
'i!"!:7:
i ui Verdade» de Florianópolis

I Um Golpe De estre
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Aua filo Pa1l10, l.UI
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SABADO, 8 de

DE 1952 I Znd. Tel.: "NAÇAO"
Cll1.1ta Postal, 31

5.\0 PAULO, :1,
Resolveu o goü-rllo acabar com

:l dcsconríança, que se geriU'a, por
causa do cruzeiro, em tõrno da es

tabilidade dos preços do café. De

crctou-se a equivnlencia entre o

pr-eco mínimo C1n cruzeiro e C1U

moeda americana, E fez-se aind I
mais: CHl rnar ço e n br-í l de l:);i�.

CU ARA/ o SR. EDEN P EVENIR FUT f\-

-. �

ij'.
"-

,fiCA ,DOS a. UU. PARA COM A EURO A

i:-;;te preço JTIU1_l.!no tanto cm dO}.J.L""
será acrescido de urna pcrccnta
gem a qual vai cobrir as despeses,
C1Tl que incide a mercadorin. Essas
despesas são a r-rrrazrn'mgc rn. scgu ...

r'os , corrsurnn etc ..

O objetivo capital da medida rio

guvérnc é assceurar- a estabilidade
dos preços) subtraindo-os às COn

tinuas oscilações, dcterrniuadns pela
movímcnto especulativo, em Front

St ree t, S?ntos Rio e Paranaguá,
Não podia ser. mais inquietadór o

quadro do comercio cafeeiro 1105

uttímos meses. Apesar de uma po

sícào estatistrca excelente. melhor,
muí tn melhor do que a do ano pas
sado. nenhum .granele comprador a ..

merrcnno se aventurara a adquir-í r
senão o estrttamente necessarro.

�nllguém se 'arriscava a fazer sto
ck s. quando pairava a todo momcn

ro, a duvida acerca do valor da
nossa moeda.

as Mais Delicadós
;ssjQ Do Chanceler Britônico

IApelam os me'dllllcos car""lo"cas ttr,�'i��� F:':'��'�'r;,t�i��e�'��� :l::i���
I J se C�glÜ{ qll!!ltrár, OliClahnc.ntc•. r::

!
p,,,lrao da moeda. I De fato. rsso la

ao PreslOldente" da Republllllca-:=�'�t���\���;:��lH 1�\:;����lC:eOO���;
.

,

i :::�:�1;�5::'; ���;�,�:: C�l�' �:as�:';l':����
RIO, 7 (Merid.) - ° pre- Unidos, como meio de chn- 113. ,':m' suj:,. ':0 l:H.'I·cado neg�'o,

I - I onde anda prvr aI ate pela casa dossidente da Associação Médica mar a ate�çao �o gO_ven.lO pa- 1'40 pelo dolarj. E,;sa decisão do ga-
do Distrito Federal dirigiu ao 'ra esta grave situação, JUlgOU! vcrno de não _Re .quebra� o valor

oresídente da República o se- V· Excia. que fosse uma jcr- d." "ruzel�:o. nao c de 110]\', � �cm'"

d d t t 'I ',1(10 rat I j ""1<1.. com 1 anto ênfase,guinte telegrama: na J c pro cs 0, Os out"IJ-:>
'lU" só mosmo manohrns de espe-

"Pedimos vênia à V. meios Ioram, até agora, L'xgo· culação poderiam fazer deln base

Excía, para ponderar a atítu- tados, Em nome da A'j,_',I'l- pnra um ataque às cotações do ca-

de dos médicos federais que ção Médica Brasileira, :dZC- fe, A ínsístêncln nr-s afirmativas
xóbrc :l !nodific;tr:;ão do valor do cru

obedeceu ao imperativo da si- mos o apelo à V, Excia. aí in, zeiro I" 'ou. por fim. o gover-no ao

tuação econômica, gravissima. de considerar o ato de puni- ;)10. qlle vem dL' praticar, c o qual
-

éd'" f
. �, P,ll_" (J c:,fé :l cC;J(�rto das atividadescomproll1etida pela socializa- çao aOs ln leos UnCIOJl"ll'"

cl'illlinn;,[<" d,'5 baix;,1as, Daqui porcão da medicina com infima I tendo por base a presente' 1'011- '!ir,nl<: quem tiver �tocks de cal".;emuneração dos médicos, , (kração",
J - � - - - - - - --= � - - - - - --"_...."......-.-......"..,,.. - -- J f �'q' :->('!'ln"j 0('> unVl ('(Ji":\: d(! (-tU;;!

I I
f !�. Il;HJ J'''l·,i.tCr:t. n ;:,cll \'i!lor., ante

U _it d' ') r,",") dL' :n.t.d'Jl1t-t' JJi',.;itJL·n::::i::t

. m quarTO e secu o con :;::�;:I','\;;d�;:;Il1.�",�,/'�;�t�":�::,,, ..;cÍ<r à·

sagrado ao sac-=rdócio 1..�':�� �;:; ,,"�:�:, ;;:2',:,�'�:,,��:
,

I
do, ri :'Pl�(' d:: j··;�.. ;l.-:·,.�� J'rc�.cr'�·,d"l

n
,1" JIl' ,d'lln_ �,; .d ...:UTíI" ,"_;j:;a :-!Ln-

do ensino em olumenau :>'e�I/i,�':, ';',':,':::< ';C'!::.�:'IJ,�:",,'l';>:t;:t�nl��
IliU:"'I:il de' �CL 1)['J('.> :-'(' l,()d(� di.?pr
í�ue l; lIl!l Sot;�"'rano, G,ll(' V.:iJC OH

trc. So!>cranu. lnaci{,'o l.'On.10 essa

sólida rn.oe:d:� do n"nlc of El1.gland.
Nfio se fCJ11 tlc 6]ho, l1('�te rn('j�

LONDRES, 7 (UP) - O sr, Anthony Edcn, que parte fio- 111'11 Churchitl que anügamenroje para cs Estadcs UnitlQs, está encarregado de uma missão, [t,nbn f, dirctamen te em coáparticulal'tnellte delicada. Não se trata apenas (lo secretário 1 scrvacôcs a, dois, com o presido Furelgn Office dirigir a delegação britaniea nas Nações' dente dos Es1.uclo3 Unidos, poUnidas, mas, tambem, !l;tl'a entrar em contacto com os que de se apresentar a que;,;Uí.o dobrevemeíità serão novos dirigentes noete-americanos e garan- Sarre e se terá de adn otar uma
t� com o f.utUl'a govern�, �o general Eisenhower, a coopera- nov� conccncâo l1C:S relaçõesçao que exíste desde 1 ,940 'entre Londres e Washington_ Sem anglo-norte-àmerícanas, ou tendúvida, os briii.i.uÍCos tem uma. tendência. para. "ver chegar", tar

'

convencer o, governo de
mas par;::. cles u tem}Jo, úrge. Dentro de um mês mais ou me- Eisenhower. de que o método
nos, Com eflóito reàltzar-sé-á nesta Canital a conferencia do de ôntern será melhor umanhãComomwealt, cuío objetivo será definir a llolitiea comum da j\ missão do sr. Eden é em Slllibra esterpna CO!ln l'<l zona d(j doIa!', na medida do possivel. m<1, :nroetJrar' cm q ue 'base usPor Gi1tl'Q la'ao 'o sr, Ed�n !lrocurará advhlllar, e talves l'ela�;õe!" entre a Grã-Bret.anhamesmo .!)r�cul'ar !Il'CvellÍr, a futura !loUtica norte-americana c os Estados Unid�s se e,<:tahe-Ipara CODl ai Europ)!,.·

,
,

"

lecer50 nos quatro anos vin-
O "F' .

1 T' ,

1
' douras.

-

manCIa Imcs' rei e- taçóes não somente do "City", .____ itia hoje de manhã esçrevendo que "o jntcresse
pessoal com que o sr. Eisenho· FOTt'\1.\(,'j\,ü J'1l0t"ISSION ..\L NA
wer lllOstrou !>21a unificação JNI'o�.In'l.\ -' o Gr,,· trno indo
da politiea da Europa, para nésio, com o dc�c:io de expandir as

�nrrl 11 MAU poder ter uma repercussão di- pequ::,nas Í1�<lU5frir,"; do pais, solici·
r!lI� A, I ri réta sôbre a Inglaterra" e que} tou as N�!:o�s U11,d:.'; q"c lhe fúr-

BELE;\I. 7 IIvlcl:idiJnal) _ O I a "posição da Grãi-Br�tanha f ncec_:sem, pc:'it:,s para �uid,ar da �ordele ad '-. P I' "

d "",' '., nessa materia embora belTI

I01a<:ao
proLlSSlonpl. Jnd'''pcns''''cl, g o ,H., O.ICl,! o ... ,UJ11ClpJO ,

,.

I
.,

J 'dde T'al!:1,'rin ",;('Im f'h� "€ a cOlTIDrecndida, tem poucas pro _
aos :''''�'OS C_'''l1ll'IO,' (� S":1, ,'1 a

, -

J
' q

bab;lid�d"'s dn ser popular" f":lH1<Jmlca, No l11omento. es.:, sen-llr.sFlO «() ge018�..:b F'r � Z Ac}rp.r- ...... �.�'..
�

4' 'do rp!.:r1Jt[1{!� uaHl equ.ipe de dozeman v 1':[ C'" ,'-. 1)0'
- ,,', ri I�"S No dl ..cUI.�O que pronuncIOU I _ ,

• A I.-L
_. ,

� c_ ;, �.'
"... •

.. ].� _. .. '.!<:;peelaljsl�s cnl cerHllllt!:t, couros.mo a,lqUir!i'" (']}�,,1 'JS JT'llhfldu:.;. nesta C,!plta_. a II es de Julho ,. � " .� .�.. 'o s. ComCmOI'<llHl{), �t llassagcm i!ll!lré:ll:;;t uma. suculenta I'ci.i'l:tChamatlo a dm' r!X.!JI'r::l",:i"J"?
'

o
do ano nassado, o gcneral Ei-I

\ ,ldro _

_; et�TN _ gl'U"�\-" unSl do,:, PIeI do 25.{) aniversário de ser\'i- da, a que comparecct',Hll fígu-, ,

senhowêr, atual presidente e-
r .. ·y: "'1'. �'�<:'Jes me... ,: :. "a -

I;OS l}rest�, 'II)" J'tllltQ ao Colé!!'io ras representativas dos meios;::cologo rB'V�lou-::r; rlE.·::H� �ne�t;ll1do hank e:o<:=tllllna Ulna luaqulna de
_

,,,'\.. ....
.....

