-/i

vem

às V:!Z0S

cheías de fantasia e de absurdos

achados, mas frequcntell;ente di

tadas pelo bom senso, destinada"

a rnethorar a pele, a conserva-la

fll"sca c jovem. eram ba.seadal5:,
mj,' 'água �da: chuva, Muitas

' 'belo,

dades do Íla.'lsado, antccípando ti

ducha filiforrnc ,que é um

para t::�tr�:11' fi nssento.

r..f' _.� r"íaJ:"fl'lf' ;:;p'·Ojiin1ad:an1en�
t'e a forll1a' ;'-,,',"1';01' di] bdo ria

lJOltroT''l: l'onlüi. ó teddo' dupb,
cuidn,ndo '<1e qUI� 0« fl.YCBSOS f'

q_úem l"1.l'á.. f!Jra; pregue COll1 ai�

Lnet{'s. dei:.;n ado margem para

"'�' 'cosf uras, I:<1" <lá. duas P<'J-tcs
Ulna llani a di1"cH�,. e outra para

a f:3qúel-da,
.

D.!) - ,r_rO!J1� af!'ora tlf.I'�

t;t:�-;�g.ranfIL'� J' ;4f>'gur'") CHl nó

inter:nr do�; Jados. tODmndo e<,'ffi

cu!dadv a forma, Dilixe '1(1 (,m,

pat:r cnll�ar no anbrltlo eoia (J CD

couto e fnf;:l }lcqut'nas pinçá"'! pp

ta seí;uir os contornos da� unI'

tpE1 eUl'ym:,

10,0 - Si�(, " contorno ex \to

dos extl'rnws dos bt'HÇOS. Copie
Q� c r<?"cúl·tc cuidadosalncnie 1" {)

mo ri') desenho 8. Sú'j.yt�-03 CO.U;

�,lJ'iW()tcS [lO - -tecido que recou·_.�

os lJrllço::. H no lJ(!dacÇo que-Ior'ull..

coser: M�'ntE)nl13, O cordá J

hJ,lri, dr. modo (Iue po�sa

muito proximo ao n!f:éHllO.

razãe, par:!, qUl' não possam"s

experimenta-lo já que é t50 fi',cil
1\ tão barato .. ,

Natc:ralnlent:J. não che..:;arcnl03
aG ponto de expõ1j·nos ',chu\'a,

S ,f G·U R OS!
_

..
" -,. ,

B O , ,y " S ·f A !

ltua 15 de Novembro - 1?36 Blumenau
.-

,,_! i

Oferece ao, sous distinto" clientes" amigos.
os seus íncomparáVeis artisos

CINTt\8 BOLAS'

BO'L:;';AS
�' ,

, 'MALAS '

-REnEAS
'

PASTAS ',-

, C;'OLEIRAS
.

Cim:l'SIBAs """.

== 56 na tradicional' "CASA nAS MALAS" qde ,;V;,'S) 'enl!&fítrará a ·S.-
= 'malor 'e r.oais ''Variado' sortimento Cltl '.:lrtigolt ile" qoUfó.

-

- ;S'
�!lltl!!!!lil!!JI!t!I!!!!!I!!HIII!i!!!!!!I!ií!ili!1U!!II!l'fíilnll!II!!m!,il'l!nllJ!i�
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Vencid()��,.�bailado em1::�; Brusque� o

Portentosa i;a exibição dos brusquenses -

,Constituiu decepção das de forma superior. Nele fRenaux, 110S primeiros

451
e acadêmico" bailando' es- para conter o ímpeto da ra-

i
co empregados por algunsmaiores para quantos to- ímpressíona o jogo conjun- f

minutos, mas nunca conse- petacularmenta seu anta- paziada dirigida por Lele- valores do esquadrão visi-
rnaram conhecísnento do tivo, aliado à classe indivi- gu'iu predominar totalmen- gonista. Dono absoluto do co, Bastante estranhável o tante.
resultado da partida, a go- dual de autênticos astros do te. daí muitos t e r e m gramado. o Carlos Renaux procedimento da turrns Tão in:tadc::; se encon-
Ieada imposta pelei Clube assceiatíon 1 ,�i rriga!-ver- ac'redítaâa