' leito dos Estados Unidos

11a-,.
'.'

,

"

. - 1 ;l!lmir.lstrativos civis, mílit:ncsVinla\ 0-
via recomendado como ,e�se, deSc?rt,ear copra, Isto �, amendoa

Santo' Antonio, Frei Et'llesto ! e sociais, ocasiãu em que FreiciaI atingir "uma' vcrqadeir:l de coe�, da qual �e extral óleo, (FO· Emmcndoel'fer ofereceu on-

I Ernesto Emmendocrfcr foi ai-UJ1ii�o na EurO!Ja. da qual nã') TO ONUI,
" tem ás a.utcrida(lcs locais e á

vo das mais carinhosas e ex-exg:;�

�a��g�t��ã��retanha'l' ecelrio-sa� a dlllllplo C,lIIa, EE -UU-- ��!:;��Se(���:::,t�����l�O ��-habituada a gozar de mn tra- O sim júz as merecidas homem,.tamento privili'g:iad� e para -,
� __ • " gcns llvr tão gráta ,efeméride.
ijliS No desempcnl10 da sua sa-

�nfo;�a�;Nd�������i�J{%,)que ",e'm', ,a,ssu,ml·r no-vos c om p r Om I- SSOS }f:�!das�::�!fa:���e�;E�forte terremoto sacud1u esta, 'AlI'
, lIir tico sacerdote .. devotado á cau- Irnadrugada aquela região, 'da r:; ,

·";;,,(A '.. '

h

,sa
do magistério !lúblico em I.

\1�llt�1���; :,�_tllf'fl,i,'�-\Rt,_8!:êfêfettlfeS' ,tr:5'etf:em!:� '-gat;-
-.

'ef1nOWef� ;�l��::�:I�Udc���!r��'t:::�: eC��l SELEM, 7 (liIeritlioJ1<�I)
,,'

__los, sentidos ali desde o ,terre-
'

,
"

dicação na solução de pl'oble- As autoridade" echs'ás� cas e�'moto de vinte e dqis de agos- 'WASHINGTON, ' 7 (UP J - A pectatiya d',lS nO\'a5 cliret, ;;':l:�" son te seus colaboradori'S fazem cont:'aIJ;,\8 com os IIi! igenl es 1'::- mas nlagnos e transcendentais I tão trabalhando iutonss.menteto último, que fei' duas viti- ' vitoria rcpublicana. deixou qu;:.- serem traça�as por Eisenhower I Il.S malas, os círculos diplomáti> publu:a.nos 110 ::}n:�l"!s:;o, �l�\jS

I
v.ara ? �lllimoramento. de> el;l- nos p�' -p,' I d!\'os llo Congrcst50.

mas e causou prejuízos avalia- sé paral!zada, p,�lo D.10mcnto " ·u" aUXIlIares: Enrluan1.o o eos em geral concorelam em qUi! ou menos a. 'prl�ello Ll_ .. c .. e,ü-

Sll�O a _juventude e mfanela E;ucal'íOtico r";acional. Que re"li,
camblO negro. Tais relnessas dos em cem milhões de ,dóla- diplomaI ia dos BE UU .. No De, ,secretário ele Estado Dedn Ache· set'ía ousado c mesmo peri;;oso bro. para dlseubr o programa uesta cuIade.

, . ,ar-sc-a ",ui eln 1"3.1, " ',,;n, 1:(:;0-
são atribuidas pela COFAl' Q res, Mas desta vez parece que t d' 'd '

assumÍL' i!Ua'SC,'uer noyo,; com- legislath·o. O di'plltado Joseph NUln quarto de sceulo, F,rei S" S"11tl'elO, sn cf .tua(-ln 1-n1po-,-

.

d"
,

'par amonto e Esta o I'C na unw

E f
_ 'e _� v.

mtr::'l11<; ial'1O.s ,estranhos av'll1�o houve n1aÍores c,onsequen
proll1isof>< em nonll' dos TI:E.UU,. M�rtin. do }\1"osnchussetts. que de\'c

' 'lrnesto Elnmendoerder da a
tantl. reunião, durante a, 0.unl o

('OmerClO da fannh,l' "CJ<lS, "atmosfém 'de :ndéCÍsão, na es- ROMA 7 (UP) G' t t 'Mas ])Oi' ",;0 .' 1 t
.

("
B lImcnau e ao Esta o um e· • '

d
'

V 1 B'
---- ,

,

- lUSSCp i
ncs c 11101l1�>n o," , , _"', I 1 a S{'l' o pl�l'� (en c I]}J ",1l1131'a

xCln]>lo edificante de tradicão arccolspo om MariO "ilS, ,oasFanelli, ex-tenente corot1él Jl1csmo. 1355'S cnculos t·llnl)",1l1 dfls D!'j)iltaoo� dc�1aJ'ou estar
I t't

'

1 d"- revelou 'lU�' serão rc"L] zad2s·t l' d f'
'

r t J' E' 'I ... J'" �l", '" I � ln(l.j'a, COnSIU! um gaar ao - ,

,_ .'

I a lano, esa 10U o Jorna IS a a: Iam que 'lSC.1,lO,"'Cl (. e, � ..

� Il1tol'llla�o f.e qu':, E 5I'nI10\\"'1
aos se,us méritos incollfunài-' dU35 compOSlçOCi", uma ,'e arLênor�('l-an1:erical1O' James O, slgnar com a max:mn

_

U1't;'cnc:a 1 pl'et;:;ndc estudai' Of;1 problemas "eis dio-nos da homenagem de ! �aCl'a e c.utra Ü, trabalhos 0:-:0-�e���;����� d���ft�I��i l1��n� um elemento dl' lig�,�ao COlll ,o I Icg_is�ativos �ntes de ini:iar-se o adn;iração e dos alJ!aus{)s da I cutados p('lo� m!��ionúríos rIo
, Departamento de E-íado, pau)

I
pt'OXIUlO penodo de sessoes, sociedade bhllnenauensc. Val� Amazônico.vado por ter o jornalista nor-

'lue este possa ,'('sol",,,, o'., pro-te-americano declarado que a ... .... • _

f:;��'�o� ��;�aue�il'va 'endo

bl"�JJ�;��I�I:�r;:f CA- tam�aD�a -das--mais louvareis fi oportunas realisa
IUO. 7 (l)'teritl onúl) - No co-! C;rleJo, A:nda um qu"rto tlHllUl- fatigado dá ccrimOl;n3, a, qUD a_�

"S .iiEtl)�Eg�?G E" �el'n����a�1)!0'inn.rt�,'��d�;'�:c�0�no710L�;�::,�0·����� a' ISSOCJllla -O �omercllllal e lo�uslrll!aI �b BlumeU80míclo !T"�j;,,,do contra. o projcLe

11,
to foi ;:L!<'llin'ilado defronte U'J sistira, da declaração dos a�;pi- Viagens diárias enTre Blumenau, -, � �

" Jl .

_Mil, da Camara 'vlun,c1jl,ll. ].uu- Clube Iv1 iitar, em cui'!:; imedia, rantes da Acij!,iamia de Agulhas ltajai A�l��L�J�ópoliS presidente da Câmara dos De-
ve alguns pequenos -inc'àeilt s, CÕ;)S unI cavalhe 1'0, 'não identi. Negras, O comer;;;.) :eC,'l,:,u;:'8 16 EM BLUMENAU _ Hotel Holet� puta'.ios, dcclal'ou aqui qU2 "
Registrou-se a, "ri!ndr.l C5�a- ficado, tentou discursar em fa- horas, da,ndo, ass.m, luca [' a pue

- Rua 15 de :r-:ov., 313 . F. 10b5 I;l'ande ma'oria obtida por E,-
� , EM ITA.TAI' - Mario Machado d �

1
ra.muça q:;mndo Ul1l'-'menOl' voi',do projeto" " seus l'luxiliar lo p:ótrticipasscm das _ Rua Heremo Luz, 36 _ F, 333 senho\':o1' emon'SLrava a PO))i'uleteu-se com a, multi'.lão e co- A murt;ha para o C,jtete rea-j manifestações de :protesto contra EM FLORIANO'POLIS _ Caci. laridade pessoal destp, De fato,
meçou a dCsl.ribuir bOletins con.· llzou-se Cm ordem, ten"::o como o proJ'eto Mil.

,

. I que Hotel - Rua F. Schmidt. 53 a grande ,'iloria pes�oal do g'> Numa campanha oportuna ção Comercial e Industrial de de Blumenau c das demais re-
-

- Fone 1449.
li lIA ,-

C
tra. a ,reunião. Um outro tumul- único incon....eniente a perturba- -

'

neral n�o sc reflAc nos l'C�U a- e ouvave a SSOCIaçao o·. BlL;mena u dirigiu o seguinte giões circtU1'1rizinhas, rcpre-to foi provocado na ocasião {'m c,ão elo tráfego. l\penas 'na chç· Dlterado'" I P gram d dos do pleito para d; pul;_.'':os " mereial e Industrial de Blu- ,I telegrama ao senador Francis- sentadas por esta Associação1 t 1 R' a e I sM1ndor'cr;. No Senado conforme
,

.

que o {OPU '3{ o c�mun'�t;L (J- gada do'': m'lnifesta,nt«6 houve
,

"

' ','." " "

__ menau "em eVldando os 111alO- co Gallotti' vimos respeitosamente pedir
berto J\IOlt'cna, s�lbmdo 'ta capoLa J um princípio ele pânko à c1}c- 'J bame'nagem ao 00"8'-"n'ador I tjae'ra-: Cq(���':����)' �s o�'��U:��:í�:�,: res esforços no sentido de ser} "Excelen�issil11o -

Senhor Se- ao illlslre coul(,1'1'aneo e pl'es-
de um :J.U amo,'e" C,Q!lei 011 o ])0-, �adn _-1" um (']ll)qUl! rJ� fnz l"ü'os

_t t' I

I conll"1 qunrent" � set." senadc- elevada á categoria de Alfan- IladoI' Francl'sco G"lIott· '!.!'l'(),�() 11()_lnCl11 111I'llI'('(J, seu

\'0 a pro-<'Sl<U' 'lmncm ('onl1'", u 1 l�avais e um outl'O da políc'u Es· ! ' -

u 1 L
_

_ '-' _car�stia d:l 'v'i'la, !IJCCial. I.. Lucas Nogue".ra Garce'"s rcs d�moct'at3s e unl

"l1dC1'€""" dega
a Mesa de Rendas do Palado Monroe-Rio _ Em 110- "t;:ressc ;;unio ás av."

' 't I I '.lento> No 'Câmarr ate a��Dl-"
dI'"

O terceiro, cl1l�lU, o (t:u-se nu
EU1 n�me {la Infl"Sa uÍI;eursou �

" I .'

'1' t-, "1 tn " porto e talaI, VIsando assim me das classes conservadoras loridades compctentes, no sen-t o 1,roiew .,.,'tI, '
-

I '

I
conta-"p com l uzcn os e \,,] ,

.. , _ .

momen o em que ,

•

.;" o' vercaJor da minoria, Silvino
" "

' epubJicano� d uzontr:>s c tlo- del'lmll' a sItuaçao cl'lada com f tido de qlH� SCjil elevada à CR-
era ";:nterrado" na. Esplanada Jo I Neto. protesüI'l!:" t· ...�ltra n pIe' RIO 7 t1\teriuionall - .1"01 ,tl- c;aria com o pres.�·ente Getul!o um r

"

I
' -

,- 1 t l'ado p:'ogzu,ma (},.. "1', Luc',' " "alg�·' e I ,;(> (l�nl0cratas c L!Dl independen- o crescente vulto de exporta- DESFILE ns: MOru r lcgoria cle Alfandega a atual
.---'-----_;..,- sença daquele l'parato de forçD" e o - � - �". �;, C5p ran, o,"� qu<, l1e!'sa ,,_ �,

_ 'J)lL; UMJO chei- de Poliei;:!, atendeu :lO 1 Nogueira Garcê3 para. hOje n'J ocasiiio converse maÍs

demora-,
te. çoes por aquele escoando ma- Mes" de RClld,ls de HaJaí. Nesprotesto. l1l ':dando retirar. !'"- r:io da, Jal?Ciro. Em l'?Z de �,� da.me�b ace:ca do caso. da pl'C- DISCUTIR�' c,E_II�, DEZJ!:;\l

.. i :itin�o, o que" �videntemente, NO MUSEU DE ARTE t,� selltido telegrafamos SI'11l101'queles choques, Uma eomlssao In.aço aa bancada, paultsta. sell,_ feltula de Sao Paulo. As 17 110' BRO O PF,O_,R.\J\IA

!ll11PhCa em senos embaraços -,

Presidente rla República, 1VH-foi recebida ali pelo genenll, o banquete à noite e ainela, com

t
ras o SI' Garcês pronunciaria I LI:;;GI�LA"IVO

dT ld d
"

S. PAULO, 7 (J\1pridil1nal\ .' I nistro cl<l .F'ilzellda (' Diretor daCaiado C?stro, que desc"Jp;)J a a pr"scllçR dos 's1's. Gustavo Co- uma coniere;o 'ia ., ore C nJl n- \VASHINGTOK.7 fUPJ :-'_ Sou-1 e, 1 lCU a es para o COil1er-
Foi rpaJizado (> dt:sfile de rnofl�1 . .

ausência do presidente' da Repú· pancma e Afonso Ar'nos. Hoj" to econômico na Associação Co- I be-;,;e qu� o prcsident� ele to, gl'- i ClO exportador, entravando brasileira no Museu de Ad '_',
FU'lcncla NaclOnal, ('l l1uelllbliea, visto s. "l'�ci,L ter chegado o f',r, L. Noguc:ta Garcês almo- met'cial,' j ncrul n:�:5enl1ower, pretende en- pnuitas vezes o desen1baraço tcndo ,*'u lJ!}l'>, "1'" ,'IS <:ri,,_,' <,õ transmitimos o nosso apelo, cu

- ,-.-------==:"- --- ---�--�----------,- '

dos documentos indispensaveis de Roberto Bu.'Jc, N1.U·qdC,; t'i'- cRrecenoo que, dila l\'1csa de
e urgentes das mercadorias em; l'ybi!s, Lili C Araújo. CI"T:;, r·Io.r- Rendas vcm procedendo <UTe-toch. com �: pre:"''f:.n{�f1 da �Ilt�tl'ansito para embarque. Mui- cachlções maiores quc as dasFo('inr1i1(ll'� pa.u'iÍslaJ1a. o dl.':�fi}�
to embora a recente nomeação assina.lou () au"picio,;o tlV,,'cCi- Alf.ll){!cgas ne Florianopolis eI ele uni conferenle pal'�l aquela OI nlo (1:., ,"o:';tl1l't>, h""',i],,íl"l Siic; Fl'<lnci;,co dn Sul. COllcre

I repartição, cOl1sti t ua medida \' nculada, 'le ;rawl" 'm 1''';-' :,n- , í iS:lI:ün dll ll1crllcl;1 cle'vaçtio,Ci�l no �··enUIIQ u� IlC!.tlOCl"\J.lh:=:i."1
t '

I
de grande alcance para a so-

çno elo. Ju ..")cla. (Ct_tJH�IIl! !! � ,.:! Jf!t.!�� le!ra C)',fio de tul:!. dos mais palpi-
'

_

I �a��,�:/��b��;;=:, �a q�Cesan�l:: ! �on�Onado p'elo Jnr-I��-ro-pular.

deixa de ser justa e razoavel. I ti 'uFPOLIS. 6 (1\. Mercurío) I
bre a situação econ.omica c

I pagUrt'111 imposto;; na St'dí� dI; I -
Bda inic!at.iv_a do de-

a transfol'm,i]ção da mesma re- I _ _
_

,

� Na sessão de ontem da As- social de Rio Negrinho. Muni- Imunicipio, que fica a 22 ]lutado SHIUell'a Bcl-
__

�sembléia Legislativa, o depu- cipio de São Bento do Sul, o kms. 1]0 p<:rtição l,ara a categoria de
,

D m1i fi e � o C'I ant e �es n 8totado Volney Colaço de Oliveira deputado traball�ista Br�z AI: I .o deputado Bl'az Alves Icr� ,A Creche lI.lod;:<;to Le�l e. o Alfandega torna-st! um impe- ! -_'''"''''',� _ . O e".aDresentou e brilhantemente vcs .'lleHea a mstalaçp.Q ah, mma requeret1do um apelo ao I Cll'Cl!�O 9pcrano ,de ,Fl�)l'2a- -"Uvo necessário e urgente "?J,jC,stificou um ,::>rojeto de lei de uma _agencia federal de ar·

I
Míll.istro da. Fazenda parf_l dar',

I
I1C',oolJs, sao duas ll1StJt�llçoes para o verdadeiro entrosamenQue dispõe sobre contagem de recadaçao. '. a ElO Ncgrmho, a agf�1CLl �l'- que !.em !>res1ado e contmuam

• ,

"'-'-��1:
li1-_���__tempo 9ara os ·Juj;ws de Dir�i- Na JustifiCação salienta que recadadol'a federal de q '! tan- p:cstando os maiores belll;fi-' to dos seus ncgoclOs e as suas, RIO. 7 (lVI(�ria,) .. - O .l!ll'i

I do;; jllrwJo;;, 'por lcr dcixacloto das Comarcas São Joaqulm nossui o distrito, mais de 7 mil to necessita, O requerim",nto ClOS ás classes pobres de Jom- finalidades, Popular reunido 11il Déc-ima
•
.le cnrnll,;l'('t'f'l' ;1 f;l's;;iío,Campos Novos Curitibanos e âlmas, 61 industrias, entre e- I foi aprovado, I

vile. Por isto tel?, s�mpre con- Pleiteando a criação da AI- Vara Cl'iminal. após longos I _

_ .-�_

I

Chapeco'. '\ío art1'go prl'meiro ias a maior fabrica de moveis : '1do com o apOlO ue todas as

,
.',

S d b d d fandega de Itajaí. a Associa,- d I t de

I (
manda contar pelo triplo, não da America do Ul - os afa- t".

'

tJ I pessoas e em e os po e- C:Ji1 cs con l1Cm um 111:g'U' AlOU �t A Vlmu f\i!excenclo de -tres anos, o tem- mados Moveis Rio Negrinho -:- JegulU para Rova or .. , res publico�, graças aos esfor- cíante português a seis nlBSCl> _i� '"�"".1. � )Y 'It Il VYi po de serviço dos titulares das 92 estabelecimentos comerCl-
A h

ços do Paare Alberto Colbc,
I d

. -

t d' 1 BABICA. 'RIO AfRANIOII
referidas Comarcas, isto eln vir ais.

d
. nue O sr. AO! ooy seu, ,.,orgdanizador e'thdlcansavel

f
,·�c���:::�o, 1�:!U�ll��'l'�lal, �(1.-�.,l_1J'_)I_(:S� I

�- - _f;! �_' ""

'

L_;"tude de T)OUCO interesse de Estação dl:! estrada c ferro, '1 ,.

am1",0 os ncceSSl a os, que
,

_

c>1'lovos cãndldatos 'ao cargo, centro bem sel'vido de empre- Eden lhe Vt:llCram a memoria, bem de banha cobrando vinil' qua, H I{) �' '�f,'rl,;;<:>nnll c'il;,;(>U.dadas as dificuldades de vida sas rodovfarias, 'Rio Negrinho - . ,como do P. Horacio Rabelo, iro crll<:ciro3, cm VCt de c!cz<!,;, ,:": "111,,1" ",.luva do bal1�iJl'ID

'I e desconforto que esperam os apresenta ,unia' renda munid· IJOl':Dgl!;l:;, 7 !liI' I .. ;) M;'
1 fie!! ulual dirigel1te (' espiri-

seis crllzeiros e noventa
j; [rihi" 1,"1;''''; ;:il inn, <1,-" fatHo-magistrados, em diversos muni paI de Cr$ �85, 000,00; esta·. .