'

rI. ueo ditou cátedra, proporcio- que integra o onze campeão travam os alvi-rubrcs, queAtlético Carlos Renaux ao de." l �:��:i cotejo poderia oferecer 1�:-,- nando à torcida uma bela do ano passado. que não Aduci, ern dado momento,Gremio Elsp..JTtívo Olrmpí- lI,. equ 'rl(' átleticana anre- ces mais sensacionais na €xibiçac., onue tudo dava soube receber com sereni- tentou agredir Teíxeir.inha
co: domingo últi.J.p:o. Repe- ')e"til ,lgGra nova estrutura etá,'Oa final. M'�1.l -estsi certo. "dade a derrota, consequen- Foi infeliz, pois seu gesto.tiu-se. portantoç agora - por técnica, um, sistema que havía sido iniciada, ve�o o Houve a lamentar, então, da natural 'do esporte, foi observado pelo árbitro,
rnaicf diferença, a debacle provocou :J:' mais desencon conjunto de Brusque a a atitude incorreta e des- Contra a fc.rça não há 1'e- que lhe expulsou da cancha
dos alvr-rubros da Alí:áiie-: trartc,:, l'(;mentários .em 1('- marcar seu segundo gol- leal de alguns players gre- sistencia, diz o ditado- E imediatamente. A conta

!0 o hr<l.,-il, intror.1uzi..:1c O tereeiro não derncirou nás que. completamente o Carlos Renaux chegou a gem, nesse ínterim, já es
l1!O Bctacgc pelo ex-craque muito e daí Dor diante en- descontrolados e vencidos empolgar, se bem que o fava em 4 x O. e até os íns
Pírilo: defesa com se ,:: tregol1-sé completamente o pela superioridade centrá- Olímpico, merecesse, o ten- tantes finais o prélio resu
homens, ficando na frente Olímpfco. Passaram os vi- ria, começaram a Usar 'da 1'0 de, honra, não se justi-, m iu-so num domínio abso
,!uatro atacantes. ce-campeões dCI a110 passa- vinlencia, cerno se fosse:: es-. ficando, contudo as entra-, luto, arrazador do tricolor
E domingo a tática de do 'a fazer jc.go filigranado recurso aconselhavel das desleais e.Qi jogo brus- brusquense, que pode ser

Ldeco surtiu os melhores
efeitos, A retaguarda "ie·
�hou" c" arcc de Mosímann,
endc O trio de zagueiros,
)01' assim, dizer, formade

apontado, de ante-mão
como o campeão de 52, em
bora

,
existam muitos que

possam considerar , exage
rada nossa afirmativa:: -Não
venios 'm:esrtio qU,émpossa
tciiher, os 'passos tIo Carlos
Renaux nesta' _ temporada
oficial, a menos oue se cpe-
re destes milagr�s' qu.� só
o esporte-rei esta em', con
dições de apresentar.: c

Os goals do Carlos Re
naux tiveram corno aqtores
Aderbal 2, Otávio 2 e Joy-
11e, tendo quase todos eles

partido de jogadas magní
ficamente 'preparadas. par
Teixeirinha ainda uma vez

mais a fígu'ra miiximá do
N �, 1 "

gramado. o eíeven

blumenauense salvaram-se
as atuacões de AdúCi e
Lange, que evitaram, .eom

J
seus- esforços. uma maior
goleada.

"

,

'

, Pode ser considerado
bom o trabalho do sr: 8a1-

Alameda Duque
j'rIJJ Izou ,�)(' sábado ii tarrle ;1

peleja entre Palmeiras B 0-

Formado pela Faculdade de Medi�jna 4a Uni
versidade do RIo de J'aneiro

Professor Catedráticodé Biologia da Esco-
la Normal Pedro II

'

Assistente do Professor David Sanscn
Chefe do Servíço-Otortno do Centro Saúde de

Blumenau,

dU;'lllirins soubcrurn CqJTCS- li pnrIodo
pender plenamente. A equipe J

rubros I'J!'Hnl os primeiros a

groná, orientada pnr Renato I cons ..guir vantagem, !}or inter- atacante, formado j 21).00,

1.

Áf..,
1

Moleslias DE OLHOS .. OUVIDOS
,NARIZ e 6AR6AIUA

zach da esquerda, Mesmo in
üiriorizadu no ma.rcadOl;, o

Palrncíras rcacíonou."consc - ;,.'mUIIIIIIUII ilUllllllnH 11ll1II1; IIII! II i llllli IIII! 1I1!111!l!!1II1HlIIIlIIIIIIlIHl! 111111 i! IIIIIlmil! III!! IIH I ,I! III1lIHml'.
guindo o empate dez Íninutos ê E X P � t S r O ,D I P M' F �.I A U _ ( uni I I D â E_�::::::_depois, sendo autor do tento :: ii L,J ti) - IJ ... f A K I LP R

t'd
.

t 1 B
f::::::

ma, o que lhes tem garan 1 o o zagueIro ecn Ta eto, ao I:: End. Teleg.: Rlumen::m e Curitiba: _ LIMOUSINES _

brilhantes :J]?resentações. cobrar espetacularmente uma
-

_

Previa-se, portanto" por u.. falta nas proximldGdes da 3-
-

ma luta onde o equHibrio de 1'ea.