TI:' . " tua!..
�o "t·'BI" de S,',eopan ':om o jo-cioios do interior, A lei terá d u a 1 d e q- u a s i l1;stl'O ao 'xtc�'lOr" >iI. :'lhl1.J\l:;, Essas entidades, entretanto, ::enta\'os, Além da prisão, o VL'J11 e01l1crc'an! f! Nelson :Frane-efeito retroativo. dando igual 3.000.000,00; s e n d 0,

Eden tarte h��e da llÚlt� para. se encontram, ago:-a, em difi-

/' iuiz ainda lhe aplicou a mul- 'Iui!) D:mlll;; I�ilh!),direito aos que já serviram llé'S tambem expressivamente vo- NO\'�, orl1u�, a 1m e�, l"c!' ;',�ci ?iI situaçã,> f�r��'IJ�{,ira.' e por
tU"de dois mil cruzeiros. Por O,, ll\l.b'�nL'I' ,,':,,;ujr,,;l!! )"!!'] '"comarcas, lurnosa a' arrecadação :federal. tl aha,�,Os_ da A�"�mll)e,,, C,1) ,_I 1StO O deputauo Slquclra Bcl-

j
nahia "'" "ia é.: n'",!. !s,!,,,� la.O de}lUtado Braz AI- E' justamente UlTla agencia pa-I da�' :r,açocli UnI(Ja�. Ao 111e' <1"U 'lo, representante de Chapccú ovtro lado, o mesmo juiz AI- Da,rp'j'l CU)I)O rito I,;;tbc r:slaya, [;e�ves pleltea beneficÍl} ra a mesma que esta faltando, t(')1)110 E,'..lr;:n prctcndr;: 1';;::1))'}':' C se111,9re ao lado de t"d3S as

varo Teixeira Filho ainda parada de Afrânio na época doP�·�a Ri.... Negrinho. f o que obriga os contribuintes I em- os primeiros co.ntaet"s cl>m classes �rabalhad'J;"a;;, depois".. v ,
h.. t d E 11 (" cl J "� 'I li t� E) multou em c..:m cruzeiros run r.rinw,Em substancioso estudo 50-1 a adqUirirem estatnpi4Uas ou a os elemen os � lsen,0Wól'. "ou li! la ''', .ag. -'."

PRESO

luenfo, furar o 1 .. to cltuerieano, senl
clnuargo da Íl1.iUSti�.:1 que ele re

presenta. _I\. inflaçflo ê Ulll f�to nos

EEíados Unidos. Todos os prc:!;on,
na All1éric;,1 <10 Norte sobeTn :rtS5US ....

tndsramcnle, sohretudo devido &0

(;:;onI'Iui na 2,a pág, letra Al

(ongréss() Eur�ri$tico
Nach}nel em Belém

,'PLEITEANDO A ELEVAÇãO DA MESA DE RENDAS DE ITA.TAI"A CATEGORIA DE
ALFANDEGA

lUTE DE

MAGN!SIA'

I Assembléia leg�slativa do Estado
" .. ,'- .

, • I

l0 dep.Ccllaço de Ohvelra apresenta Importantel
IProjéto ..Uma agencia federal para Rio Negrinho,

l!.i!lI:�U...
!<Dti_içltlól
...qfit�a ao

..."IU.tllI

.aller e nlt> c

..d.5�j'lnl!el\te.

/
- r
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PRE(ISA�SE StMPRf
IJ�: U:e���!:�;!petentes, 'AUTOMO'VEIS USADOS
Casa Royal S. A. � Rua 15 de
Nov�mbl'o. 300.

jMAQUIN4S e l\{LO'lO�E$1
j LEGITIMAS ALE�Ã8 I
lIf4Quinlls de, cº"t:ur& I'le �º�ºlJ 011 I

I tipo. e para ,WdQS os tina. T!!!J.,o I
! ca,' vende, clllllpl'a e eonserta. I

I Miqu1nu elétricas "Zuendapp'·. f

I N1c cOlnl(tre lua máqnina;. an- I
J ,ta de �azer uma visita à Loja I
I de MAX KONRADT, ma lá d. I

I Novembro, '679 - Fano 1405" I
(-Cu, EIls1aJ' na • BLU1IU,NAU, I

niercedes :Uenz - 1939 - Maior 6

cÚinQ,rQS; Austin A-�O: - 1949;
Re.nault - 1948 - Rabo quente;
MéiC:ury - 1ll1{\; Fotd';_ 1937 -
60"Hp; Ford - 1937 - 35 Bp;
A-dler ',__ 1937; Plymnuth - 1946;
Cheyro:let .".,. 1941 - Coupé; Ford

,- 1St!! - F�1; F<,lrd - 1951 -

8110 �\fus.
A ,O y S'A Fone 1324 - Blumenau
Rua 15 de Novembro 983. ,

,

PEÇAS E ACESSO'RIOS EM I

,_� GERAL -- I
OU Vende ..se I

UMA CASA NA RUA AàfADEll
LUZ. - INFORMAÇõES: - RUA 7
DE SE'.FEl'o1BRO, 19'71.

•• '. <

- - •

VENDE,-SE 'IMIGRES VASIOS
-'''''';w� Vendem-se. Tratar nesta re-

Um mQ�aciclo "Vitória", qc li HP., dação-
,,' ,

re'êentiuuente retificado, em pedeF "

to funcionamento. Informações e
--------------

e"penênpia com o ·sr· Pedro :j!>erei- Yende�e 'OU troca-se
1"a" na Insp. de Veiculils. Preço de ,', . -!II

pechinella: Cr$ 4,000,00. Condições
a eoInbin,ar.

Rol' �u5ine, uma camínnonote
"Chevrolet Furgão" 51, de pouco
uso. - ,Informações com Bernardo

Zicball_th : -� 'Rua São Paulo, 239.VENDE .. S E
VEND'E-SE em ltajaj por motivo
de 'mudança e pelo preço de fatu
ri!< � l!1ja � brinqueà,{ls e ar

marinhos, sita a Rua lIer!!i,Uo Luz,
n·.õ 5."- A tratar com o proprie
tário ,JOÃO HEUSI SEA'RA. -

Um terreno no Jardim Bln
menau, uma casa na rua Mato
Grosso e um automovel "Che
vrolet", tipo 47·
Tratar 'na Casa Buerger

Ltda. com A. Buerger.
'Vendem�se

Casa. de material em Itoupasa 5ê

ca, Rua. IgulÍssü;
Uma de madeira, sita a 'l'ravil5sa.

Sergipe - Bom RI'Uro.
�ratár com 4> Dr. Jefferson Mat

tos, ruk Ceará, 56. - C1.o lado da

ferraria, }í,1lJwage.

Uma casa. de matertal, t�eCll,.tew.en�
te c{ms.tr�i�a, na RU� Petfó�ou.s, n,
1119 nesta cidade, com 2 salas; co

pa, 5 quartos, 2 banheiros, cosãnha,

'IIÍlarto e banheiro para emprsega

d1l.; 2 áreas, um barracão de 'ma

deira e'mais um terreno na P.rala

de Cambozíú ,
- Aceitam-se Colndi

'çócs. Trat.'!.r com o sr, João R01Cha

uel na. Rua Petrópolis nr. 100.

MOÇO 'PROCURA EM ..

PREGO
Nrsta praça de Balconista ou es

critório. - Informações no Café

El::l'leSSº, com .. sr. ll'Iodesto.
VENDE-SE

Residência, para. ramíüa ,de fino

trato, contendo duas salas, uma co-'

pa, banheiro completo, cozinha e

três varandas, sendo uma de inver

'no. Três dormitórios e quarto para

empregada, e garage, situada à Rua

ltaJai -' 1310 - Informações na

B
ra as eôres sejam discretas.
Talvez isso se dê por influên
cia da televisão" onde jamais
são usadas camisas brancas.

Segundo um especialísta no

assunto da General Dyestufl
COl'poration, a côr mais. em
moda para as camisas é azul

dato, mas também as côr •

lilás e verde, de matizes dis

cretàs, são aconselháveis· C')H·
tinuam em moda ;IS camif>as

esporte com d��i.ilio;;, 1ão' a,
preciadas pelos l1o:J:te;.america

nos, mas os {looenhos são. em

�érciI, menor{}.s QUo os usad�;.;

até agora:

nião consideraveis acrescimos

; endas. Agradecendo as inter·

Uma.' propriedade completa. DO qui
tometro 14 da. estrada Bhuncnau

Jaraguá do Sul. 1nfprmações no

Salão P�_ul0 Ba.umer, na Vila N<J

va, com M!'.x Stx:eit.

constituirá reais beneficios pa
ratoda esta rica zona catari-

'nense' € trará consequente
mente cofres públicos da U-

ferencias de Vossencia que so-

I
bretudo visa interesses nosso

Estado, e sobretudo todo o

parque produtivo desta zona

com segurarlÇa do. nosso apre

ço consideração e respeito, a-

presentamos cordiais sauda-

Empregado com real successo nas

TAAQUEOBROtl9UITES EM TODOS _0S
SEUS GRAUS E �UAS MMIFESTA.ÇOES
COMO'SEJAM; TOSSESrCATARROS,
BROH9ÜiTES ECO))UELUCHE.

I
f

'OR QUE NÃO EXPERIMENTA o

E
Em "Ponlo d� 8�laH pa�

ra o cl.s,ieo o Pal-
•

melfiS
'Ence�·l�O,\.� o' PalIpeirás,

na téi;f<lc de' qúinía-feira,

!!se\lS preparativos para d�r
combate. ao Olünpico, 1io
empotlgallte ,clá;>sico de'.' t

.a1nánhã na Alameda Duque
de Cá:,Üas, O trcino�ap1"O- 1,TIto esteve movin:ient<ldís
simo, : tendo os titulares
triunfadO' 1')Ç.r' 5 x 3.

'

Turibio foi experimenta-
"

do úa extrema esquerda,
no lugar de Z1co, que se rcti
I'QU da pl·ática. O técnicO'
Lino foi um tanto preciPi-l.tado nel'te particular, se le-

varmQs ,em contq' que. era

este o· últjmo co�etivo na

semaliá do clássico e por
tanto não devia modificar
qualg\ler setor do quadro.

"

ZQ.óo, no. el'�tanto. tem I
sua escalação assegurada Ipara o .eletrizante chóque Ide amanhã à tarde, qURndq,
(JS esmeraldinos tentarão,
:afastar' seus tradicionais I'rivais da segunda coloca- t

c;ão, 1

E

UM PRODUTO 00

F
AQ que conseguimos apurar,

haverá entendímentos aInda

hoje nQI sentido de que ama

nhii' pela manhã 5eja� c1ispu
tados cotejos de VtJ'lel ie,ntre

MI infantis e juvenis i.Piran-1
guclJ.ses e cruzclristas e aInda

'\
�',

éntre as .moças de It1Jupava
Seca fi llr.nVave1mente Q .PaI-
wfih·:lS. ou OlilUl,i{·o. .

INDICADOR DE VIAGEIS
E M P,R E SAM O R ;E I R.l s W E R N E R
yIAGENS IHA'RIAS ENTRE ITAJAI' .E, ,:pLUl\lENAU

HORA'RIO DOS ONIBUS:

PARTIDAS PARA lTA.TAI': 7, 10 e 15,30.lwras;
PARXIDAS PAR.>\. ,BLUl,.n;NAU: 6, s e is Ullras.

Hoi�A'RIO liAS CAMIONETE-5:

PAR'.rI�AS P.<'Í.RA BLUMENAU: 7 e 12,30 horil'S;
PARTID.'l.S PARA lTAJAI': 9 e' 17 horas.

"

PASSAGEM: Cr:;; 15,00 nos ônibus e Cr$ 20,00 nas camíonetes

AGÉNCp\. E�I ITAJ.i\I': Rua lIereilio Luz" '{AQ lado da. Igreja
Matriz} - Fone, 373

AGi:NCIA ÉM BLU1\'IENAU: Travessa ':1 de Fevereiro - (A
gência l3ra-Blú) - Fone, lZ66

.,:t'

_.__*
__*_

RODOVIÁRIO EXPRESSO BRUSQU�NSE
LINHA DE ONIBUS ENT&E:
LINHAS BLI.lMENAU-BRUSQUE

SAlDA DE'BLUMENAU: - (De z.as às s.as feiras ãs 7, lll, 13,
14 e 16 horas) - (AOS sábados: às 7,10,13, e 14.horas) - Aos

Domingos às 10 horas,
SAlDA. DE BRUSQUE: - (Dias úteis às 7, 10, 16, e 20 �oraB)

(Aos Domingos às 18 horas),
.

LINHAS BRUSQUE-FLORIANO'POLIS
SAIDA DE BRUSQUE: - (z.as à Sábados àS! 6, 8, 15 c lã,lã h.
SAlDA DE FLORIANO'POLIS: - (De z.as à s.as feiras às
7, 16 e 17 nrs.) - (Aos sábados, às 7, 14 e 16 hrs.)

LINHAS BRUSQUE-I'l'AJÁI' ',"
SAlDA, DE BRUSQUE: - z.as à Sábados às 7 e' is hlÍrM.
SAlDA DE ITAJAi': - 2.as ii. Sábados às 8 e 13 noras,

LINHA ITAJAI'�JOINVILE:
H O R A R lOS:

.

-
-
-
-

,-

.� Rua 15 de Novémbro 1336

Oferece aos "seus distintos clientes c' amigo;;
,

os seus incomparáveis arUbO�
CINTAS BOLAS
BOLSAS MALAS
REDEAS PASTAS
COLEIRAS CARTEIRAS

Só na tradicional "CASA DAS MALAS" que V. S. encontrará a

maior e mais variado sortimento em artigos de eouro,I
I
SJI1>t(110 DOS TR.ADAl�ADORES NAS: IN�US ..

, IRIAS DA (OHSfRU[AO f DO MOBIUA ,.
"

",

RIO, OE ,B:UJ�HAU,
"E 'I) I' A l ri

Ji:'aço saber .aos.que G presente virem que foi o seguinte o

resultado. do 91eito nêste ,Bindicato:
'

'

Pal;1'l a Diretoria, Conseiho Fiscal e Respectivos suplentes:
Cl)apa única com 108 votos; .

Blumenau, 7 de Novembro-de 1952
,'Saudações

ANANIAS CASTELLAIN
WIGAND RUlDIGER
P�ULO GE�NAltDT

A U T O V I A ç Ã O H ASSE"
AtendendO às necessidades e eonveníencía dQs srS.,llass;tJr�,iro.�)

a Auto Viação Hasse, acaba de estabelecer 1!OVO hóra+io dos

sous transportes c6letivos. os quais já entraram em ,v:llmr., e
,

que Qbedecerão ao seguinte: ,'"
. " .. ," .c-.

...

PARTIDAS DE BLUMENAU:, (diáJ:iaillcnte): fi hOl"a�,,- ,õJti,}?�?;
9 horas - oníbus; 13,30 - onibus; 14,30 oníbus (via l)!i;;una};
PARTIDAS DE RIO DO SUL: (diáriamente) 5,30 horas - ont-

bus (via Ibiramaj; 9 horas oníbus; 12 horas - oníbus; 15

horas - oníbus.

Omelhor e o maís rápido servi!;!) de OpibllS, inte:l'1ub;w..o
entre Rio do Testo (Pornerode) e Blumenau. '

HORARIO: - Partidas de Btumcnau, !tua Nereu Ramos,
DIAS UTEIS, 8,30, - 9,30, - 11,30, - 16 e 17,00 horas ,.....

AOS SABADOS: - 13,30 - 16,00 horas.
AOS DOMINGOS: - 8,110, - 9,0&, _ 11,3jl, - .1,3,30, - P,'l0
e 18,15 horas.

Partidas de Rio do Testo (Pomerode) DIAS UTEIS: - 6,00
6,30 - 7,45 - 12,O� e 13,00 horas. DOl\UNGOJ:i: ..,.,6,30 -
7,30 - 12,00 - 15,30 - 16,30 horas.

PONTUALIDADE - RAPIDEZ - SEGÇRANÇ,A.,
,.

•

.'< '

_._. --�. �!� '. "," � �� } i �1
EMPRESA AUTO VIAÇÃO RIO DQ TESTO"
SAIBA DE RIO DO TESTO: A's 6,15, 7,15 e 1�,3l} H.o�AS.
AOS DOMINGOS: 6,15, 7,15, 12,30, 16 e 17 nORAS.

'

..

SAlDAS DE BLUMENAU: (Defrtmte ao prédio. da Mútua Ca�
tarínense) :
DIAS DE SEMANA: -,;,s 9, 11, 16,30 nORAS.
AOS DOMINGOS: - às 8.30, 11, 14, 18 e 19 nORAS.

VASTO VERDED.
DOlUINGO. DL<1 9 DE NOVEMBRO; GRANDE FESTA

DE ATIRADORES. NA SE'DE DO CLUBE. '

'A TARDÉ CHURRASCADA E DOl\UNGUElliA PU'BLI=
CA. - 'A NOITE BAILE SOCIAL.

'

CONVIDÁ A TODOS
_*_ -*__*_

EXPRESSO BlUMENAU ..(URIlIBA
Endereço Telegráflco: "LIMOUSINES"

AG�NCI1)', BI.UMENAU: nua 15 de Nov. nr. 313 -: 1"01\1;: 100Z
AGf:NCIA ÇURlflBA:, Rua 15 de Novembro, nr. 629.

BtUMENAU ..JOINVILE
VIAGENS RA!PIDAS E SEGURAS
--- SO'NO -�

E X P R'E S S O A N D O R I N n A

TI

Ainda. não acertou com o

,lUAl 64RCb\'�,
.

A�.
Blumenau. I 'Catarina

-,
<
,,' -

'

-.
-

•

ASlembléia Geral E�ra�rdin\áriil
1 • r -

. à. .",OU vQcQçap " .

• .

São. convocados 05 senllOres àcioni�tas desta sp.�16dad�. a�
nomma, para se, reunirem, em ASSEMELE'IA �.GERAL EX
T:ÇtAORDINA'RIA, a realízar"se dia 26 ele noveml:;rro de 1952,
à.s nove (9? horas, num dÇ1s salões do Teatro Carlos Gomes, a�
fIm-dei delIberarem sôbl'e a seguinte

ORDEM DO DIA
l.o) -- Aumento do C<l!;lítal socÍaL "

.2,. O) - __ '

•.Alteração do ,Capítulo 11 dos Estatutes',
NOTA: c--- Chama-se a atenção dos senhores

para (} disposto no art. 26 dos E5fatut()s�
BluuWIlfllJ.. 17 dt� outúbro de 1952
'. li�MPRESA JNDUS'rrnAL GAHCIAj S. A.

E:nV·lTN A- HAUER -'-ce,Dirdur Prç::;;jdE:ll,tc;,

rC1J1édio para seu reumatísmo?