-

Depoi.s de estabelccidll fi -
nunea. de anie-mão, apontar. ld d :: -

o vencedor. Igua a e no marcador, os 22 I::
O d B· d

.

f "Players
empenhaxam-se com ,':::onze a mxa a e 01'- . =

malOr ardor. a p1'OCU1'a do ten- '=mado por elernentos de forte t' d 1 I = O
, - , , o que pu esse hes dar van- -

E-icomplelçao 11s1ca, ao passo -t : ,

= U2 ""....
,

_
, , agem. mas o pnmeIro tempo I:::::: � ........ Nque os Denqmtos contavam .

"

, = Zoo O O o' ,_
,

-

('negou ao seu termino. = <!I'l � Z <liil
S0111ente COln U111 ou outro que N d f

= w M � Z I::)
. a segun a ase boas 0- = ;;;; O

....

pudesse suportar LI dIsputa do ::: O �
__ � 'jportunidades foram perdidas' - S Z

..:l
'-';;;; "'.corpo a corpo. Ainda quea:::"" t,5:'::

qualid&.de de fuLebúl apresen- pelas duas equipes e apeleja :l r:o<

iada por ambos os quadros chegou ao seu término sem _

U2

fôsse de características dife- alteração no marcador. De- : §
rentes. nenhuma sobrepujou a

vem estar lamentando os al

cutra, ,Enquanto o Olimpico vi ,verdes a atuação do árbi-

mostrava um jogoo de primei- tro Roberto Paulo de Lima, -

_

que lhes anulou um tento lí-
-

.....

1'as-
cito c deixou passar em b1'an- - -

� _, .-;',,:,.���.. �.. <;::Viagens diárias entre' BllÍmenau e Curitiba, de domÍcílio à domIcilIo. /\gellclus:
BLUME;'qAlJ:'-''Rua 15 de Nov.embro, 31.3 �I:I{)tel IIo'etz) - t<\,nc, lfll)�.

, _

CURITIBA: - Rua 15 de Novembro, UZ2 -- Fone 631. =

_ ACEITA!\>I·SE VIA.GENS ESPECIAIS PARA QTjALQUER PARTJJ:· O· §
;;lImmll�mmmlllmmllmmlmmmlmlllllumnmmlnmmmmmnnmmlnWlmlnumn'111111I11111lIÚiii

pIoHa, MUSSllCJ' c Acarí caIu-I rh pre lim inar o coninn l.o
da o ponta esquerda Rubinho, :Til' no;�)jn1l1f (';; d.) Palmeiras
este muito vivo.

, I derrotou o esquadrão' dos
As equipes Jormaram asslm: Bnncúrios 1)(;10 scórc de 5 x 4.

GnS'i.:J(}, ."(.�t.HS�
Re;;�', Corrêa C' Tico-

forças foo.sse patente, mas

1l:ste Instituto Especialisado está Magnifica
mente l\!ontado ,e Instalado com a mais,
Moderna AparellÍagem para todo e

Qualqu�r Tratamento da sua

especialidade

APARELHO l\WDERNO SIEMENS PARA
DIAGNOSTICOS EXCLUSIVOS DE DOEN-

, .

ç-AS DA CÀBEÇA. Bem. ;suce�ida3 as volei�olislasJ\.calarineoses em
sua estréia DO. �ertame nacional contra o Ceará

2 x o coniage,o, COIJ seta de' 15 x 13 e 15 x 8BISTuRI ELETRICO (para. operações sem
,

sangue)
,

O-NDAS-CUR'l'AS (Ultl'aterm Siemens
- mudelo 52).

Segunda-feira à noite tive- atleta:> barriga - y",rele;;, pró:íii·

,

INFRA-VERftIELHO
,

AE'ROSOL (Aparelho in-
glez })ara il�búlisaçã� �no tratmnento �as_sinu

smtes sem operaçao). Electrocoaguluçao.
Diafauoscopia etc,

José Pera defxou a direção
técnica do OUmpico ,. ,

Seguml� 11');;;511

l\?I,arta-,
sof,ridos pelo time da

�

Bill,,;
gcm conseguiu l1jlurDr Il�J xada, dmnil1�o, pró.xiino
manhã de úntc111, (J l:(C;P,l-, passado, na vrm:nha CIdade
rador das cql1ip"s tl!n!rrr· de Brusque. devem ter })re..
e :Jspirantc dr;. Gremjo E3� dpilado os ,B(:ontecinientos.
portivo Olímpico. ,Tos':' Pc- havendo q�em f:fir;l1e ��r
1'U, Cnv,ic'lFi10'prcsidcni.':.: da esta a raz;:�o pr.l11clpal da
referida' ugli::miaçào U!l� desisiencia do popular épr'
dick;, no qual soliciU.l'/n acho Entretanto, isto não',i

a primeira vez que acoll�e
sua demissão do cargo qu,� ce. dai .ser aconseH,avél
atualmelüo ocupa, desco-- esperar-se mais alguns dlas:
nhecendc-se, até agóra_ os para ver o desfechOl deste
motivos aue o levaram ú caso, que óntem foi a 'sen�

esta. decisã�. I sação do dia no lrcittciárior
Naturabuentc OS;):x O espcrtivo local..