:

Então exp�rirocnte, o REUMATOL

qw:;i=é o remédio que lhe fará bem;

LABORATÓRIO UCOR DE CACAU XAVIER S. A.
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co

forma, que já atingimos literalmente pedia' descul
um nivel filosofo bem adi-I pa? á população 'por bl!
antado, E que, cerno um 'deixado um .buraco .na rua

povo tratamos de não, criar por várias horas ... '

:

ulceras no estomago por Um velho ditado diz que
causa do mencsprezo com cada povo tem o governo
que os poderosos tratam que merece. O povo deve
nossos direitos. educar as autoridades, fa-
Mas, por outra parte. poe zendo com que os próprios

em perigo o nosso regime direitos sejam respeitados.
democrático, Porque quem Nós tcdcs pagamos im

f.'.cilmente dá a mão. pode postos. PCiJ.' um maço de
acabar dando perdendo o cigarros que tu compres

braço. pagas algo 0.0 governo.
Tens portanto o direito de

que o teu dinheiro te seja
devolvido: em servtços pú
blicos, eficientes.
Mas não só o goverrio de

ve respeitar teus direitos
Também respeita-los teu

patrão. tua esposa, teus fi-
lhos. teus amigos.

'

Ninguem os respeitará,
entretanto, si tu não O' exi
ges.

I Egípcia
UM,GAO OUS ·'UIA.RIU!) &!SI:\QCJAI.W.·'

f[Wi'RIEDADE bAI

SíA .. A N li. ç � "h q-

A
De vários dias a esta: par

te, o serviço telegráfico vi

nha,' deixando presumir' que a

disputa; entre o Egito é a Grã-

Bretanha. a propósito do Su

.dão, tendia a se encarnínhar.

para uma solução suscetível

de satisfazer aqueles dois p1'1-

Redação, Aêlindntração e OnclnalJ: Ru Slí. PluÚ. lIl.
uln - Fone lO!!? - Caixa. ('ost.al, 38.

Diretur; M. A U R I C 'I O X A V li E �

Redator: RAUL UE OLIVEIRA FAGUNDES'

leX:PEDIEN'I'Jit
&ssinaturlUl�

ANUAl•.. '. . . . , . . . .'. {;t� IDli,fI'
BE.'\'1ESTRAL . • . . . . . . . ., Cr$ 60,H
N. AVULSO'. . . • .. . . . " ..cr$ 0,5'

I
Sucursais: RIO:, ;_ Rua do Ouvido� n, 100 - Fone»
: 43·1634 e \:3-7991. - SÃO PAIJ;LO� - Rua "1 de

,!
Abril n, 230 ..:.... -4.0 andar -; F(lnes: 4-8277 e 4�U81

I BEiJO RO�1ZQN'l;E: - RUll Goiás, 24. - PORTO A·

i LEGRE: - Buli João Montaud" 15. CURI'l'IBA: _

I,
Rua Dr. Murici, '(08 - 2.0 andar - Sala 2&3. 10m

J l<"lLE: - Rua S. Pedro. 92.
----------�---��--��-----��---���---------------�----�

melros -países e sobretudo, o

que sempre foi mais impor
tante, ao terceiro. As informa

ções de ontem reforçam a pre

sunção, indicando

Cairo e de Londres, partem
sugestões' e planos que' uma c,
outra dessas duas capitais se

Por AI Neto

Em minha última via

gem aos Estados Un idos

participei de um case- cu·

110so' Ia eu de automove

por urna rua de St- Luiz
lLI Estiado de Míssourí,
quando vi tres outros auto'
moveis e um senhor que
me fazia sinal para que rr-e

detivesse.

Acedi e parei meu carro

fJ cavalheiro se aproxímou
e me disse:
"Ve aquele buraco squi Ina rua? Por pouco não

meti meu auto ali. E' in.,!crível que possam deixar.
um buraco deste [cite em

plena via pública." I
Os donos dos dois outros I

carros se haviam ap=oxi
mado também. )

"Nós paramos aqui
explicou o primeiro
para írmcs todos Juntos
á redação! do St. Luiz Post
Díspateh revelar este tles
cuido e exigir que OI buraco
seja fechado irnediatamr-n
te-"

-
-

80 quartos, todos com

água corrente quente e :
iria e telefone. - (30 apts, _
com banheiro particular)

=

-

-

Cr$ 50.000.000,00
ao.oeo.coo.oo

,
I .. .. .. ... . . . Cr$ 680.000.000,00

I NAS PRINCIPAIS .eRAÇ\S DO ES.

I
TADO DE ,SANTA CAl'ARINA, NO �IO DE JANEIRO E CURITIDA

de D�pó.:itos

Depósitos a. vista (sem llinite)_ ,OEPO'srros A PRAZO FlXO

I
DEPO'SITOS LIMITADOS ' Prazo mfnimo de 6 mêses 5,1/2%

Limite de Cr$ 2'1)0.000,00 .Prazo mínimo de 12 mêses 6�
T...imlte de Cr$ 5\lO.OOO,OO DEPO'SrrOs DE AVISO PRE'VIO .

DEPO'SITOS POPULAR.ES Aviso de 60 dias' 4%

ILimite de Cr$ 100.000,00 5% Aviso de 90 dias 4. 1/2%

I
(Q.etiradas semanais Cr$ 2U.OOO,OQ} Aviso de 120 dias 5%

.� CAP ITALIZACAO SEMESTRAL
�.

ABRA UMA CON'rA· NO ,tIN C, O'� E PAG UE ,COM
'li

Informações Uteis

ÂSsistencia Publica
A' disposição da popu

lação local, encontra-se no
Hospital Santo Antonio,
a ambulância de "Assis
tencia Publica", que a�

tenderá, gratuitamente,
todos os casos urgente.
de enfermidade ou de
ferimentos gra\�es.

'

a

qualquer nora do dia ou
da noite.

"AmUCIA DIlr
,

'PLANTA0
Acha-se de plantão, de 27
de Outubro a 2 de No
.vembro, a Farmácia Gló
ria, à rua. 15 de Novem
bro, 591.

TELEFONES MUITO,
CHAMADOS:

POLICIA
:aOMBEIROS

101e
t14R

HOSPITAIS:
Santa Izabel .. 1196
Santa {'atllrina " 1133
Municipal .. •. 12M

PONTOS UE
AUTOMOVElS:

Al. Rio Branco " 1200
Praça D�. Blumenau 1102'

e 1178
Rua B. Retil'O _. .. � UU
-ox.-

Im slos apagar
NA FAZENDA
l'rIUNICIPAL

F..stã sendo cobrado, du
'rante êste mês, o imposto
predial (2.0 semestre) c
taxas de consumo d'água,
até o dia 15.

'

NA COLETORIA
FEDERAL

Durante êste mês, será
feito. O adicional restitui
vcl,
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NA OltDEM: DO DIA OS ANTIGOS E lUACIOS CREI'EiS QUE
DAO UMA: GnAçA DELICADA 't\. ELEGANCIA FEMINL�A

exm_u; esposa
Mattos:

_

- o sr .. Aimor-é
senq. residente em

Sul, e \

ar
III

nJo

_er a mulher que UCYC d·lr umu retles alg 'lL.. obbjot li.. d.�l:':�l(l � a parte da, parede l_qlll�'> � erices

nota pessoal à sua casa, 1· -.f. i 5- t.°IH lJ�qu�:!li!!a.:5 prat e!e rs,s. tado tamtem recoberca do n.c.s

colha. 'das cores, 110l' exeu.o!». $j quando) uuui-to de d. i t • r f 1110 tecido, com a lmotadaa vurn A-

o muílier tf!H ruaIs l1!tul';ão Ju (:!t!( Lambem 'J fluarlo p' l:'_"tlLdu �)U Ih3Z. forma um bi'H::.;1 n i C�{1,}�

QUE, em 1736, um aventurei-
1'0 alemão: o Barão Th€oüor von :

Nltilhof, proclamou-se rei <la

Córsega, a. jll�a. que mais tarde

serviria, (,[e berço a Napoleão
Bonaparte.
QUE algumas veacs, nos Esta.

dos Unidos, os poetas c S0UJ a,U
tores fazem consid<!rav'?lmellte

.menoe 'dínneiro com a venda de

l!Ul de seus Iívroa 'di:! poesias l.i,)
qUB com O.S. honorários ft:lfel':dos
com a inclusã� de um ou '-te dl
versos pocruas nas Bnto!t'g'a,3,

QUl)� o Brasil, 1I1êxit:o " ,)_ A(
gentina são, nessa orrfem, as

três mais populosnn Ilr��::.Jn
no-amérteánas.

í,I'} t.rabatlro. (l ejr':;,l,J t._-ítt.> de' trnsbe.

�-::"�.) dê l!�',,- __ h-� inlpOJ t�"lleld 1-Te ser ex�ltlido do CO" Jti�!:._· :..r:1. rrall�benl
caüa UH!a '""trtJHjlj\u f'H11_: J':' di

aruplo di'v'ü r-ecubcrl.o. pur ecern- mas cores

versas, ,�;:_1,'; ri".l.'.. 'I:UiD�, t)

plu, de UHl belo éizul escuro, ('0141 dres ...

vermelho a1�'!;.·I·J_ :!� �-,"·'!l,";':'t•.

po\lerá ll.3i�" as mcs

para '!l1f0,;_k' Ul! qUE'

verde tlã um : �,_ Saro', t i � !'-I..l'{,lA·

DO I) ,te ealmÕl, 'IH:, :3lÜ::I ':,,"':0 10-

nico fios nervos. '.

Mas quero: H.ki d.n- Ittrl I.� .... 1.1

t_!�;;tOC-S:
Nunca tcnha _I .\'� li' ir. l!,,' cc

lO(!.;.H' d � ·f.j30n:� ":::n.u'(·,:: (;l!' UnHJ

�ala d,! refeiç(jt.!;:..: l(!l'�i fi d]�t'�
tão dtficít. N,)S qur- ,'t,)'; ,1 .. 1.;,',1'.

mÍT é preferh'01 :1 1'0:' C1H "" O

muito recomendav !)! ie o azul. ('li

pCC;ll.l111ent" aquele :'7,.:i oue nó__;

chamamos "azut-bebe",

As parades, br;ln(_"�� 'I: eHll'i,'�

nímas são indlcadas �� t!ú: r );-:"

sibilida'de de penl'..,"o,,_' ',:1' ,,"

quadros, não importa que "cJum

de autores celebres. d"S,.lt' uu-

15eiatn de 1,út":11 gosto, 0 dç rIH'L��

bonitas, bem conlb:1"'H.r\_"lS· é prc

'ferivel un.a, bela. pal�r�gelJ\ ,.'p;

estampa do que um feio qua.d- o

" cleo,

costúra-se,
ave-,s50 e

Se não IlH.1e ou Hot,";.,', J'o;ita 'de

pendurar quadros, ])CI!Il� .:as pe- U:m SÍJJt/IC" quuür» I'a parei»: rIu)'o () !leu

• ,.11s'.»eça« de n<yla'n estão

Uma ?��oOO; nq.';I Cnxo'l.'<l'Í-S

Vil;. 'C,l-ew apcrcacm,

�--------------���
Um coneerno quo deve ser IC-Ilevcrnerrte po r algn,1�

vauo em grande eon;:;idel'ação Depois p;l�"(' as "mão,; nüma "a

para tornar ma'or a dUl'açfto silhn, onde ucstã uma: nova agu��

da;; luvas Ue camur-;a é nunca com c�puma de sa.bão, algumas

deixá.-Ias sUjar ,,"fundo", Pas- r;otas de amonia e al;PJnw.3 ;;'.)'

.sandf..l-lh-=s dua:.'j vl'zc:,.-I por !Scl�la- tas rlf' gli:cerln�.l p baLa b ....nl

'na - se aI>, ÜStI. muito ._. miolo mã()� 'Jentro .51cósa [Igua. Tire o

'de �ão aquecido, evitar:l aUhhlp., c,-;c".;;o de a;;na "nY01V('lldl)

té-la3 frcquen1 �nH...�nh� :,1 U!!.d luvus t,iá tiriJ(_las da nl�o)

limpeza mais enérgica. '- j,,,c uma lottlna felpuda e cstencJ:;

prolongará a l'lUf1. lllJ<.\1"cncla ((') �I" (10 ar (não ao 1;01
"

d:!poís de

novas, \ é-las cal(;ado 1'01' alguns mln>t-

Quando

LIDA. ",,:
,

� � .. �
•

r

�
•

MOTORES DIESEL. GlmpOS GERADORES
-_ l\'ÍOTOn,ES A _

GASOLINA -'--�

MOTORES MONOFASIÇOS É TRIFASICOS
_ FEltItAl'tiENTAS - MAQUINAS -

CnAVES Ét,:Í;;TRtCÁ.s DE QUALQUEIt TIPO

_�_ RÓ-LAMEN.TOS - SERRAS -_,-

nUA 15 DE NOVEMBRQ, )=>.01 ,�, ex, Posta�
....:. fi L lT 1\1 E N A n -
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Ipir ngi

m

rantts {ln Illiraijga lo��l. \'!. (W
Ciuzeü'l) de JQillvile.

-.

Caberá aos juveuis dos mes
mos clubes o eotejo número
dois,

.

às 19 horàs, tarnbern de
bula ao' Cl'!StO. Devemos acres
contn r que o grcmio. da .estre
linha 'i- ('aml'cãlJ dai l_,iga, Atlé·
tlca Blurucnauensc. estando na.

I obrig�lI:ão. POrb.!lÚI, tIe def.en
der corn unhas c dentes Sei!

titulo.
. . .

A' seguir, uma hora Ue'llQÍS.
ba ter-sc-úo em sucestivo '-e-nl'Oll
··ti fie voleibol femÍluno as es

quadras da Cruzeiro de J;uinvi
te e do Icaráí de ItajaÍ, o' qual
vem sendo aguardada com in
teresse elos maiores pelos "tor
cedm-es Iocaís .

comhater
cesto in-

.-

ous

DOENCAS
Ó,�

DR. CARVALHO

. riópc.Iis, pelo Campeonato I
dade não haja a mesma! scãuto c prestigio do espor- Finalmente às 21 horas, na

,catarinense e 'I'roféu Blu- confiança que fc,i notada no J te-base blumenauense. mais Importante contenda, a

:menau.
'

I certame passado, Icram os ,; Aliás. devemos dizer qU2,
de honra, .pl'eliarão DS quinte-

I ' I tos· titulares - de basquete' do
São eles aTaca

'Eficiên-I
atletas alvi-rubros e alvi-] ôntarn a tarde partiram Ipiranga e dG Iearái, quàndo

cía,' ét Troféu Blumenau, a negros à Capital do Estado I para Floriánópolis, em con- então a. ,turm� de Blumenau

'Taça Estadual Masculina e frnbuídos d� melhor boa duçôes especiais, as embaí- irfcura.l','.! desf,�rrar-sc da �er-
n T' F"" t d ' vontade possível esperan- I xadas do Duque e d OHm- o a sotrtda há alguns meses,

. c, aça - rmnma, O os '. . I.
,. .. j

,no mesmo Iocal-
I. muito cobiçados pelos clu- ro defender. com êxitei ab- prco- I (Conclui na ?.a !lá.�. letra I')'

bes que. melhores equipes ...,_"..._.

i

possuem. Com exceção do
dú para '"ntr�r cm ação no pró- Cabed unicamente ao públio. :I'roféu Blurnenau, OS três
ximo dia 15, à procura de votos co CSp01't:YO hrusquensc d",cidir restr-ntes estão em poder dri
para. fleger o "Clube ma's Popu- sobre qual o gremío de maior Grsmío Esportivo Olímpi-

o popularidade de seu futc'bol co e do Gremio Espor-tivo'

1 e qual o Duque de Caxias.
�. 11e P' �ferjdo. país ','oto n�-I Em�o:.a:.sta ,.oportuni-

de ou-.

A R lO R..E B E L O
Advogado'

DR. TElMO DUARTE PEREIRA
-- CLINICA GERAL -

Especialista em Doencas de Criança
·CONSULTORIO: Floriano Peixoto, 38 - 1. andar

Fone:. 1197
:a,ESIDENCIA: Rua São Paulo, 240 - 1. andar.

'ADVOGADO

-
-

-

S(·,·

otillamuute COIOgà�DS a ,;:prova « Dr. Hermes
Mace�o» . �oís pe�alístas l� �e �anta �ataf�a
Patrocinada pela filma, .d. mesmo nome a disputa cielistica

. Curitiba ai Ponta Grossa, ida. e valta
A conceituaÇla firma HER- pois a mesma foi abrilhanta- f 1.0 lugar: N.o 6 _ Advr de

MES MAC�DO SIA, LIma das da com a presença de pedalis-
•

Lima _:HERMA'CIA E· C. -

,(grandes expressões do comér- tas os mais famosos da terra Tempo. lOh7'26" _ Paraná;
cio paranaense e catarlnense, araucariana, de São Paulo ( 2.0 lugar N.o 21 _ Ubira

prosseguindo em suas inicia- tambem de Santa Catarina. Ian -Mazzutí: _ S. E. G. S· _

tivas de grande vulto, que tem Esteve em evidencia, uma Tempo 10h18'07".; - São Pau
corno objetivo primordial con- vez mais, a perfeita organízg- lo;
tribuir, de maneira decisiva cão da espetacular prova, o 3.0 lugar N.o 26 Iríneu

para o progresso do esporte no que vem colocar em destaque J. da �i1va - L-A.N.C· -.

sul do país, patr'ocinou a no- o esmero e cuidado com que I'ernpo 10h18'39" _ Santa
tável PROVA· CICLISTICA a firma HERMES MACEDO :atarinu; #�;li\IUII·••�;
"DR. HERMES MACEDO", a SiA. sempre organiza seus pro- 4.0 lugar N.o 19 _ Walde

qual teve lugar nos dias 25 e gramas esportivos. já bastante mar Edersdoblcr - C.A.P. --

26 de outubro próximo passa- conhecidos devido ao êxito Tempo 10h22'39" _ Paraná;
do, constando de um percurso completo que sempre alcan- 5,0 lugar N.o 14 - Adolfo
de 282 quilômetrcs, entre Cu- çam. I Bai':z(, --:.,C.AJvr.�. ,-: Tempo
rítiba c Ponta Grossa, ida e Adyr Lima, o campeão pa_IIOh�.)

oa _ Paraná:
.
volta.

ranacnse, considerado um eles 6.0 lugar N.{) 20 _> Domin-
Tal disputa chegou a ser co- favoritos da prova, brilhou !�OS Correu - C.A.O· -- Tem

montada em todo o pais, nota- mais uma vez. conseguindo po ·10h37'02" _ S. Catarina;
damente nos estados sulinos, classtficor-se cm 1'0 lugar, rt:-I 7 o lugar N,Q I} -� Plínío

gístrando 10 horas. 7 míuutoa . Pilattí __ o C.!,'.C. - Tempo
IJ 26 segundos naru os 232 uul- t íOh39'3U" - ParHP;1; .