'PARA ÉX.i\ME nos OLHOS
, <EQUIPO-BA;QS€'H-LOIVH1)

PARA RECEITAS JH� OeULOS.Ii:
RESPECTIVO CONTROLE

DAS LENTES nJ!<:ílEl
'.fADAS c !VER'f(}�

METRIA.
l\'Iicroscópio binocular - Lâmpada de VPll- '

,

da - l'erimel,ro).

!III '1-: I

�

10 LADO DA CAIXA ECON01UWA

BLUMENAU

/'
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os bancários os

luta pelo
Dia do funcionário no

lecos
,

aumento
Solenidades do Rio -

RIO, 2D (Meríd.) Oi:' da para estreitar os Iuços da vidas peja Associação dos Ser-
bancários entraram em

1\,S-1
classe nu luta pelo aumento v ido res Civís do Brasil.

scmbléia Permanente até o que voem pleiteando junto aos A' tarde foi solenemente
dia 31· Tal decisão foi tomada banquctros na base de qua- empossada a nova diretoria
na reunião de õntom, convoca- l1'cnta por cento sobre os a- da entidade, sendo realizada,

tua is salários. também, a olimpíada dos ser-
No dia 30 os bancários rca- vidorcs. A CBD fez, também.

lizarão uma ccnccntração dc-
í

naugura r cm Petrópolis, a
lronte ao Mínistério do 'I'ra- primeira quadra de tenis em
balho. I sua colônia de férias.

Dia do Funcionário
Público no Rio

RIO, 28 (Merid.) -- Várias
() solenidades marcaram nesta

Chill capital a passagem do Dia do
com n Lor- Funcionário Público, premo-..don Films. que vem estudru- :5v-

b,:c as possibilLudes da .r-oa.l.zn-

Nega o tenente Bandeira
a paternidade da criança

RIO, 23 (Me1'id·} -- Mírían
Costa Pereira, a [ovem por
quem o tenente Franco Ban
deira teria cometido desatinos
em Fortaleza, agredindo um

jornalista, acaba de dar à luz
um criança. afirmando que o

pai é o oficial que teria, in
clusive, de pagar as despesas
da maternidade.
° tenente Bandeira, porém,

nega a paternidade da crian
ça, afirmando que antes dele,
Mirian ccnhccêra outros ho-

çf!o de urna, grande pellcuta no

Brasil, com atores nacona ís c cC:

Itrn:l,;;;:cir·o�. com argumerrto 11 .s

-tórtco. O sr. Weisrnan �vi produ
'tal: eutr<õ outros filmes, do •. l'r,"l

gedia de Mayert'ng".

cid Argentina
politicas na flustria

Desejam· os empregados no:'coaq
mércio ,Iocallcomemorar o «Dia �>rl�:�j::!; ':�fw�a contra

d � C
...

hã' mo, 20 (Merid.) - Pras-

O.� omer lO» .

'

anUiO segue a luta para evitar a
..

transtorrnacão do pro]'eto Mil.e I FL*�'.. ,;c-- •

- I T
. em lei. Foram marcadas paraDo Sin·Jicn.l'l dcs �mpreg': ,[',1 17a de que" u nP?lO nâo nos �)-

hoje novas reuniões do Conse-no Comérco de Blurnenau I'CC:- rã Ilégauo. a nt :'Clpamos os nos- lho Diretor e Conselho Supe-heil](', o seau me oficio: agra lf'n moutos 'rior da Assocíacão Comercial.
"Sel'.hor Dtretor-: nos com toda es1i- I A Federacão do- Comércio Va-

I rejista pedirá a intervenção
I do presidente da República.

1&: - :li; - .:s: - X - X - 'X.,.,.. lt -- I - I lf _ 'lf .- I

rI!

mcns.

guai desconheça os dírettos e populares direitistas decidi
territoriais invocados pela'At- ! ram esquecer suas dívergên-
gentina nas Ilhas Malvínas, cías até as próximas eleições

Gcverno de eoaãísâ» gerais. As divergências em
. VIENA. 28 (UP) -- ° go- questão versavam sobre o 01'

. verno de coalísãó de seis anos çarnento da Nação.
do .sr Leopoldo Figl, rcínícíou
hoje suas funções, oficialmen
te- A crise oolítica de' seis
dias na Austfía, foi soluciona
da hoje quando {JS socialistas

E

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,i
INFLAMACOES,
COCEI RAS,

R A S,

ETCJ!
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