11 FerIdas, Espinhas, Mau- li lÕ!l1t'tro�. A 5�!ontlr eGloc01HjL'
,_

8.0 l.ugar .N',o,2:',' - HelJa:to
; 'I chas, l)'lceras e Reumatil!l- II -

11 5 F G s rI'

II mo." II o cieli:>ta Ubiratan Mazzuli, da Gane" 1
�

•.�,. ···'·l---l·crnPIJ
II ELIXIR DE' NOGU�mA II Su('i.edade Esportiva Galileu �Oh'±,:r;}:3' _ .. Sao _�uu_o;
II Grande DepnratlTo II Sl:mbl'aJ;tr de Suo Paúlo. g.{) lugar N.u � -- 01Jvaldo

..,.,.._,..,_"_..,.....,.,.,,.-_..-...,....__---.-I----d-o-s-a-n-g_o_e 1l ::iauta CatarÍ!w, alravú; u
Maltet -- __ . A. A,P. --- T'!mp'J

::o1'l'r'dol' Iríllcll.T. (la Silva. llhlU'Ml" � Paraná;
da Liga Allética Norte Cata- 10 [) lugar N.o 1 � naul I1orst

rillcnse. de Joinvile, obteve mann - A,A.!". -- Tempo
honroso terceiro posto, reio}'- 111105'12': - Paraná�

é"ll1do a ôpinião geral de que 11.0 lugar N.o 10 -- Acyr
nosso Estudo pode destacar-se 3antos _ C.A.P. -- Tempo
sobremaneira no ccn<11'10 es- 1h25'50" _-- Parami;

, Encarregam-sede:. portívo .bnisileiro, por inter. 12.0 lugar N.o 4 --: Luiz R()�
ESCRITAS AVULSAS (mesmo at:razaAhi8) ê§ médio qO' ciclismo, que aqui 3a -;- H.E.C. _ Tem�<:1 11h

��:rnRAS E ENCERRAMENTOS DE ESCRIQ §
I

·111.a com iiguras de catego- 34'0:}" - Paraná;.
REGISTROS DE FIRMAS· § ria. Tambem nos coube o 6.0 13·[) lugar ·N.q 12 - Alfrc·

'. CON'l'RA'I'QS; AL'l'ERAÇOES DJ!} CONTRA'I'O-fit :: lugar, graças à boa performan- elo Leffc BOl'din - A.A.P. �
-

e DISTRATOS DE SOCIEDAD:F.S.OOMERCIAIS § cc de Domingos Corrêa. tam- Tempo l1h51'17" -- Paraná;
- .'. DECLARAÇõES DE RENDA , r. = bem de Joinvile, representan- EQUIPES VENCEDORAS

:: LEGALlZA�ÃO DE-LIVROS COMERCIAIS, FIS- do o Clube Atlético Operário. 1.0 lugar - Associação ,A-CAIS IQ DE �IPUEGAnOS - A média horária do vence- lT P d"
. Ganhe tempo e dinheuu confiando os seu _

" e lca 1'05 ocuno;

Rervi�o5 por nosso intermédio
dor foi de 27.875 metros. 2.0 lug8-J' _ HermácÍ<1 E�-

_

Na colocação por equipes 'yorte Clube.
laureou-sE! de modo brilhante VENCEDORES DOS PRÊ�
a Associação Atlética Prosdó- l\HOS DE PASSAGEM

Campo Largo: _ Ubiratan

Mazzutti; Palmeira: - Ubi
ratan Mazzutti - Palmeira:
- Ubiratan lVlazzutti; _ Cam-

Atende em quaisquer co
marcas do Estado
- BLU1\-iENAU
Edifieio ''INCO''

'I
E

i I MOLESTIÀS DE SENHORAS

ir DR. RENATO [AMARA
5 DOENÇAS INTERNAS
ê OPERAÇõES

.

ONDAS CURTAS

i-
Consultérío. Trave� 4. dê Fevereiro, 3

Fones: 1433 e 1226

<Electrocardiografia)
Tratamento. de neuroses - (Psicoterapia)

Al': Rio-Branco. 5 (Sobra,dp) - Ao lado do Cine Buseh

que mais admiram.

, A parada é das mais diOcêís.

não se podendo prognosticar. de

R DI

OUVIDOS - NARIZ - li.: GARGANTA - DO'
, DR. WILSON SANTHIAGO

Anlstcnte da ""Faculilade .

de MedicJc!la da UniversIdade do BrasU:

CONSULTAS: Horário, das 10 às 12 horas e das 14

ás 18 horas. _ CONSULTO'RIO: Junto ao Hos

pital Santa Isabel

pn,-

Esnecialidade: Defesa dos empregador�? .perante li

JÜstiça do Trabalho
ESCRITClm.IO: Rua 15 de Novembro n,o ,ES9 - lo:}

andar � Telefone 144.7
Resi®nciá: Rua Bonifácio Cunha S/N - �.lumem!U

-
. -

--

I
cinlo, vindo logo a seguir o

@ Hermácia 'Esporte Clube.camp.,Qna O i Individualmente, foi esta d

GEORG Para os outros jog,?s ,�do - OftMOSROIOAS

ª VARIZES E ULCERAS
-
-

-
-

I
�

.,AS PERNAS: curas sem operação
PISP�PSíAS, PRIS1\O DE VENTRE, VOU.TES.
4lVEBIANA, FISSURAS, COCEIRA NO-ANUS

UOtlAÇAO, PULMóES. RINS, BIDnGA; nGADO

� DIt A R Y T A B O R D A ----

. ASSIST�NCIA' ME'DW A PEItlUANENTE A· CA_.JtGO DE
. ESPI';C!ALlSrl'AS

ADERTA Amnlm'DI(;US EXTEItNQS -�==

- ELE�·RICIDADE·,�IE;DWA REPOUSO DE§L.TiiOXICA'Ç!ÓES -� ALCOO�
LlSlltO - TRATAll'IENTOS ESPECIALIZADOS· � .��',

AVENIDA MUNHOZnA ROCHA N. 1247 "_ Fone, 305{j
ENDEREÇO TELEGHA'É'ICO: PSIQUIATRA

C UnI T 1 B A P A R A N A'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Çonlin�� oa fase de' dili�enaas olju�gQmento
IDvenlarlO dus bens de FrancIsco Alv'es solvidos 6

DO

A. CHATEAUBRIAND PARA DISSERTAR SOBRE A CON- FPOLIS., 7 (Ag Nac)-

SERVAÇiiO DO SO'LO'
Foi iniciado ontem na cidade
de Porto União o 'julgamento

0'; t de vinte e do-is acusados d:l
chacina ocorrida em Chapecé
em prtnelplos do anl} passado,
onde foram linchados quatro
delinquentes que achavam-se
recolhidos á cadeia local. Fo
ram julgados sete réus, Inclu

I sive o cabeca, Emilio LQSs. A

NITEROI, 7 (Meridional> - r"'lHd:H;ão l;'lUitO interessada,
O sr. Arino Matos, Iider do acompanhou o julgamento no

,

" Uíube Concordia. Na acusa-
governo e da marorra na As- cão Iuncí+uon o Promotor
sernb léia cornunicou �i CaSH o Trilha, que falou durante cin
proposíto rlas nutoridndcs elo I

co horas, A deí'esa esteve a

Estado dn Ri" "1)1 eolabrJl'ü-' ('ar2'O- <ln' advogado Ernesto
, Barbost Rnech , que apltcou a

cão com alguns membros da �ésc do crhue imvossivel· Os

-eprcscntação daquele Estado, Ieba tes prolongaram-se até as

no Congresso, de convidar fJ
! horas da manhã. Foram ter
'nu ladns 750 Quesitos nara o

;flTIselho de Sentcnça, -A po
rulacão da cidade acompanhou
l sessão do .Jurt com enorme

, ,

d"
menores para prosscguimcn

que fOI conce Ido -"

do recurso, ',

� Jl,�.,.", -- UIU CONVITE AO ''s:É-
NADOR CIIATEAU-

CÚNVIDADO o SENADOR

inventario dos bens de Fran
cisco Alves continua em fase
de diligencias afim de apu r.rr

) montante dos bens deixados

l,1e10 cantor, Atê agora, não foi
encontrado ncnhúm imóvel,
casa ou apartamento, ou mes

mo sitio ou casa comercial em
nome do Chico Alves. Tcdos
os esforços feitos pelos orgãos
da Justiça redundaram no arro

lamento de tres 1J<':1�;' o cava

lo Veludo. um' credito de meio

milhão de cruzeiros e seus di
reitos autoriais, que, calcula-

'os, fazem prever em muitos

milhões de cruzeiros. O' tut
[udieial vai requerer ao rela
tor da apelação de dona Per

pétua Morais ação de investi

gações de,' Iluternidade, que

BRIAND

Será ínauguj-a-Ia 'no rIia, Ui Este ano' novas c valiosas cs-

de Novembro mas uma grande '1><ÍC C5 da nossa. famosa Làelea

exposição de orquídeas c selos PurpurlJta,' serão apresentadae
postare, nos a.mplos. salões do var-í da.d es qUl'. t :tl"';ez. nao exts

T utro Cal]os Gomes. que. n,), tum no r-osto do mundo 'Jo valor

rorma do costumo atrairá gra.n- ele DlU lo" míthu.ros d , cruze íros.

eh afluência, de visitantes. 'lHe Sabemos que grandes carava

já aguardam ansiosos esses ]l'JU- nas do Rio de" Janeiro São Pau

cos dias em que poderá' fie" � lo Rio Grande do Sul, Paraná.

Iurrctona.n-Ic esse deslumbrante bem como das prmctpats cída-

certame' dadl1 :l. delicadeza clM 'de:; catl,\rinCnr�5, v rio conhecer

plantas; ..

'

" j)lljel,nç.l" '�la:; nossas rxpostcõcs

Cerca ele' v'nte cultores e co-,

lecion' 'lores de orquídeas' já ,1�,'

rum sua.' palavra que expol'ãQ',
suas plantas, como colaboracão
pessoal à cultura da nossa ju
ventudo c', d-, todo,; os tnteressa

dos', No r"Ci.lll0 da pxposição, 'es
tarão a tliHpos'çáo dOI! vtsltantes,

peasous }"alOtantc entendidas tan

to em orquídeas como em seles

postais a� qq'l,is lerão o máxlmo

'\l'a 'Z r r.m prestar' os ef\clareci
m cntos necossár os para os e

ventuais mteressados em ';n:eÍ3r

uma cultura. 'ele orquídeas ou

-rna. colc'}ão de eelos.

RIO, 7 (Meridional) - O promoveu perante a Vara de o direito de representar

ASSIS CHATEAUBRIAND

senador Assis Chatcaubrlaud

Clara comparecer, à Assembléia

afim de'dissertar sobre o pal
pitante problema da conser-

vação do sólo, sugerindo à Pmesa a iniciativa nesse scnti I ron td
do. ° sr. Vasconcelos Torres, Ipresidente da Assembléia. ê"- . .

?larcu que a comissão execu-

àOS p..!2 ses.iva prazeirosamo.uo se dcsín- U f
umbírá da sugestão·

Afirmou

a União Soviética ii pres ter eux! lio

insuficíentemente desenvo Ividos
na ONU o sr. Andrei Gr-omykoViolenlos

varrera
.

uma parte"
da Europa Ocide"ntãl

EM DIVERSAS

vendavais
SERA' PROCESSADO

..
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